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velha rivalidade por motivos 
econômicos entre Brasil e 
Argentina - que surgiu an
tes mesmo dos próprios paí
ses, quando Portugal e 
Espanha dividiram terras 
americanas ainda não co

nhecidas pelo Tratado de Tordesilhas -
parece fadada a se perpetuar. Desde o 
ano passado, um novo capítulo de diver
gências comerciais da moderna histó
ria bilateral joga lenha na fogueira das 

relações das principais economias sul-
americanas. Mais afetada pela crise eco
nômica mundial, desencadeada nos 
Estados Unidos em 2008, a Argentina 
passou a adotar como regra medidas de 
exceção para a importação de produtos 
brasileiros. A principal barreira introdu
zida pelo governo argentino foi esten
der o regime de licenciamento não au
tomático para aproximadamente 450 de 
nossas mercadorias, como móveis, têx
teis, calçados, máquinas agrícolas, leite 
e derivados. O Brasil, claro, retaliou, 
mas para um número bem menor de 
itens, 40 no total. Resultado: o comércio 

bilateral, que havia alcançado US$ 31 bi
lhões em 2008, despencou para US$ 24 
bilhões em 2009, e o superávit do Brasil 
com a Argentina, que chegou a US$ 4 
bilhões, caiu para menos de US$ 1 bi
lhão - nesse caso, encolhido também 
pela forte apreciação do real, enquanto 
o peso se desvalorizou no período. 

GRANDE NÓ. Não foram raras as cenas 
de filas de caminhões com produtos bra
sileiros parados na fronteira entre os 
dois países aguardando liberação do go
verno argentino. Segundo Thomaz 
Zanotto, diretor do Departamento de 
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Relações Internacionais e Comércio 
Exterior (Derex) da Fiesp, as licenças 
não automáticas implicam uma análise 
da aduana de cada país, que no caso ar
gentino chegou a demorar até 240 dias 
em vez dos 60 dias recomendados pela 
Organização Mundial do Comércio 
(OMC). "Isso funcionou como um blo
queio à importação argentina de produ
tos brasileiros", afirma Zanotto. "As res
trições às exportações brasileiras para a 
Argentina provocariam desvio de comér
cio para outros países. Isso implicaria 
quase que numa sentença de morte para 
o Mercosul." 

Numa tentativa de resolver o con
flito, os presidentes Luiz Inácio Lula da 
Silva e Cristina Kirchner assinaram um 
acordo no final do ano passado com
prometendo-se a respeitar o prazo de 
60 dias para licenças não automáticas, 
a realizar encontros semestrais dos 
chefes de Estado e reuniões a cada 45 
dias dos ministros de Relações Ex
teriores, Fazenda e Indústria e Co
mércio de cada país - a primeira reu
nião interministerial ocorreu em 
fevereiro e a próxima será em abril. 
Segundo Enio Cordeiro, embaixador 
do Brasil na Argentina, o acordo, de 

maneira geral, vem sendo cumprido. 
"A relação comercial entre Brasil e 
Argentina sempre foi intensa e ganhou 
ainda maior relevância com o Mer
cosul. Como em qualquer relação des
sa natureza, há questões pontuais que 
demandam acompanhamento atento 
pelos governos. As autoridades dos 
dois países mantêm diálogo permanen
te para a solução das dificuldades que, 
ocasionalmente, surgem no processo 
de integração", ressalta o embaixador, 
destacando uma recuperação do co
mércio entre os dois países. "Em janei
ro de 2010, o intercâmbio comercial au-



mentou 50% em relação a janeiro de 
2009. A Argentina continua compran
do do Brasil um terço de tudo que im
porta no mundo e exporta para o País 
um quinto do total de suas exporta
ções. O mercado argentino é muito im
portante para as exportações brasilei
ras de bens e serviços. A perspectiva 
de crescimento das duas economias 
em 2010 deverá levar a uma pronta re
cuperação dos níveis de comércio al
cançados em 2008", diz Enio Cordeiro. 

