
Ariel Palacios
CORRESPONDENTE
SAN JUAN, ARGENTINA

O chanceler argentino Héctor Ti-
merman anunciou ontem, na
39.ª cúpula de ministros e presi-
dentes do Mercosul, na cidade
argentina de San Juan, que o blo-
co conseguiu fechar o acordo de
livre comércio negociado desde
2004 com o Egito. O objetivo é
que 90% do comércio entre o
Mercosul e o Egito fique livre de
tarifas alfandegárias. O comér-
cio será liberado de forma gra-
dual nos próximos dez anos.

Em 2009, o Mercosul teve um
fluxo comercial bilateral de US$
2,2 bilhões com o Egito. Desse

total, US$ 1,5 bilhão equivaleu às
exportações brasileiras ao mer-
cado egípcio. Até agora, o único
acordo de livre comércio do Mer-
cosul fora da América Latina é
com Israel, assinado em 2007.
“Outros países árabes estão inte-
ressados em acordos de livre co-
mércio com o Mercosul, como a
Jordânia e a Síria”, afirmou o
chanceler Celso Amorim.

Europeus. Enquanto o acordo
com o Egito foi fechado rapida-
mente, os negociadores espe-
ram que as discussões com a
União Europeia (UE) avancem,
depois do estancamento provo-
cado pelas divergências sobre a
liberalização do mercado de pro-
dutos industrializados – sensí-
vel para o Mercosul – e os produ-
tos agrícolas – que provocam re-
sistência entre os europeus.

Ontem, os chanceleres disse-
ram esperar que a UE faça uma
boa proposta. “Fizemos uma
boa oferta, positiva, e espera-

mos uma correspondência da
UE”, disse Amorim. As negocia-
ções do Mercosul com a UE fo-
ram retomadas em junho, após
seis anos de total paralisia.

Dupla tributação. Os governos
do Mercosul também definiram
o fim da dupla tributação na área
do bloco. O objetivo é que, no
futuro, um produto de fora do
Mercosul, depois de entrar em
um país-sócio, não pague nova-

mente impostos ao entrar em
um segundo membro do bloco
(porexemplo, um veículo que en-
trava no Brasil e era reexportado
ao Paraguai devia pagar nova-
mente impostos ao entrar em ter-
ritório paraguaio).

A medida enfrentou resistên-
cia de vários governos do Para-
guai, já que os tributos alfandegá-
rios representam cerca de 20%
da arrecadação (no Brasil estão
em torno de 2%). Porém, o atual
governo, do presidente Fernan-
do Lugo, mostrou-se mais flexí-
vel para aceitar o fim da dupla
tributação. O Mercosul definiu
que o duplo tributo acabará gra-
dualmente a partir de 2012.

Projetos. O secretário de Rela-
ções Econômicas Internacio-
nais da Argentina, Alfredo Chia-
radía, disse que desde que foi
criado em 2006 até o fim do ano
passado o Fundo de Convergên-
cia Estrutural (Focem) conce-
deu financiamentos de US$

197,7 milhões a 25 projetos de
obras de infraestrutura nos paí-
ses do Mercosul. Na reunião de
ontem, os governos do Mercosul
aprovaram nove projetos que to-
talizam US$ 794 milhões nos
quatro países do bloco.

Os governos também aprova-
ram fundos para a construção de
uma linha de transmissão de
energia elétrica entre Itaipu e a
cidade de Villa Hayes, um plano
de apoio a pequenas e médias em-

presas exportadoras da Argenti-
na e a construção de estradas no
Paraguai, além de uma linha de
transmissão elétrica entre o Uru-
guai e o sul do Brasil.

Entre os pontos pendentes,
ainda está a entrada oficial da Ve-
nezuela como sócio pleno do
Mercosul (aprovação que depen-
de do Parlamento paraguaio).
Ontem, o chanceler venezuela-
no ressaltou que seu país ainda
espera a aprovação do Paraguai.

Leonardo Goy / BRASÍLIA

A Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos (ECT) estuda,
entre outras alternativas, ter
aviões próprios para fazer a en-
trega de encomendas. A afirma-
ção é do novo presidente da esta-
tal, David José de Matos, empos-

sado ontem.
No início do ano, a empresa

teve problemas com rotas aé-
reas terceirizadas que acabaram
atrapalhando a entrega do Sedex
10, um dos principais produtos
dos Correios.

Em fevereiro, a estatal chegou
a suspender os serviços de Sedex
10 – no qual as encomendas são
entregues até as 10 horas do dia
seguinte à postagem – em Esta-
dos das regiões Norte e Nordes-
te. Na época, aeronaves foram su-
blocadas para substituir as que
estavam podendo voar.

