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Dante Sica

"A Argentina tem um perfil muito
menos pró-abertura do que o Brasil"

Ex-secretário de Indústria da Argentina durante o governo de
Eduardo Duhalde (2002-2003), o economista Dante Sica explica, nesta
entrevista, de que forma o país vem atuando para tentar superar a atual

crise econômica. Comenta também temas controversos, como a questão
do suposto desvio de comércio que estaria sendo praticado pelos

argentinos em relação a produtos brasileiros.

RBCE: Como o senhor resumiria
a situação econômica atual da
Argentina? Como o país está
reagindo à crise internacional?

DS: A economia argentina está
em um ponto de inflexão que
começou a se gestar em 2008,
a partir do conflito com o campo,
ao qual depois se acrescentou
a explosão da crise internacional,
que coincidiu com o período das
eleições. Podemos dizer que
começou o ciclo econômico
do fim do ciclo político.

As condições dessa nova
economia são diferentes das
que observávamos nos anos
anteriores, já que se enfrenta
um processo, embora contido,
de contração econômica, com

pressões de preços que se
mantêm. Por outro lado, a
confiança dos consumidores e
dos agentes está no piso dos
últimos anos, em conjunção com
uma forte perda de poder político.

Por sua vez, no curto prazo, a
economia enfrenta dois grandes
desafios, que precisam ser
solucionados para que se possa
projetar como será o período
2010-2011.

Em primeiro lugar, é necessário
solucionar o problema da perda
do excedente fiscal e a falta de
financiamento. Sabemos que um
forte ajuste no gasto é pouco
provável, mas também é
necessário quê, no que resta de
2009, o crescimento do gasto se

aproxime ao da receita. Portanto,
o ajuste de tarifas e de obras
públicas se torna mais provável.

Qualquer que seja o
comportamento fiscal no que
resta de 2009, os compromissos
de dívida são passíveis de ser
cumpridos. Não obstante,
pensando em 2010, é necessário
avançar na busca de fontes de
financiamento mais normais.

Em segundo lugar, é crucial deter
a forte saída de capitais que está
sendo observada no último ano.
Na primeira parte do ano, essa
saída foi financiada com a queda
das importações, mas isso não
continuará. Além disso, tal fato
faz com que a política monetária
seja contracíclica, dado que,



com a venda de dólares, contrai-
se a oferta de pesos da economia
e aumentam-se as taxas de
juros. Em síntese, é necessário
deter a drenagem de dólares
caso se pretenda estimular
a recuperação da economia.

Por trás dessas duas soluções,
e além da necessidade de tomar
medidas pontuais, está a falta de
confiança e de transparência
institucional. No fundo, é preciso
recuperar as expectativas dos
agentes econômicos. Para isso,
é necessário tratar dois
assuntos-chave: recuperar o
acesso ao mercado financeiro
internacional (holdouts, clube de
Paris) e dar sinais de mudanças
no Instituto Nacional de
Estatísticas e Censos (INDEC).

Caso se consiga recuperar
as expectativas, é possível
que o ciclo até 2011 seja de
crescimento, dado que
há condições para isso.

RBCE: Os empresários brasileiros
argumentam que as restrições
impostas pela Argentina às
importações provenientes do
Brasil têm gerado um desvio de
comércio em favor dos produtos
chineses. Até que ponto isso está
realmente acontecendo, e qual o
posicionamento das autoridades e
do próprio setor privado argentino
em relação a essa questão?

DS: As medidas impostas pela
Argentina não visam a provocar
um desvio das importações do
Brasil à China. Na realidade,
analisando o alcance das
medidas de restrição,
observamos que estas afetam
20,3% das importações da
China, contra 13,6% das
provenientes do Brasil. Além
disso, existe uma preocupação

no sentido de frear o crescimento
das importações da China
em diversos setores.

De todo modo, nesta etapa de
contração dos fluxos comerciais,
advertimos que as compras
realizadas junto à China caem
menos do que as que vêm do
Brasil. As importações do Brasil
estão caindo 42,5% no primeiro
semestre de 2009, frente
a uma queda de 35% da
China. A respeito dos produtos
especificamente afetados pelas
medidas, a queda do Brasil é de
46%, e a da China, 38%.

