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Argentina e México, dois dos principais parceiros comerciais do Brasil que mais aumentaram as 
compras de produtos brasileiros nos últimos meses, foram os países, na América Latina, cuja 
moedas mais se depreciaram em relação ao real, desde 2003. De janeiro de 2007 a março de 
2008, o real valorizou-se 45% em relação ao peso argentino e 40% em relação à moeda 
mexicana, segundo estudo da representação do Brasil na Associação Latino Americana de 
Integração (Aladi). Especialmente no México, quem garantiu a continuidade do crescimento 
das exportações foi o setor automotivo.   
 
O real valorizou-se em relação ao dólar e ao euro e também em relação às moedas dos 
maiores países da Aladi, mercado preferencial dos produtos industrializados de marca 
brasileira. A valorização do real em comparação às moedas dos cinco maiores países da Aladi 
(Argentina, Chile, Colômbia, México e Venezuela) foi de 70%, em média, entre janeiro de 2003 
a março deste ano (75% em relação à moeda argentina, 120% em relação à mexicana).   
 
A apreciação do real em relação ao peso mexicano foi quase idêntica à verificada em 
comparação ao dólar americano. Mas enquanto o Brasil viu minguarem suas exportações ao 
mercado dos Estados Unidos, mais caras em dólar, elas cresceram para o México (ainda que 
apenas 3,8% nos primeiros quatro meses deste ano). Motores de automóveis e veículos 
pesados carregam boa parte do mérito por esse desempenho. Não é à toa que os empresários 
brasileiros comemoram o acordo automotivo que reduziu as barreiras tarifárias desse tipo de 
produto no mercado mexicano.   
 
Na Argentina, o caso é diferente. O forte crescimento econômico do país (que começa a causar 
problemas de inflação e desabastecimento no vizinho) tornou o parceiro do Brasil um 
consumidor voraz não só de veículos. É a Argentina, por exemplo, quem impediu, no primeiro 
trimestre, a queda nas exportações de mercadorias de informática e telecomunicações, 
segundo as estatísticas da Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica (Abinee). Entre 
os principais importadores de celulares do Brasil, foi o único com crescimento significativo nas 
compras (45%), e quem evitou uma queda nas exportações brasileiras de eletroeletrônicos.   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mercosul sustenta exportações do Brasil 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Os dados do Ministério do Desenvolvimento permitem perceber que, enquanto o aumento das 
exportações para o México se concentra em poucos bens, na Argentina o crescimento das 
vendas de produtos brasileiros se dispersa por mais itens. Quem mais aumenta as exportações 
à Argentina ainda são os fabricantes de máquinas agrícolas, mas supera os 20%, no primeiro 
quadrimestre, o crescimento das vendas dos produtos situados abaixo dos dez mais vendidos 
ao vizinho.   
 
Hoje, quando o Ministério do Desenvolvimento divulga os dados da balança comercial de maio, 
será possível verificar se as exportações brasileiras continuam atravessando sem muito dano 
as turbulências na economia argentina (que levaram, nos últimos dias, à insólita 
desvalorização do peso, com esforços do governo argentino para sustentar a cotação da 
moeda nacional). Mas os números levantados por estudos como os da equipe do embaixador 
Régis Arslanian, na Aladi, indicam a importância do Mercosul para a estratégia comercial 
brasileira.   
 
É a existência do Mercosul que permite amenizar a perda de competitividade dos produtos 
nacionais no mercado vizinho, com a queda no poder de compra do peso. E é o que ajudou um 
grande número de empresas multinacionais a instalar no Brasil suas bases de exportação para 
a região - fazendo com que, hoje, mesmo com a redução de competitividade, permaneça ativo 
o intercâmbio de produtos, partes e peças de bens industrializados entre os dois maiores 
países do Cone Sul, com vantagens para o Brasil.   
 



O agravamento possível e previsível da crise argentina tem o potencial de fazer ressurgirem 
atritos no campo comercial entre os dois sócios, e deve tornar mais ácidas as reivindicações do 
governo Cristina Kirchner por uma política comum que atraia investimentos para a Argentina e 
evite a migração de investidores ao Brasil.   
 
A resposta mais fácil a essas pressões é lembrar ao governo argentino que a melhor forma de 
atrair investimentos é assegurar a estabilidade macroeconômica e evitar ações hostis ao setor 
privado, como as que se tornaram comuns no mercado vizinho, com controles de preços, 
barreiras à exportação e medidas retaliatórias contra empresas em atrito com o governo. Mas 
nada indica que seja o tipo de resposta aceita pela Casa Rosada.   
 
Antes que o comportamento do governo argentino dê motivos para novos atestados de óbito 
do Mercosul, por aqueles que, há anos, decretam sem êxito a morte do bloco, cabe analisar 
com seriedade o papel que essa união aduaneira imperfeita tem exercido para o desempenho 
comercial brasileiro, e no processo de decisão das matrizes das empresas internacionais com 
interesses no mercado sul-americano.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 jun. 2008, Brasil, p. A2. 