MONITORAMENTO. A Fiesp está acom
panhando de perto o andamento des
se processo. Tanto que enviou repre
sentantes para subsidiar com dados 
técnicos os ministros brasileiros na pri
meira reunião interministerial ocorri
da em meados de fevereiro em Buenos 
Aires. "Nossa troca com a Argentina é 
basicamente com produtos industriais, 
de valor agregado", afirma Zanotto. "É 
uma pauta de comércio completamen
te diferente da que o Brasil mantém 
com a China (que recentemente pas
sou a Argentina na relação comercial 

com o Brasil, ocupando agora a segun
da posição, atrás dos Estados Unidos), 
para onde exportamos basicamente 
commodities, como minério de ferro e 
soja em grãos, e importamos produtos 
de valor agregado." 

Mesmo assim, Zanotto reconheceu 
que a reunião de Buenos Aires pouco 
trouxe em termos de avanço para a re
solução dos conflitos. "A boa notícia é 
que a situação não piorou - alguns se-

tores, como móveis e calçados, até re
conhecem uma certa melhora. A má 
notícia é que não houve avanços", ob
serva. "Significa que, em termos de 
previsibilidade, que é o que o empre
sário brasileiro mais pede, ainda con
tinuamos numa situação frágil. "O em
baixador Enio Cordeiro afirma ter 
observado forte interesse dos empre
sários argentinos em aprofundar as re
lações econômicas com o Brasil. "O es
toque de investimentos argentinos na 
economia brasileira é bastante signifi
cativo, e há grande interesse em par
ticipar dos investimentos que serão 
realizados para a Copa do Mundo e pa
ra as Olimpíadas." 

MERCOSUL. Embora pelo menos 90% 
do movimento do bloco regional seja 
resultado do comércio entre Brasil e 
Argentina, alguns economistas não 
acreditam no seu sucesso, criado na 
prática há duas décadas. "Os proble
mas entre os dois países decorrem 
principalmente da fragilidade econô
mica e da divergência de modelos. 
Ambos têm questões estruturais gra
ves (por exemplo, ineficiência sistêmi
ca, baixa competitividade internacio
nal em manufaturados e serviços de 
vulnerabilidade externa) O fato é que 
o casamento de duas pessoas 'fracas' 
não resulta em um casal 'forte'", ana
lisa Reinaldo Gonçalves, professor ti
tular de economia internacional da 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ). 

Em pesquisa encomendada pelo 
Itamaraty, Gonçalves calculou o índi-
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ce de introversão regional e constatou 
que houve retrocesso no Mercosul a 
partir de 2001/2002. "Se, por um lado, 
a Argentina tem procurado (a partir de 
2003) aumentar a sua autonomia polí
tica - com o objetivo de maximizar a 
taxa de crescimento econômico, com 
ênfase na reindustrialização, por ou
tro, o Brasil tem buscado maximizar 
as condições de acesso ao mercado in
ternacional, principalmente, de com-
modities. Essa divergência de estraté
gias envolve diferenças marcantes em 
relação às políticas comercial, cambial, 
monetária e fiscal. Se um país está in
do para um lado e o outro segue em di
reção oposta, só existe uma possibili
dade: retrocesso no processo de 
integração. E é exatamente isso que 
está acontecendo." 

Ainda de acordo com Gonçalves, 
Brasil e Argentina deveriam explo
rar esquemas bilaterais, enterrar o 
Mercosul e manter perfil baixo nos 
arranjos multilaterais (OMC, entre 
outros) ."Somente em um horizonte 
de longuíssimo prazo é que se pode-

ria pensar em algum tipo de integra
ção." Segundo André Sacconato, 
economista responsável pelos seto
res de contas externas e finanças pú
blicas da consultoria Tendências, co
mo a Argentina faz um governo 
economicamente errado, muito me
nos focado em produtividade e mais 
em medidas populistas de curto pra
zo, o país perdeu competitividade. 
"Por isso, vejo com pessimismo o fu
turo da relação Brasil-Argentina", 
afirma Sacconato. 

Já Thomaz Zanotto, do Derex/Fiesp, 
enxerga a relação comercial com o vi
zinho do Cone Sul com mais esperan
ça. "Não dá mais para discutir se de
ve existir ou não o Mersocul. Estamos 
além disso. O link entre os dois países 
é muito forte", salienta ele. Como 
exemplo, Zanotto lembra que em 2008 
a Argentina produziu 600 mil carros e 
que 400 mil deles vieram para o Brasil. 
Gostemos ou não, estamos ligados co
mo siameses", conclui. 
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