
Brasil retalia em silêncio  
 
O governo brasileiro decidiu colocar licenças não automáticas de importação para vários 
produtos vindos da Argentina. A medida, que está sendo adotada há alguns dias, foi tomada 
em sigilo como retaliação ao governo argentino que impõe, há mais de um ano, licenças não 
automáticas para alguns produtos brasileiros, como os têxteis.  
 
Uma fonte do governo disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está irritado com a 
postura da Argentina e determinou ao secretário de Comércio Exterior do Ministério do 
Desenvolvimento (MDIC), Weber Barral, que adote uma postura agressiva em relação ao país 
vizinho. A assessoria de imprensa do ministério informou que não comentará a notícia. Há 
meses, Barral defende uma postura mais dura em relação à Argentina, mas encontrava 
resistências dentro do próprio ministério e no Itamaraty.  
 
Segundo uma fonte, a decisão de colocar licenças não automáticas foi comunicada por meio de 
“notícia Siscomex”, ou seja, apenas aos operadores do sistema eletrônico de registro das 
licenças de importação e exportação. Ficou um trauma em relação ao episódio de janeiro, 
quando o ministério do Desenvolvimento decidiu aumentar o controle das importações de 
todos os países e foi desautorizado pelo presidente Lula. Coube ao ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, anunciar que o governo iria voltar atrás na decisão.  
 
Depois do desgaste político, o MDIC agora adotou licenças não automáticas contra a 
importação de produtos argentinos sem fazer nenhuma divulgação. Uma fonte do mercado 
disse que a lista inclui farinha de trigo, pré-mistura de trigo, uva passa, azeite de oliva, vinho, 
doces, geleias, azeitonas, peixe e pneu. Pelas regras da Organização Mundial do Comércio 
(OMC), o País tem até 60 dias para liberar as licenças de importação. Uma das reclamações do 
Brasil é que a Argentina não cumpre este prazo. 
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