
Nos últimos anos, o nível das

exportações argentinas tem

apresentado um importante

dinamismo, que resultou num

expressivo superávit em sua

balança comercial e veio

acompanhado de uma importante

diversificação de produtos

e de destinos. A Argentina agora

exporta mais produtos para

uma gama maior de países.

A despeito disso, o país vem

perdendo terreno com seu

principal sócio comercial, o Brasil.

Com relação às exportações,

elas não somente reduziram sua

participação nesse mercado, como

também estão se concentrando

num número reduzido de bens.

Em contrapartida, quando

observamos as importações, nota-se

um peso cada vez maior dos

produtos brasileiros no total das

compras argentinas no mundo.

Quais são as razões que explicam

esse comportamento comercial

tão assimétrico entre os dois

principais sócios do Mercosul?

Este artigo busca responder a

essa questão observando as

transformações recentes sofridas

pelo comércio bilateral e buscando

dar respostas acerca de suas

causas. Dado que essas

transformações ocorreram em

meio a profundas crises

macroeconômicas sofridas por

ambos os países, será realizada

uma análise do ocorrido durante

a recente recuperação do

comércio bilateral em 2003-2006

e uma comparação desse período

com o triênio 1996-1998, marcado

pela expansão comercial que

antecedeu o começo da crise,

iniciada com a desvalorização

cambial brasileira.
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O comércio bilateral apresenta

uma etapa bem-sucedida para a

Argentina até 1998, mas a partir

da desvalorização brasileira de

1999 se inicia um processo de

estagnação e declínio que perdura

até 2002. A partir de então começa

uma recuperação do comércio

bilateral, que, até fins de 2006,

não havia ainda sequer atingido os

níveis de participação anteriores

ao início da crise. Esse processo

de recuperação mostra uma

situação comercial favorável ao

Brasil, que coincide com uma

perda de vantagens comparativas

da Argentina no comércio de

certos produtos primários e

manufaturados de origem

agropecuária (MOA).

Quais fatores foram

determinantes para essa

transformação nas relações

comerciais da Argentina durante

os dois períodos considerados?

A balança comercial da Argentina

com o Brasil registra uma

redução dos saldos positivos

em produtos primários, MOA e

combustíveis1 e um crescente

balanço deficitário em

manufaturas de origem industrial

(MÓI). O déficit resultante que a

Argentina mantém com o Brasil

é explicado, em grande parte,

pelo saldo comercial deste último

agregado (Gráfico 1). Desde

o início do Mercosul o saldo

bilateral de MÓI foi sempre

negativo para a Argentina,

embora durante o período

1996-1998 o desequilíbrio

fosse mais do que compensado

pelos superávits dos demais

agregados, resultando num saldo

global positivo. Essa situação

sofreu uma reversão no período
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2004-2006 em função de os

saldos negativos em MÓI terem

sido superiores ao superávit

registrado nos outros setores.

Apesar de as exportações

argentinas para o mundo terem

registrado um crescimento

importante nos últimos anos,

acumulando um aumento de 72%,

em dólares, entre 1998 e 2006,

o mesmo não ocorreu em sua

relação com o Brasil. De fato, as

exportações ao Brasil ficaram muito

defasadas quando comparadas ao

desempenho exportador argentino

com o resto do mundo. As taxas

de variação negativas durante

1999 e 2002 não foram

compensadas pelo crescimento

posterior. Portanto, somente em

2006 as exportações atingem os

valores registrados em 1998.

Conseqüentemente, o Brasil foi

perdendo importância no total das

exportações realizadas pela

Argentina. O gráfico a seguir

apresenta essa evolução.

No entanto, a deterioração da

balança comercial da Argentina

com o Brasil não se explica

somente pelo comportamento dos

montantes exportados, mas sim,

e de forma mais acentuada,

pelo aumento das importações

provenientes desse país.

De fato, contrastando com a queda

das exportações para o Brasil,

as importações argentinas

oriundas de seu principal sócio

comercial têm apresentado um

crescimento muito superior às

provenientes do resto do mundo.

Isso gerou um aumento da

participação do Brasil no total das

importações argentinas. O gráfico

a seguir demonstra esse efeito.

Quais são as causas que

explicam a presente deterioração

comercial sofrida pela Argentina em

sua relação com o Brasil? Trata-se

de uma tendência bem definida ou

de um processo transitório?

