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Argentina e Brasil voltaram a
jogar um clássico das relações
bilaterais: conflitos comerciais
e acusações mútuas de medi-
das unilaterais protecionistas.
OgovernodeCristinaKirchner
considerou “inaceitável” a de-
terminaçãodogovernobrasilei-
ro de exigir licenças não auto-
máticas para importação de
produtos perecíveis, como ma-
çãs,peras,alho, farinhadetrigo
e outros.
Emreunião realizadaontem,

o secretário argentino de Rela-
ções Econômicas Internacio-
nais, embaixadorAlfredoChia-
radía, pediu ao embaixador do
Brasil em seu país,MauroViei-
ra, a liberação dos 400 cami-
nhões carregados de produtos
frescos que estão barrados na

fronteira. Segundo fonte da
chancelaria argentina, Chiara-
díaclassificouamedidadereta-
liação “desproporcional”, com-
parada às barreiras que a Ar-
gentina adota contra os produ-
tos brasileiros, já que não in-
cluemprodutos frescos.
“A ausência de aviso prévio

para frear a entrada de produ-
tos perecíveis, os quais já saí-
ram de suas origens e não po-
dem regressar, torna a medida
desproporcional”, reclamou o
funcionárioargentino,segundo
relatouafonteàAE. “Houvefal-
ta de transparência por parte
do Brasil”, queixou-se o funcio-

nário argentino.Vieira, por sua
vez,argumentouqueomecanis-
moadotadopeloBrasil é omes-
mo que a Argentina aplica des-
de o ano passado e afeta 14%da
pauta brasileira para o sócio.
Uma nota da Embaixada do

Brasil relata que Vieira “aler-
tou para a inconveniência de
que se perpetuem indefinida-
mentemecanismosde controle
deimportações,umavezquepo-
demacarretardesviodecomér-
cioparaterceirospaíseseentor-
pecer o fluxo comercial bilate-
ral”.Aspreocupaçõesdogover-
no brasileiro fundamentam-se
na diminuição acentuada – de
43%–dasexportaçõesdoBrasil
para a Argentina no primeiro
semestre de 2009, em contras-
te com a queda de 19% das ex-
portações da Argentina para o
Brasil, nomesmo período.

PRAZOS
A nota da embaixada diz ainda
queVieira lembrouo“nãocum-
primento do prazo estipulado
pela OMC de liberação, em até
60 dias, das licenças não auto-
máticas, inclusive naqueles se-
tores em que já existem acor-
dos de restrição voluntária de
exportações brasileiras para a
Argentina,adotadospelosseto-
res privados de ambos os paí-
ses”, comoos calçados, têxteis ,
móveis, eletrodomésticos e au-
topeças.Váriosprodutosbrasi-
leiros estão na aduana argenti-
na hámais de 180 dias à espera
da licença para entrar no país.

Vieiraexpressou“aexpecta-
tiva brasileira de que as dificul-
dades conjunturais criadas pe-
laimposiçãodelicençasargenti-
nas possam ser solucionadas
nomais curtoprazo, comasub-
sequente retomada da fluidez
no comércio entre os dois paí-
ses”. Porém, a intençãodoBra-
silédemanter-sefirmeparafor-

çar a Argentina a desarmar as
restrições contra os mais de
100 produtos brasileiros.

Por causa dessas barreiras,
osfabricantesbrasileirosjáper-
deram a histórica liderança do
setor de calçados, confecções e
têxteis e eletrodomésticos no
mercado do sócio doMercosul.
Segundo levantamento da con-
sultoria Investigações Econô-
micas Setoriais (IES), as fatias

deixadas pelo Brasil estão sen-
doabocanhadasporpaísesasiá-
ticos, especialmente a China, e
peloMéxico.