O que acontece é que o
crescimento das importações
vindas da China se produz a uma
taxa superior a partir de 2003, em
virtude de o Brasil já ter uma
elevada participação no mercado
argentino e, portanto, não crescer
tão rápido. Outro motivo do avanço
da China s ã o os menores preços,
que a tornam mais competitiva.

As autoridades e o setor
privado não têm preferência
por uma ou outra origem de
importações. Atualmente, a
idéia é frear a chegada de
produtos que sejam concorrentes
da produção local no mercado
interno.

RBCE: É correto afirmar que
as atitudes protecionistas da
Argentina correspondem a
uma estratégia clara de política
industrial do governo? Qual o
real poder de pressão exercido
por grupos de interesse
contrários ao livre comércio?

DS: Não é correta essa
afirmação. O que pode ser
considerado como a política
industrial do governo é a
manutenção de uma taxa
de câmbio elevada e o preço
diferencial da energia. A
imposição de medidas de
proteção é uma resposta à crise
atual e possui diversos objetivos:
proteger o mercado interno,
manter em níveis significativos
o superávit comercial, e também
pode ter uma intenção de
substituir importações. Mas,
nesse caso, não estaria
operando corretamente, já
que apenas teria impacto
sobre investimentos de quantia
reduzida e com períodos de
recuperação muito curtos.

Inicialmente, a intenção foi
proteger os denominados
"setores sensíveis", mas logo
foram acrescentados outros
setores com bom acesso ao
governo, que solicitaram
que seus produtos fossem
abrangidos pelas medidas
de proteção. Portanto,
existe influência dos
setores produtivos.



RBCE: Nos últimos três anos, a
moeda argentina perdeu 26,4%
de seu valor ante o real. Após uma
breve apreciação, no final de 2008,
a paridade entre as moedas já
voltou ao nível mais baixo atingido
no pré-críse. Como tem evoluído o
câmbio real entre as moedas nos
últimos tempos? Por que a
desvalorização do peso não tem
sido suficiente para amenizar os
conflitos comerciais?

DS: O câmbio real entre as
moedas não foi tão favorável para
a Argentina quanto indica a
evolução da paridade nominal
(por diferença de preços), mas de
todo modo houve uma melhoria
significativa para o país.

Não obstante, a paridade cambial
tem uma importância secundária
no intercâmbio comercial. O que
deve ser avaliado principalmente
é a situação do ciclo econômico
dos países (as situações de
conflito se iniciaram a partir da
recuperação, a elevadas taxas,
da economia argentina) e a
competitividade genuína dos
setores industriais, a respeito
da qual há uma diferença entre
o Brasil e a Argentina.

RBCE: Na época em que o senhor
foi secretário de Indústria do
governo Eduardo Duhalde (2002-
2003), houve um grande estímulo
às Comissões de Monitoramento
do Comércio Bilateral, como forma
de administrar os conflitos
comerciais entre Brasil e
Argentina, com ativa participação
do setor privado de ambos os
países. Tal instância, contudo,
parece dar sinais de esgotamento
frente aos problemas surgidos
recentemente. O senhor concorda
com essa afimação? Como avalia
a falta de efetividade de outros
mecanismos de solução de
problemas comerciais, como o
Tribunal ad hoc de Arbitragem
do Mercosul e ó Mecanismo de
Adaptação Competitiva (MAC)?

DS: A Comissão de
Monitoramento significou uma
ferramenta consensuada que
permitiu dar resposta efetiva às
dificuldades daquele momento.
No entanto, realizados os
acordos, se uma das partes não
os pode cumprir, então se perde
previsibilidade, e a instância
deixa de funcionar.

Atualmente, na Comissão
de Monitoramento não estão
presentes os interlocutores
adequados, que tenham peso
para fazer cumprir os acordos
que podem ser alcançados.
Mesmo que se estabeleçam
cotas consensuadas,
posteriormente as empresas
não obtêm as aprovações
das licenças necessárias.