Para responder a essas perguntas

recorre-se freqüentemente ao

papel desempenhado pelos

fatores macroeconômicos. Com

efeito, os níveis de atividade e as

taxas de câmbio são as variáveis

habitualmente mencionadas na

literatura econômica na análise

das relações comerciais entre

dois ou mais países. Entretanto,

esse enfoque nos parece

insuficiente para explicar

as transformações comerciais

que têm ocorrido entre os

dois sócios do Mercosul.

Em um contexto de rápido

crescimento do PIB argentino

durante os últimos quatro anos,

as compras de produtos brasileiros

têm crescido em média 50%,

ao passo que as importações

provenientes do resto do mundo

cresceram 37%. Isso contrasta

com o ocorrido no período

expansivo anterior de ambos os

países, em 1996-1998. Naquela

ocasião, o PIB argentino também

crescia de maneira acelerada -

ainda que a taxas menores do
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que as atuais - e as importações

do Brasil e do resto do mundo

registravam taxas de variação

muito similares. Paralelamente,

o Brasil vem mantendo desde

os anos 1990 uma taxa de

crescimento do nível de atividade

que, mesmo com oscilações

mais ou menos acentuadas,

aproxima-se de 3% ao ano e,

no entanto, suas importações

de produtos argentinos eram,

no período 1996-1998, muito

mais elevadas que na atualidade.

Com efeito, do ponto de vista

das exportações argentinas

esse período foi conhecido como

de "Brasil dependência".

Por outro lado, o comportamento

das taxas de câmbio também não

parece explicar as transformações

comerciais recentes. Atualmente,

embora a taxa de câmbio real

bilateral seja favorável à Argentina,

visto que o peso desvalorizou-se

mais do que o real e os produtos

argentinos tornaram-se mais

competitivos no Brasil, nosso país

apresenta um crescente déficit

comercial com seu parceiro. O

inverso ocorreu no período 1996-

1998, quando apesar da maior

desvalorização do real em relação

ao peso, o Brasil era quem

apresentava o déficit bilateral.

Podemos concluir a partir daí que

as variáveis macroeconômicas

não são suficientes para explicar

as mudanças ocorridas, nos

últimos anos, no comércio

argentino em nível global e com

o Brasil. As mesmas não nos

revelam por que, frente ás

altas taxas de crescimento

apresentadas pela Argentina

durante os últimos anos, suas

importações provenientes do

Brasil cresceram muito mais
.

do que as de outros países.

É necessário, portanto, analisar

diversas transformações ocorridas

em nível microeconômico ou

setorial para entender as mudanças

que vêm se apresentando

no intercâmbio bilateral.
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O estudo dos fatores

microeconômicos requer uma

análise mais qualitativa e

desagregada. Por isso,

examinaremos inicialmente o

ocorrido nos diferentes agregados

de exportação e importação.

Os produtos primários e as

manufaturas de origem agropecuária,

setores nos quais a Argentina

apresentava tradicionalmente

vantagens comparativas -

principalmente os primeiros -

acusam redução do superávit

bilateral ao longo do período

considerado.

Tal redução é explicada,

principalmente, pela queda das

exportações argentinas ao Brasil

entre 1998 e 2005, que, tanto no

caso dos produtos primários como

no das MOA, é de aproximadamente

500 milhões de dólares.

A diminuição das importações

por parte do Brasil é um fato

generalizado que reflete uma

estratégia de substituição parcial

de importações e de auto-

abastecimento nesses setores. No

entanto, 50% da diminuição de suas

importações de bens primários

e 32% de MOA ocorreram com

relação à Argentina, o que deixa

transparecer que nosso pais foi

particularmente afetado por tal

processo. Paralelamente, o Brasil

apresenta um expressivo aumento

nas exportações desses setores

para o resto do mundo entre

ambos os períodos. Esse cenário

revela uma grande expansão da

oferta interna brasileira, o que se

deve aos aumentos de produtividade

registrados pelo setor agrícola e

a um aumento da área plantada.

De fato, a implementação de

políticas públicas que privilegiavam

os cultivos e as cadeias de valor

destinadas à exportação promoveu

a expansão da fronteira agrícola e

um salto qualitativo e quantitativo no

desenvolvimento da agroindústria.

Por outro lado, as políticas de

financiamento para a reconversão

agrária permitiram a incorporação

de novos produtos e a intensificação

dos que já eram produzidos.