“Quando você faz um estudo

econômico, você apresenta to-
das as alternativas e esta da com-
pra de aviões foi uma alternativa
estudada. Ainda não tenho o re-
sultado, mas essa é uma opção
possível. Assim como a criação
de uma outra empresa”, disse
Matos, referindo-se à possibili-
dade de os Correios criarem
uma subsidiária de logística para
dar conta das entregas.

Próximo governo. A criação de
uma subsidiária de logística,
bem como a transformação dos
Correios em uma sociedade anô-
nima de capital fechado, são pro-

postas que constariam de uma
Medida Provisória a ser editada
pelo governo, mas conforme dis-
se ontem o ministro das Comuni-
cações, José Artur Filardi, essa
eventual Medida Provisória será
uma decisão a ser tomada pelo
próximo governo.

Sem política. Filardi descartou
ter havido motivação política pa-
ra a nomeação de Matos para os
Correios. “O fato de conhecer o
deputado Tadeu Filippelli não
significa que tenha sido indica-
do”, disse, citando o deputado
peemedebista que concorre ao

cargo de vice-governador do Dis-
trito Federal na chapa encabeça-
da pelo petista Agnelo Queiroz.

Filippelli, porém, teve seu no-
me citado pelo ministro Filardi
logo no início de seu discurso na
cerimônia de posse dos novos di-
retores dos Correios.

Além de David de Matos, to-
maram posse ontem os novos di-
retores de Gestão de Pessoas,
Nelson Luiz Oliveira de Freitas,
e de Operações, Eduardo Artur
Rodrigues Silva.

David Matos disse que assu-
me o cargo com quatro recomen-
dações do presidente Luiz Iná-

cio Lula da Silva, encaminhadas
a ele por intermédio da ministra-
chefe da Casa Civil, Erenice
Guerra.

A primeira recomendação é
realizar até o fim do ano concur-
so público para contratação de
pessoal e a segunda é resolver os
impasses e questionamentos ju-
rídicos que atrapalham o proces-
so de licitação das franquias dos
Correios.

A terceira recomendação é re-
solver a questão do transporte
aéreo das encomendas; e a quar-
ta é “resgatar a autoestima dos
funcionários dos Correios”, já
que, segundo ele, “nos últimos
anos houve uma campanha não
justificada contra a honestidade
da instituição”, disse.

✽

Cenário: Raquel Landim

Correios querem avião próprio para entregar encomendas

Mercosul fecha acordo comercial com o Egito

A inda não há sinais de desaceleração
da economia no comércio exterior.
As importações continuaram vigo-
rosas em julho e atingiram a média

mais alta do ano – US$ 741,6 milhões por dia.
As indústrias importaram 44,5% mais insu-

mos em julho, patamar próximo ao acumula-
do do ano (45,4%). As compras de bens de
consumo subiram 51,5% no mês passado. Os
empresários compraram no exterior 61,4%
mais máquinas em julho, um ritmo quase
duas vezes mais rápido que os 31,2% de janei-
ro a julho. Esse dado terá um impacto impor-
tante na taxa de investimento.

Portanto, pelo menos no comércio exte-
rior, não aparece o desaquecimento que o
Banco Central (BC) indicou na última ata do
Comitê de Política Monetária (Copom) para
justificar a redução do ritmo de alta da taxa
de juros. “Acredito que a média das importa-
ções no segundo semestre ficará por volta de
US$ 740 milhões por dia. As empresas estão
fazendo as encomendas para o fim do ano”,
explica José Augusto de Castro, vice-presi-
dente da Associação de Comércio Exterior
do Brasil (AEB).

Júlio Sérgio Gomes de Almeida, ex-secretá-
rio de Política Econômica do Ministério da
Fazenda e professor da Unicamp, acredita
que o crescimento das importações estabili-
zou em um patamar alto. E mais relevante
que isso: acima do avanço das exportações.
Enquanto as importações crescem a um rit-
mo de 50%, as exportações avançam entre
25% e 30%. É um desempenho razoável para
um mundo ainda em crise, mas aponta para
uma tendência inexorável: a redução expres-
siva do saldo, que pode virar déficit em 2011.

“Se tivermos superávit no ano que vem, vai
ser por uma fatalidade, como preços excelen-
tes de commodities”, disse Almeida. No acu-
mulado em 12 meses até julho, o superávit da
balança comercial está em US$ 17,7 bilhões,
muito abaixo dos US$ 24,6 bilhões de 2009.