Também se produz uma deserção
dos setores dessa instância
de negociação, já que estes
advertem que podem obter junto
ao governo, sem a necessidade
de negociar, restrições como
medidas antidumping, licenças
não automáticas e valores critério.

A respeito dos outros mecanismos,
a dificuldade reside no fato de
que os problemas presentes
requerem uma resposta rápida,
que tais mecanismos não podem
proporcionar. Por exemplo, o
MAC exige a implantação de um
plano de reconversão setorial,
algo que os setores envolvidos
dificilmente assimilariam, e
menos ainda em uma situação
comprometida como a atual.

RBCE: Como o posicionamento
da Argentina pode afetar a agenda
de negociações externas do
Mercosul daqui em diante,
inclusive com vistas à possível
retomada da Rodada Doha?



DS: A Argentina tem um perfil muito

menos pró-abertura do que o

Brasil. Portanto, a idéia de novas

negociações pode ser dificultada

em razão desse posicionamento.

A respeito dos efeitos sobre
uma negociação particular, um

enfoque como o da Argentina

implicará uma maior lentidão

para realizar as tratativas, e a

necessidade de que as mesmas

sejam flexíveis, as preferências
sendo negociadas com cada

sócio individualmente, aplicando-

se diferentes velocidades,

com gradual e posterior phasing

out das tarifas remanescentes.

Da mesma forma, esse

posicionamento evitará que o

Mercosul possa responder á

Rodada Doha com uma postura
comum e consensuada. Por outro

lado, o sucesso da rodada depende

mais dos países que a conduziram

à sua suspensão recentemente,

como os EUA, a União Européia

(com os subsídios agrícolas) e a

índia, do que da Argentina, já que

esta última, através da obtenção

de um tratamento especial e

diferenciado, com certeza vai se
acoplar ao resto dos países.

Por outro lado, as medidas de
restrição impostas pela Argentina

são temporais, e devem ser

adequadas assim que houver
um reacomodamento

macroeconômico. Do contrário,

poderiam ser denunciadas na

OMC, o que é uma opção inviável.

RBCE: Em que sentido a derrota
do governo nas recentes eleições
legislativas e a nova composição
de poder no Congresso podem
conduzir a mudanças na
condução da política econômica
do governo Cristina Kirchner?

DS: Temas como a política
agropecuária, o INDEC e muitos
outros que o oficialismo tentava
evitar tratar, vão ter que voltar à

agenda da política econômica,
hoje, com a perda da maioria
governista no Congresso.

Por outro lado, o adiamento de

decisões de política econômica

fez com que o governo tenha

perdido margem de ação, por

exemplo, no aspecto fiscal e de

financiamento. Em conseqüência,

Kirchner deverá avançar nestas

ações mesmo quando não estiver

de acordo com as mesmas.

RBCE: Como o senhor vê o
futuro das relações econômicas
entre Brasil e Argentina ?

DS: Sem dúvida, em um

relacionamento tão complexo e

intenso como é o da Argentina

com o Brasil, continuarão a existir
turbulências e desacordos que

exigirão predisposição de

ambas as partes para que sejam

solucionados. Especialmente,

questões surgidas a partir da

brecha tecnológica e de escala

que separa as indústrias de

ambos os países, e que se

materializam em um importante

déficit comercial para a Argentina.

Atualmente, atravessa-se uma

etapa em que o vínculo comercial

está abrindo espaço para um

aprofundamento do vínculo
produtivo, com um papel central

dos investimentos do Brasil na

Argentina. Portanto, a discussão

que vem chegando diz respeito

ao tratamento dos investimentos

na região. Esse aspecto é

importante para ambos os países:

para o Brasil, como uma forma de

consolidar o seu posicionamento
no mercado argentino, evitando

obstáculos comerciais que se

impõem freqüentemente, e como

forma de internacionalizar as suas

empresas; para a Argentina,

devido ao fato de que o fluxo de

investimentos brasileiros permite

compensar a queda dos

investimentos originários

dos países centrais. •
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