Paralelamente, a Empresa Brasileira

de Pesquisa Agropecuária

(Embrapa) estabeleceu novos

objetivos voltados para fechar

a brecha tecnológica que

existia na agroindústria através

da implementação de programas

de atualização tecnológica

específicos, de acordo com o tipo

de atividade, gerando uma importante

queda nos custos de produção.

Essas medidas permitiram que

o setor agrícola crescesse nos

últimos anos a uma taxa média de

6% ao ano, mesmo num contexto

de estagnação do PIB.

Contudo, também pelo lado da

oferta argentina certos fatores

favoreceram o desvio de algumas

exportações agropecuárias em

direção a terceiros mercados. De

fato, o aumento das exportações

de bens primários (cerca de 19%

entre 1998 e 2005) é explicado,

em grande parte, pela expansão

da soja, fenômeno vinculado à

emergência da China no mercado

mundial como grande demandante

desse produto. Essa é a razão

pela qual a participação da China

nas exportações argentinas de

produtos primários cresceu

substancialmente e passou de

2%, em média, no período 1996-

1998 para quase 20% no período

2003-2006, superando, inclusive,

o Brasil como mercado das

exportações argentinas desses

produtos. O avanço, da soja teve

um profundo impacto sobre a

produção agrária na Argentina,

chegando, inclusive, a deslocar

outros cultivos. Isso ajuda a

explicar por que outros produtos

agrícolas sofreram redução de

suas exportações não somente

para o Brasil, como também

para o resto do mundo.

No caso das MOA, observa-se

uma situação muito diferente com

relação aos laticínios. Por meio

de uma política de substituição

de importações, o Brasil reduziu

em aproximadamente 70%

suas compras externas, tanto da

Argentina como do resto do mundo.

No entanto, a Argentina conseguiu

fazer frente a essa queda da

demanda brasileira expandindo

fortemente suas exportações para

terceiros mercados, no que podemos

definir como um processo de

aprendizagem promovido a partir

do início das exportações ao Brasil.

Casos similares de redução da

demanda brasileira e de desvios

de exportações argentinas em

direção a terceiros mercados

podem ser encontrados em óleos

e azeites e em carnes. Em

produtos de moagem e peles,

contudo, a queda das exportações

ao Brasil foi acompanhada por

perda simultânea de outros

mercados.
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O intercâmbio de MÓI está se

convertendo no eixo da relação

bilateral. Dadas as tendências ao

equilibro comercial apresentadas

pelos setores primários e de MOA,

são as MÓI que cada vez mais

definem o resultado do saldo do

comércio bilateral.

Embora nos últimos anos as

exportações argentinas com destino

ao Brasil tenham apresentado

taxas de crescimento elevadas

(similares às observadas com

o resto do mundo), até 2006 e|as

ainda não tinham conseguido se

recuperar da forte queda observada

durante o período 1999-2002.

É necessário destacar que, apesar

dessa queda nas exportações

argentinas de MÓI com destino

ao Brasil, este país apresenta um

considerável aumento de suas

importações procedentes do resto

do mundo (em 2005, superaram

em 25% o valor registrado em

1998). Em conseqüência, a

Argentina perdeu participação

no mercado brasileiro. De fato, o

market-share da Argentina no total

das importações de MÓI do Brasil

era próximo a 10%, em média, no

primeiro período, caindo para 6%

no segundo período.

Em contrapartida, o comportamento

das importações argentinas de

MÓI reflete um intenso processo

de desvio em relação a terceiros

mercados favorável ao Brasil.

Apesar do acelerado crescimento

das importações argentinas nos

últimos anos, durante o período

1998-2006 as importações de

produtos brasileiros cresceram

aproximadamente 70%, enquanto

as importações oriundas do resto do

mundo diminuíram em tomo de 10%.

Nesse contexto de menores

exportações argentinas ao Brasil

e de aumento das importações

desse país observam-se

comportamentos heterogêneos

dentro dos capítulos incluídos no

universo das MÓI. Nesse sentido,

consideramos relevante analisar

com certo detalhe tais

comportamentos e compará-los

com os registrados com o resto do

mundo, conforme registrado nos

Quadros 1 e 2 (página seguinte).

O Quadro 1 apresenta as

variações nos montantes das

exportações argentinas de MÓI

destinadas tanto ao Brasil como

ao resto do mundo entre os

dois períodos considerados. Os

principais valores são apresentados

nos quadrantes da esquerda

(A e C), que retratam os aumentos

(variações positivas) das exportações

argentinas ao resto do mundo.