PREJUÍZO
“As barreiras prejudicaram os
fornecedores brasileiros, pela
ordem, de têxteis e confecções,
calçados e eletrodomésticos,
mas o caso mais gritante é de
têxteis”, analisa o economista

Alejandro Ovando, diretor do
IES.Na comparação de janeiro
a agosto de 2009 com igual pe-
ríodo de 2008, o total de impor-
tações argentinas de têxteis
caiu 31,8% em valores e 38,4%
emvolume.Mas a entrada des-
sesprodutosdeorigembrasilei-
ra recuou 44,6% em valores e
46,6% em volume, enquanto da
Chinaorecuo foi sóde 18,3%em
valorese 30,1%emquantidade.

“Semnenhumadúvida,opre-
juízoédoBrasil”,ressaltaoana-
lista em entrevista à AE. O re-
trocesso brasileiro e o avanço
chinês sãomais expressivos na
comparação dos primeiros oito
meses de 2009 com igual perío-
dode 2007, quandoas importa-
ções argentinas dos têxteis do
Brasil recuaram37,7%emvalo-
rese44,5%emquantidades,an-
te um crescimento da China de
65,4% em valores e 33,2% em
quantidades.

O estudo do IESmostra que
o Brasil tinha participação de
41,8%navendadetêxteisimpor-
tados nos oito meses de 2007,
passando para 35% em 2008 e
somente28,4%em2009.AChi-
na,nessemesmoperíodo,parti-
cipavacom16,3%,em2007,pas-
sou a 24,5% em 2008, e seguiu
subindo até 29,4% em2009.

No caso dos eletrodomésti-
cos, que já provocaram a famo-
sa “guerra das geladeiras” en-
tre os dois sócios, o Brasil che-
gou a ter participação de 38,1%
em 2006 e caiu para 28,9% no
anopassado. De janeiro a agos-
to de 2009, omarket share bra-
sileiro melhorou em compara-
ção com2008 e chegou a 31,7%.
Porém,odesempenhochinêsul-
trapassa a do Brasil e, no mes-
moperíododecomparação,pas-
sou de 34,5%para 35%.

SegundoOvando, de janeiro
a agosto de 2007, o México ti-
nha 6,2%domercado de eletro-

domésticos argentino, aumen-
tandopara9%noanoseguintee
9,6% em 2009. “São variações
importantes, que mostram o
Brasil perdendo para outros
países.” Ele destaca que esses
três países são responsáveis
por 74,8% dos eletrodomésti-
cos vendidos naArgentina.

Nosetordecalçados,asitua-
ção do Brasil é ainda pior. Os
países asiáticos, especialmente
a China, já ocupam o primeiro
lugar como fornecedores, com
51,4%das importaçõesentre ja-
neiro e agosto deste ano. Nesse
período,aparticipaçãobrasilei-
ra ficou em segundo lugar, com
44,5%das importações.

Para completar, na semana
passada, o Senado argentino
aprovouoprojetode lei queele-
vaos impostos internospara os
artigos eletrônicos e informáti-
cos importados,oquevaipreju-
dicar ainda mais as vendas dos
produtos brasileiros nomerca-
do vizinho.

A ofensiva protecionista de
Cristina Kirchner está renden-
do lucros à Argentina. Confor-
medados do InstitutoNacional
de Estatísticas e Censos (In-
dec), de janeiro a setembro de
2009, o superávit comercial ar-
gentino atingiu US$ 13,257 bi-
lhões, cifra superior ao resulta-
do de todo o ano passado, que
foi deUS$ 12,598 bilhões.

A projeção da consultoria
Abeceb é que o superávit total
de 2009 alcance os US$ 16 bi-
lhões. A balança comercial en-
treBrasil eArgentina, de janei-
ro a setembro, tem superávit a
favordoBrasildeUS$373,5mi-
lhões,resultadodeexportações
de US$ 8,28 bilhões e importa-
ções deUS$ 7,9 bilhões. Aoque
tudo indica, o Brasil deve man-
ter um pequeno saldo em seu
favor, mas bem menor do que
emanos anteriores. ●
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Governo argentino convoca embaixador brasileiro para explicar imposição de barreiras a produtos do país vizinho
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