Almeida alerta que isso é preocupante por-
que “o Brasil não tem outros mecanismos de
compensação da conta corrente”. A Espa-
nha, por exemplo, dispõe de uma forte entra-
da de dinheiro de turistas. O México recebe
muitos recursos de imigrantes. Países ricos
lucram com as remessas de suas multinacio-
nais. O Brasil, por enquanto, conta apenas
com o desempenho da balança.
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Superávit
comercial
cai para
US$ 1,36 bi
Saldo cai 53% em relação a julho de 2009,
com forte crescimento das importações

Eduardo Rodrigues
Sandra Manfrini
BRASÍLIA

Apesar do bom desempenho
das exportações em julho, o au-
mento mais intenso das impor-
tações no mês derrubou o sal-
do comercial do Brasil. De
acordo com dados do Ministé-
rio do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior
(MDIC), o superávit de US$
1,358 bilhão em julho represen-
tou uma queda de 53,34% em
relação a julho de 2009.

O resultado de julho ficou abai-
xo do previsto pelos analistas
consultados pelo serviço AE Pro-
jeções, da Agência Estado, que es-
peravam um superávit entre
US$ 1,7 bilhão e US$ 2 bilhões.
No ano, a balança acumula supe-
rávit de US$ 9,237 bilhões, saldo
45,1% inferior aos US$ 16,818 bi-
lhões registrados nos sete pri-
meiros meses de 2009.

Avanço das importações. No
mês passado, houve um avanço
de 51,9% nas compras do exte-
rior com relação à média diária
de julho de 2009, chegando a
US$ 16,316 bilhões no total do
mês. Já as vendas aumentaram
30,7% na mesma comparação, to-
talizando US$ 17,674 bilhões.

Com isso, tanto as exporta-
ções como a importações alcan-
çaram o segundo maior resulta-
do da história para o mês, fican-
do atrás apenas do obtido em ju-
lho de 2008, pouco antes da eclo-
são da crise mundial.

“Houve uma recuperação. O

comércio exterior brasileiro já
está no nível pré-crise, a um rit-
mo superior ao do ano passado e
de vários outros anos”, afirmou
o secretário de Comércio Exte-
rior do MDIC, Welber Barral. No
entanto, ressaltou ele, as transa-
ções com os EUA e a Europa não
apresentaram grande retomada.

Exportações. Pelo lado das ex-
portações, o crescimento está re-
lacionado com o apetite chinês
por commodities, como minério
de ferro e farelo de soja, além da
retomada por parte da Argenti-
na das compras de industrializa-
dos, como veículos, máquinas e
eletroeletrônicos. Em relação a
julho de 2009, os aumentos de
vendas para esses países foram
de 66,2% e 60,3%.

Nos sete primeiros meses de
2010, as exportações somam
US$ 106,861 bilhões, com média
diária de US$ 737 milhões, equi-
valente a um aumento de 27,1%
em relação à média registrada
em igual intervalo de 2009 . Já as
importações totalizam US$
97,624 bilhões, com média diária
de US$ 673,3 milhões e um au-
mento de 45,1% ante o mesmo
período do ano passado.

Segundo Barral, houve um
grande aumento nas importa-
ções de bens de capital em julho,
com expansão de 61,4% em rela-
ção ao mesmo mês do ano passa-
do. No acumulado do ano, o au-
mento que chama mais atenção
é o das compras de automóveis
no exterior, sobretudo da Argen-
tina, Coreia do Sul e México. “A
Coreia exportava muito para os

EUA e teve que realocar a produ-
ção. Além disso, o efeito cambial
também estimula as compras de
importados”, disse o secretário.

Segundo Barral, um eventual
esfriamento na economia, com

menos apetite por consumo, po-
de afetar o ritmo das importa-
ções, mas esse efeito ainda não
foi sentido. "Mas há um risco pa-
ra a indústria nacional. Depen-
dendo do produto, pode haver

redução na demanda interna
sem queda nas importações, ou
seja, com substituição do bem
nacional pelo importado.”

Para a coordenadora do Cen-
tro de Estudos de Comércio Ex-

terior da FGV/Ibre, Lia Valls, es-
sa concorrência já ocorre e pode
ficar mais agressiva. “Por causa
do câmbio, muitos importado-
res já podem ter antecipado com-
pras para compor estoques.”

CELSO AMORIM
CHANCELER BRASILEIRO
“Outros países árabes também
estão interessados em acordos
de livre comércio com o bloco,
como a Jordânia e a Síria”

“Fizemos uma boa oferta,
positiva, e esperamos uma
correspondência da UE”

● Diferença
Na compara-
ção com os 7
meses de
2009, os em-
barques de
matérias-pri-
mas cresce-
ram 30,3% de
janeiro a julho,
enquanto as
vendas de in-
dustrializados
aumentaram
apenas 24,2%.

Máquinas. Importações de bens de capital aumentaram 61,4% em julho

● Acordos

Importações fortes
e superávit
minguante

Proposta. Há expectativa de acordo com a UE, diz Amorim

Novo presidente da estatal,
David de Matos, diz que a
proposta pode evitar
problemas ocorridos este
ano com o Sedex 10

Cúpula também
estabelece fim gradual
da dupla tributação
entre os países que
integram o bloco
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