No quadrante A se encontram

os produtos que também

aumentaram suas exportações ao

Brasil. Dentre os mais importantes

em termos de valor, considerados

aqueles cujo aumento total é

explicado principalmente pela

participação do Brasil, destacam-

se as manufaturas de plásticos,

outros produtos químicos, adubos,

produtos inorgânicos e manufaturas

de borracha. Trata-se de produtos

no quais o comércio bilateral de

MÓI parece oferecer fortes

potencialidades. Em nível global,

a expansão das exportações em

direção a ambos os destinos

agrupadas nesse quadrante atingem

aproximadamente US$ 2 bilhões,

38% dos quais se explicam pelo

aumento registrado com o Brasil.

Mas as variações mais significativas

quanto ao valor exportado das MÓI
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se encontram no quadraníe C, em

que estão registradas as exportações

que aumentaram em direção ao

resto do mundo, mas que sofreram

diminuição nas vendas ao Brasil.2

Esses capítulos foram classificados

na última coluna de acordo com os

diferentes efeitos comerciais

produzidos. O efeito "desvio" inclui

aqueles casos nos quais as quedas

registradas com o Brasil foram

compensadas, em valor, por um

aumento no comércio com o resto

do mundo. Os mais importantes

são, sem dúvida, os veículos e

autopeças e as máquinas de uso

específico e geral. O efeito "desvio

e expansão" descreve os casos

ern que as quedas nas exportações

ao Brasil foram mais do que

compensadas pelo aumento das

exportações ao resto do mundo.

Em contrapartida, o efeito "perda

de mercados" apresenta os casos

em que a queda registrada nas

vendas ao Brasil não foi compensada

pelo aumento das exportações ao

resto do mundo, como os setores

de fios e tecidos e de produtos de

vidro. Excluídos esses dois últimos

setores, em todos os demais se

verificam claros efeitos de desvio

de comércio (muitas vezes com

acentuada expansão), o que poderia

estar refletindo também efeitos de

aprendizagem. Os montantes

totais que aparecem no quadrante

C mostram que a oferta argentina

conseguiu redirecionar para outros

mercados uma parte importante

da perda de exportações

de MÓI sofrida com o Brasil.

Apesar de o quadrante B ter peso

pouco relevante, ele contribui para

destacar os capítulos que

conseguiram encontrar no Brasil

um mercado alternativo diante da

queda observada nas vendas para

o resto do mundo.

No quadrante D, aparecem os

produtos nos quais a Argentina

tem mostrado uma clara perda de

vantagem comparativa, urna vez

que suas importações com destino

tanto para o Brasil como para o

resto do mundo sofreram diminuição.

Destaca-se a grande queda das

exportações ao Brasil de calcados,

produtos editoriais e fios e tecidos

de algodão (tal queda explica 60%

da redução total das exportações

de cada um deles). Embora o

peso desse quadraníe não seja

muito importante dentro do total,

58% da queda são explicados pela

diminuição das vendas ao Brasil.

As importações argentinas de MÓI

são apresentadas no Quadro 2.

As principais variações e

montantes aparecem no quadrante B,

no qual são apresentados os

produtos cujas importações do

resto do mundo diminuíram e as

oriundas do Brasil aumentaram.

Destacam-se, como efeitos de

"desvio e substituição", os

aparelhos elétricos, eletrônicos e

de teiecomunicações, os veículos

e autopeças e as manufaturas de

plástico. Note-se que o aumento

dessas importações de origem

brasileira não foi suficiente para

compensar a diminuição dos

produtos provenientes do resto do

mundo. Tal comportamento

indicaria a existência de um

processo de substituição por parte

da Argentina. Em contrapartida,

quando nesse quadrante aparece

somente o efeito "desvio" significa

! Esse quadrante inclui o setor de veículos e autopeças, que, por pertencer a um setor de
comércio administrado, requer um tratamento em separado, corno apresentado mais adiante.

que a diminuição das importações

oriundas do resto do mundo foi

compensada pelo aumento das

importações provenientes do

Brasil. É o caso dos fios e tecidos

de algodão. Não obstante, esse

quadrante reflete claramente o

processo de substituição de

importações de MÓI que vem

sendo realizado pela Argentina em

nível global, já que enquanto as

importações oriundas do resto do"

mundo tiveram uma queda de

mais de US$ 6 bilhões, o aumento

das importações com origem no

Brasil superou ligeiramente o

montante de US$ 1 bilhão.

