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Com a forte queda do comércio bilateral, a Argentina está prestes a zerar seu déficit com o 
Brasil depois de cinco anos. O saldo mensal entre importações e exportações está negativo 
para a Argentina há 70 meses e vinha em alta no ano passado até julho, quando atingiu US$ 
578 milhões. Depois começou a cair até chegar a fevereiro de 2009 a US$ 24 milhões, o nível 
mais baixo desde junho de 2003. No acumulado de 2008, o déficit da Argentina no comércio 
com o Brasil atingiu o recorde de US$ 4,3 bilhões.  
 
A redução do saldo negativo poderia ser uma boa notícia para os argentinos se não fosse 
reflexo de uma queda pela metade do fluxo comercial com o Brasil, seu principal parceiro 
comercial, situação acirrada pela crise econômica mundial que chegou à América Latina. 
Também é resultado de uma série de barreiras à entrada de uma enorme lista de produtos 
importados, muitos dos quais procedentes do Brasil. As barreiras já afetam 15% do comércio 
entre os dois países. 
 
Na quarta-feira, as barreiras aumentaram ainda mais com uma Nota Externa (24/2009) da 
aduana argentina que ampliou em oito itens a lista de produtos sujeitos os valores-critério um 
sistema de valoração de importados que impõe preços mínimos para a entrada de produtos no 
país, com o objetivo de evitar o subfaturamento. Nesta nota foram acrescentados oito tipos de 
suéteres e aventais de tecidos e modelos variados. 
 
Na próxima semana, empresários brasileiros vão se encontrar com seus pares em Buenos 
Aires para discutir uma solução para a retomada do fluxo do comércio e, ao mesmo tempo, 
discutir os limites impostos pelos argentinos. O setor de máquinas agrícolas argentino quer 
manter o controle das importações brasileiras só até que haja uma melhora das vendas. Já o 
setor têxtil fala em manter a proteção por mais dez anos. 
 
No caso de máquinas agrícolas, o presidente da câmara de fabricantes (Cafma), Jose Maria 
Alustiza, explicou que o setor não é contra importações, e nem poderia ser porque a 
capacidade instalada cobre apenas 50% da demanda quando a agricultura está em plena 
atividade (o que aconteceu até 2007). A dificuldade agora, diz ele, é que por causa de "três 
pragas" que atingiram a lavoura argentina (a crise política governo-campo, a crise 
internacional que derrubou os preços das commodities e a seca), o mercado de máquinas 
agrícolas que vinha em baixa, caiu 90% no primeiro bimestre de 2009, ou seja, praticamente 
desapareceu.  
 
A Argentina tem um parque industrial de máquinas agrícolas composto por aproximadamente 
de 600 empresas, a maioria pequenas e médias, que estão fechando as portas e demitindo 
empregados. Neste setor a briga é diretamente com o Brasil que é o maior fornecedor de 
máquinas e implementos para a Argentina: 62% das importações de colheitadeiras e 82% dos 
tratores vêm de fábricas instaladas no Brasil. O restante é dividido entre fábricas alemãs, 
americanas e italianas, não há praticamente nenhuma concorrência de asiáticos. "Somo a 
favor do livre comércio e não temos problemas com o Brasil", garante Alustiza. E completa: 
"Esse é um caso pontual de assimetria econômica." 
 
A negociação entre os empresários será difícil. O governo da presidente Cristina Kirchner não 
tem a menor intenção de voltar atrás nas medidas de bloqueio aos importados e tem o apoio 
de todo o empresariado local. "Na verdade, ambos os países aplicam licenças não-
automáticas", afirma Felix Peña, especialista em relações econômicas internacionais e ex-
subsecretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia Argentina (1999). 
 
Peña menciona um documento recente da Organização Mundial do Comércio (OMC) 
informando que o Brasil aplica licenciamento não-automático para 3.500 linhas tarifárias, 
muito mais que a Argentina. "Todos têm os seus pecados", disse. No entanto, ele lembra que 
no Brasil o sistema é informatizado e a aplicação de licenciamento é ágil, obedecendo ao prazo 
máximo de 60 dias estabelecido pela OMC. Já na Argentina o sistema é manual implicando 
demora nos procedimentos, segundo queixa dos empresários brasileiros.  



 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 mar. 2009, Primeiro Caderno, p. A16. 