O quadrante D também registra

os capítulos nos quais se produziu

um processo de substituição de

importações, mas onde não houve

um desvio em direção ao Brasil.

Destaque-se que o nível de queda

das importações oriundas no resto

do mundo (US$1,14 bilhão) é

quase sete vezes superior ao

registrado com o Brasil (US$ 173

milhões). Dentre os capítulos

nos quais a redução das

importações provenientes do Brasil

é pequena em comparação com a

registrada com o resto do mundo

estão os instrumentos e aparelhos

de ótica (2% do total), vestuário

e acessórios (10%), móveis

e mobiliário (13%), produtos

editoriais (1%) e papel e papelão

(16%).

O quadrante A inclui os produtos

em que houve aumento tanto das

importações provenientes do Brasil

quanto das oriundas do resto do

mundo. Embora o peso dentro do

total importado não seja relevante,

destaca-se o caso dos produtos

químicos inorgânicos, cujo

aumento de 94% se deve

exclusivamente ao Brasil.
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O quadrante B apresenta o caso

de "desvio e expansão", no qual

o aumento das importações de

material aeronáutico oriundas

do resto do mundo compensa

amplamente a queda observada

nas importações provenientes

do Brasil.

O comportamento comercial

em termos de produtos

Observamos como o déficit

comercial de MÓI com o Brasil

aprofundou-se durante o período

2003-2006, tornando, desse modo,

negativo o intercâmbio comercial

global com esse país. O Quadro 3

apresenta a evolução dos

principais capítulos determinantes

do déficit de MÓI com o Brasil.

No período 2003-2006, os capítulos

veículos e autopeças, aparelhos

elétricos e maquinarias de uso

específico geral explicam, em seu

conjunto, mais de 60% do déficit

comercial de MÓI com o Brasil.

Com relação ao capítulo de

veículos e autopeças é preciso

destacar a mudança de tendência

registrada durante o período 2003-

2006, quando se torna o principal

capítulo deficitário dentro do

agregado de MÓI. Contudo,

uma vez que são produtos

sujeitos a um regime de comércio

administrado, no Quadro 4 os

mesmos são excluídos da análise.

Nesse caso, os capítulos

deficitários que vêm

aumentando seu protagonismo

são os de maquinaria e

aparelhos elétricos.

A seguir, serão destacados os

fatores que determinaram a situação

apresentada nos capítulos veículos

e autopeças, por um lado, e

aparelhos elétricos e eletrônicos,

por outro, visto que eles representam

os dois capítulos que detêm o

maior peso no déficit de MÓI.

Veículos e autopeças

É impossível não levar em conta

esse setor quando se analisa

o comércio bilateral. O tamanho

do mercado e as políticas

implementadas durante a década

de 1990 (reforçadas pela

desvalorização do real em

1999) promoveram a instalação

de uma grande quantidade de

multinacionais, terminais e

empresas de autopeças no Brasil.3

Dentre as políticas governamentais

explícitas de ajuda à exportação,

destacaram-se as isenções

tributárias específicas e o apoio

financeiro do Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e

Social (BNDES).4 Assim, entre

1996-1998 e 2003-2006, o Brasil

passou de uma situação deficitária

nesse setor {inclusive com a

Argentina) para um superávit

médio de US$ 5 bilhões.5

Os investimentos estrangeiros

aumentaram consideravelmente

a partir da desvalorização do real,

em 1999. As possibilidades

oferecidas pela exploração das

- Desde o início da década de 1990 o Brasil recebeu um influxo de aproximadamente US$ 30
bilhões em matéria de investimento estrangeiro direto (IED) dirigido ao setor automotriz. Esse
investimento não só foi adquirindo um peso considerável dentro do total da indústria, como
também foi ganhando terreno dentro do total dos fluxos do IED. Na Argentina, durante o mesmo
período, os fluxos de IED representaram somente 1/10 dos fluxos direcionados ao Brasil.
4 Durante os anos 1990 e até os dias de hoje, cerca de 60% dos desembolsos anuais do BNDES
em matéria de apoio à exportação foram destinados ao setor de veículos e equipamentos de
transporte, aí incluídos os recursos destinados á indústria aeronáutica.
5 Uma quinta parte desse montante correspondeu ao déficit da Argentina.

74|RBCE - 94



Fonte: Elaboração própria com base de dados do INDEC.

economias de escala, somadas

à contração do mercado argentino

em decorrência da crise,

promoveram uma nova onda de

instalação de fábricas e terminais

no Brasil, aprofundando as

diferenças entre os dois países.

Essa situação contribuiu

para aumentar as assimetrias

existentes nesse setor

entre Argentina e Brasil.6

A manutenção do acordo de

comércio administrado que

estabelece um teto à relação

que deve ser cumprida entre

exportações e importações entre

os dois países contribuiu para

que as assimetrias não fossem

ainda maiores.7 Contudo, essas

assimetrias foram aprofundadas

em função de certas decisões

tomadas pelo Brasil em matéria

de comércio de autopeças. Com

efeito, no caso das autopeças

 à produção de

veículos, o Brasil aplicou uma

redução tarifária unilateral de 40%

sobre a TEC (Tarifa

Comum do  cuja

alíquota varia entre 14% e 18%.

Isso colocou a Argentina numa

dupla situação de desvantagem:

de um lado, ficou mais cara a

 Enquanto, nos anos 1990, o Brasil chegou a  entre três e seis vezes (dependendo do ano)
a quantidade de veículos para  na Argentina, a partir do processo de

 do real a produção brasileira excedeu em 14 vezes a  argentina (embora
nos últimos anos essa  tenha caído para dez).

No que tange aos comerciais leves, a relação permanece num nível de um para cinco (CESPA, 2005).

 Esse comércio seria liberado em 2006, mas, em  do crescente  comercial bilateral,
os governos de ambos os países acordaram sua extensão até  quando novamente será

 uma avaliação da possibilidade de sua eliminação de acordo com a evolução dos setores
e dos saldos comerciais.

 Os aparelhos de emissão e recepção de  na qual se encontram os
 representaram 50% do capítulo de aparelhos elétricos no período 2003-2005.

importação de peças na Argentina

comparativamente ao Brasil; de

outro, as exportações argentinas

tornaram-se menos atrativas para

o Brasil. Desse modo, o déficit

bilateral de autopeças foi o que

apresentou o maior aumento

com  aos outros produtos

incluídos no capítulo de veículos

e autopeças.

Aparelhos elétricos e eletrônicos

Uma nova rubrica de importação

proveniente do Brasil

desempenhado um papel muito

importante dentro do capítulo de

aparelhos elétricos durante os

 anos: os aparelhos de

telefonia  Novamente, as

vantagens de escala oferecidas

pelo Brasil, somadas às políticas

ativas e aos benefícios especiais

outorgados ao pólo industrial e à

Zona Franca de Manaus, geraram

uma forte  da produção
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de telefones celulares. Esse
processo foi criando um cenário

propício para a exportação e

determinou um importante desvio

de comércio das importações
argentinas provenientes de outras

regiões (como o Sudeste Asiático,

os Estados Unidos e o México)

em favor do Brasil. Essas

importações começaram a
ganhar terreno a partir de 1997,

 alcançar em 2005 o total de
70% dos telefones celulares

importados pela Argentina.

A forte expansão da telefonia móvel

no Brasil se inicia com a privatização

do setor, em 1998.  as

medidas implementadas pelo

governo se destacam as restrições

à importação, os créditos do BNDES

e as desonerações  para

aqueles que utilizam insumos

nacionais e investem uma

proporção de seu faturamento em

atividades de pesquisa e

desenvolvimento. Em conseqüência,

a instalação de grandes fábricas,

como as da Motorola e da LG,

teve como complemento o
 de centros

de pesquisa, desenvolvimento

e produção, sendo esse também

o caso da Siemens.

Podemos dizer que, da mesma

forma que no setor automoíriz,

as políticas ativas de fomento à
produção e ao comércio exterior

promoveram investimentos diretos,

que  os resultados

positivos apresentados no

comércio com a Argentina.

O restante das  do setor elétrico

e  que detêm grande

peso nas importações provenientes

do Brasil (eletrodomésticos de

linha branca e outros bens de
capital) já eram produtos com uma

importante  prévia no

mercado argentino. A expansão
da demanda em função do

crescimento acelerado dos

últimos anos não fez mais do que
aumentar a importação desse tipo

de bens, demanda esta que se viu
impulsionada, ainda mais,

pela desvalorização do real.

As exportações argentinas de

combustíveis e energia têm

sido dinâmicas tanto em termos
 quanto em termos

de sua participação no total
exportado. O valor médio em

dólares dos embarques

entre 2003 e 2006 duplicou em
relação ao período

enquanto que a participação no

 das exportações cresceu em

torno de 50%.

As exportações com destino

ao Brasil apresentam uma

evolução bem diferente. A média
do valor exportado praticamente se

manteve de um período para outro.

Considerado o grande aumento

registrado pelos preços do
petróleo nos  anos, essa

evolução sugere que o volume

vendido ao Brasil vem sofrendo

uma importante queda.

De fato, a participação do

Brasil no total das exportações
argentinas de combustíveis

 uma notável queda,

passando de uma média de 34%,
no triênio  para

aproximadamente 16%, no triênio
2003-2005. Isso evidencia um

importante desvio de comércio em

direção a outros destinos, como,
por exemplo, os Estados Unidos.

Durante os últimos anos, as

exportações com destino a esse
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pais tiveram um crescimento

a taxas que superaram os 20%,

contribuindo para que esse setor

represente  45%

das exportações argentinas

aos Estados Unidos.

Essas tendências divergentes das

exportações argentinas para o

Brasil e para o resto do mundo

são explicadas, em grande medida,

em função das transformações

ocorridas no setor: o aumento da

cotação  do petróleo,

bem como o processo de

 energético

 pelo Brasil. Com

relação a este último, a partir

de 1997 o Brasil começou a

 uma ruptura no

padrão de dependência externa

de energia que mantinha durante

mais de uma década. Isso se deu

basicamente porque a oferta de

energia registrou um maior ritmo

de crescimento  em média

no período  que a

demanda (2,5%).

Esse aumento na produção da

energia obedece a importantes

transformações ocorridas na

geração de energia baseada

tanto em recursos renováveis

como não-renováveis.  dos

recursos renováveis, destaca-se

a manutenção de programas ativos

orientados, de um  para a

obtenção de  a

partir da cana-de-açúcar e, por

outro, para a energia hidráulica

 iniciados há 30 anos).

Isso possibilitou que 50% da

matriz  do Brasil

sejam compostos atualmente

desse tipo de energia.

A transformação em  de

recursos não-renováveis está

vinculada  os fortes aumentos

na produção e nas reservas de

petróleo que vêm sendo registrados

desde meados dos anos 1990.

Este trabalho teve por objetivo

observar as transformações

recentes sofridas pelo comércio

 entre a Argentina e o

Brasil, e analisar seus principais

fatores geradores. Após uma etapa

de estagnação iniciada em 1999, o

comércio bilateral apresentou uma

recuperação a partir de 2003, sob

novas condições.  de uma

situação comercial favorável ao

Brasil a partir de uma perda de

vantagens comparativas da

Argentina em certos

primários e  e de um

aumento crescente em seu

déficit bilateral de

O nível de atividade e a  de

câmbio real aparecem na literatura

como os principais fatores

macroeconômicos que determinam

as relações comerciais entre

os países. Não obstante, ambos

os aspectos parecem não ser

suficientes para explicar as

mudanças observadas.

O nível de atividade medido pela

evolução do PIB não explica por

que, diante de um processo de

crescimento como o iniciado em

2003 na Argentina, a demanda

desse país por importações

oriundas do Brasil aumentou

 mais do que a demanda

por produtos provenientes

do resto do mundo.

No caso do Brasil, a evolução do

PIB deixa de  o ocorrido

com relação às importações

provenientes da Argentina. Em

ambos os períodos -  e

2003-2006 - foram registradas

taxas similares de crescimento

médio do PIB. No entanto, no

primeiro período, as importações

alcançaram níveis muito elevados,

tornando a balança comercial

favorável à Argentina. Esses níveis

permaneceram muito mais baixos

no  2003-2005 e somente

em 2006 parecem ter retornado ao

valor que apresentavam antes da

crise.

O outro fator macroeconômico

de peso è o comportamento

das taxas de câmbio. As

transformações das mesmas

com relação a terceiros mercados

podem ajudar a explicar uma

tendência à substituição de

importações por parte de ambos

os países, mas não são capazes

de revelar o ocorrido com os

fluxos de comércio bilateral. Os

resultados observados não são

explicados pelo que prediz a

sobre a  das taxas de

câmbio bilaterais. No primeiro

período  quando a

evolução era favorável ao Brasil,

o balanço foi positivo para

a  Após os processos

de desvalorização em ambos os

países, o Brasil passou a

com a moeda valorizada com

relação à moeda argentina.

A despeito disso, o Brasil vem

apresentando um

crescente.

Isso nos levou a procurar

explicações baseadas em certas

transformações ocorridas em nível

 ou no interior dos

processos produtivos. Para tanto,

foi necessário decompor a análise

nos grandes agregados de

comércio, já que cada um

apresenta características

singulares
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Nesse contexto, não se pode

deixar de mencionar as ativas
políticas de  de

importações e de apoio às

exportações implementadas
pelo Brasil nos últimos anos,

as quais desempenharam um

papel  na transformação
de suas relações comerciais

com a Argentina e com terceiros

mercados. Destaca-se, nesse
campo, o papel do BNDES e
sua atuação no financiamento
às exportações, bem como

todo um conjunto de medidas
orientadas a dotar de eficiência

e  a produção

nacional.

Com relação aos produtos primários
e de  as

políticas brasileiras de promoção

da produção agrícola e das
cadeias de valor, que acabaram

por gerar um aumento das áreas

cultivadas e uma intensificação

dos cultivos. A

 foi uma grande redução

nas importações provenientes

da Argentina, com destaque

para o algodão, cereais, laticínios

e óleos. Isso coincidiu com a
emergência da China como um

grande demandante de produtos
primários - como a soja -,
o que determinou um desvio nas

exportações argentinas desses

produtos em direção a esse mercado.

 o eixo da relação

 está se deslocando de
forma crescente em direção às

 cujo saldo, favorável ao
 vai definindo o rumo da

balança comercial bilateral.

No caso das  enquanto a

 foi perdendo participação
no mercado do Brasil, suas

importações vêm apresentando
um forte desvio de terceiros

mercados para esse país
(durante o período 1998-2006, as

importações oriundas do Brasil

cresceram 66%,  que

as do resto do mundo caíram 8%),

Dado o declínio das vantagens

comparativas da Argentina em

produtos  MOA e

combustíveis, é nas  que
se definirão as tendências do

comércio bilateral futuro. Nesse
cenário, nos deparamos com
situações muito diversas nos

diferentes  que integram
as  e elas deverão ser levadas

em consideração no momento de

definir, na Argentina, políticas
produtivas e de comércio exterior.

Com relação às importações,
 setores nos quais as

assimetrias das políticas
implementadas por ambos os

países  num desvio

 extremamente favorável

ao Brasil. Tal desvio se observa
nos setores de eletrônica, veículos

e  plásticos e produtos

químicos.

Por outro lado, dentro das

exportações argentinas de

se encontram produtos cuja

expansão exportadora é explicada

em grande parte pelo aumento das
exportações ao Brasil, de modo

que oferecem potencialidades
de ampliar o comércio bilateral

(manufaturas de plástico e de
borracha, produtos químicos e

adubos).  além do mais,
capítulos de  no qual uma

parte importante das perdas
 com o Brasil

conseguiu ser redirecionada para

outros mercados. Em alguns
casos, dada a escassa

 exportadora da
Argentina antes do

poderíamos apontar para a
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existência de processos de
aprendizagem iniciados pelas

exportações ao mercado brasileiro.

O modelo de relação bilateral que

atribuía à Argentina o papel de

fornecedor de bens primários em

troca de manufaturas industriais

produzidas pelo Brasil, conforme
havia sido imaginado por alguns

economistas de ambos os países,

parece ter perdido vigência frente

aos processos de substituição

produtiva realizados pelo Brasil.

Isso demonstra que a viabilidade

futura do processo de integração
estará ligada à capacidade dos

dois países para desenvolver um

comércio intra-industrial no qual as
MOI deveriam exercer um papel

central de modo a promover o

desenvolvimento de novas

vantagens comparativas dinâmicas

dos países da região com relação
a terceiros mercados.

Isso requer uma mudança radical

na agenda de negociações do

Mercosul, que, desde 1991,

foi essencialmente de caráter

comercial e que apontou,

sobretudo, para a redução das

tarifas ao comércio exterior

e para a convergência rumo ao
estabelecimento de uma TEC.

Essa estratégia começou a

mostrar suas limitações ainda

antes que fossem desencadeadas

as crises macroeconômicas de

ambos os países. O rápido avanço

em matéria de redução de tarifas

contrastou notavelmente com os
limitados resultados alcançados

em matéria de harmonização e

coordenação de políticas. Nesse

sentido, a falta total de uma

estratégia industrial na Argentina

coincidiu com a existência de um

ativismo maior no Brasil, gerando,
assim, uma grande disputa pela

localização dos investimentos, o

que acabou por enfraquecer o

processo integrador. •
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