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Foram meses de brigas e recla-
mações dos dois lados. Mas as
ameaças e retaliações do Brasil
funcionaram. A Argentina ali-
viou as barreiras contra os produ-
tos brasileiros e endureceu com
a China. O resultado é que o Bra-
sil voltou a ganhar espaço no
mercado vizinho em setores co-
mo calçados, autopeças, quími-
cos e têxteis.

Esses produtos ainda sofrem
com as licenças de importação,

instrumento adotado pela Ar-
gentina em 2009 para controlar
a entrada de importados depois
que a crise global atingiu o país.
“As licenças continuam, mas sua
administração se tornou mais
flexível”, diz o economista da
Abeceb.com, Maurício Claveri.

A participação do Brasil nas
importações argentinas de calça-
dos subiu de 44% no primeiro se-
mestre de 2009 para 51% no pri-
meiro semestre deste ano. Na
mesma comparação, a fatia da
China caiu de 39% para 23%. Os
chineses estão quase fora do
mercado após a aplicação de
uma taxa antidumping.

“Não temos mais problemas
com o atraso de licenças, mas po-
deríamos estar vendendo mais”,

disse o diretor executivo da Asso-
ciação Brasileira da Indústria
Calçadista (Abicalçados), Hei-
tor Klein. As vendas brasileiras
estão limitadas a uma cota de 15
milhões de pares. Em 2000, o
Brasil chegou a vender 25 mi-
lhões de pares no vizinho.

Nos outros setores, a movi-
mentação foi sutil, mas também
ocorreu. Em têxteis e confecção,
o Brasil avançou de 27% para
29%, enquanto a China caiu de
30% para 29%. “As licenças de
importação ainda são concedi-
das com irregularidade, mas pe-
lo menos estão sendo libera-

das”, conta o consultor da Asso-
ciação Brasileira da Indústria
(Abit), Domingos Mosca.

O diretor da IES Consultores,
Alejandro Ovando, explica que o
governo argentino precisou fle-
xibilizar os freios para as impor-
tações porque a economia cres-
ce tão rápido que os empresários
locais não dão conta da deman-
da. “Esse é um dos motivos da
alta inflação na Argentina.”

Tendência. O avanço dos ex-
portadores brasileiros no merca-
do argentino, no entanto, pode
ter sido um ponto fora da curva.
Até este ano, o Brasil vinha per-
dendo mercado consistente-
mente para a China na Argenti-
na. Em 2003, o Brasil respondia
por 79% dos calçados e 57% dos
tecidos e roupas importadas pe-
la Argentina. Já a China tinha
uma participação de 13% e 2%,
respectivamente, do mercado vi-
zinho naquela época. / R.L.

Ameaças brasileiras
surtiram efeito

O que controla a inflação? Se-
gundo o mercado financei-
ro e o Banco Central (BC),
é a Selic que serve para re-

gular a demanda. Será que cumpre
essa função? Não creio.

Além da massa salarial, o que in-
fluencia a demanda são os juros ao
consumidor e este se descolou da Se-
lic faz tempo. É bom recordar. Ao fi-
nal de 2008 foi demitido o presiden-
te do Banco do Brasil (BB), que dis-
cordou da orientação do governo pa-
ra reduzir as taxas de juros. O merca-
do reagiu fazendo em dois dias des-
pencar o preço das ações do BB, pois
baixar juros iria prejudicar seus lu-
cros. Na prática, o BB se expandiu, os
lucros cresceram e o preço das ações,
após oito meses, tinham dobrado, e
agora já triplicaram.

Com a redução das taxas de juros e
a expansão do BB e da Caixa Econô-
mica Federal (Caixa) para ajudar no
combate à crise financeira, ocorreu o
descolamento dos juros ao consumi-
dor em relação à Selic. Desde dezem-
bro de 2008 até abril deste ano, a Se-
lic passou de 13,75% para 8,75%, com
queda de 5,0 pontos porcentuais
(pp). Nesse período a redução dos
juros para as empresas foi de 4,4 pp e,
para os consumidores, 16,8 pp. A par-
tir de maio, o BC elevou a Selic até
10,75%, subindo 2,0 pp, e os juros pa-
ra as empresas subiram 2,7 pp e, para
os consumidores, caíram (!) 1,7 pp.

Resultado: a alteração da Selic não
serviu para dificultar o crédito ao con-
sumidor e funcionou para prejudicar
as empresas, o que atenta contra a
inflação. Além dessa política de colo-
car o BB e a CEF para induzir o setor
financeiro privado a reduzir suas ta-
xas de juros, contribuíram para o des-
colamento a opção das pessoas pelo

crédito consignado e a política do co-
mércio em procurar adaptar as presta-
ções ao bolso do consumidor.

Portanto, sob o aspecto de controlar
o consumo, a Selic não cumpre mais es-
sa função. Mas, então, para que serve?

Apreciação do real. Serve para apre-
ciar o real e essa é a corrente de trans-
missão para o controle da inflação. O
BC usa duas formas para apreciar o
real: 1) manter a Selic elevada para
atrair investimentos estrangeiros em tí-
tulos do governo, com juros de pai e
mãe para filho; 2) elevar as reservas pa-
ra manter a posição “vendida” dos ban-
cos. Assim, não pararam de entrar dóla-
res no País atraídos por ganhos fáceis e
seguros e essa conta é paga por todos
nós. Além disso, a apreciação do real
desestimula as exportações, que, em
parte, são desviadas para o mercado in-
terno, e estimula as importações, que
permitem atender o que a oferta inter-
na não consegue. É a famosa âncora
cambial, considerada em várias análi-
ses como o principal instrumento de
controle inflacionário. Essa foi a base
do Plano Real, só que naquela ocasião a
Selic era o triplo da atual.

Mas o BC nega que use o câmbio para
controlar a inflação, pois compra mais
dólares para engordar as reservas do
que o saldo do fluxo cambial. Neste ano,
até outubro, o fluxo cambial foi positivo
em US$ 24 bilhões, mas o BC elevou as
reservas em US$ 46 bilhões. Os especia-
listas em câmbio já deixaram claro que
o BC, ao fazer isso, leva os bancos a fica-
rem com a posição “vendida” em dóla-
res, ou seja, apostarem na apreciação do
real. O Ministério da Fazenda (MF) pa-
rece que ainda não percebeu essa estra-
tégia e fala em endividar o Fundo Sobe-
rano do Brasil (FSB) adquirindo títulos
da dívida pública para comprar dólares.

Assim, ambos, BC e MF, iriam contri-
buir para ampliar a posição “vendida”
dos bancos. Isso serve claramente aos
objetivos do BC, que usa a âncora cam-
bial para controlar a inflação e vai con-
tra os três principais objetivos do MF:
a) redução das despesas com juros; b)
redução da dívida pública, e c) conter a
apreciação do real. Caso adote essa polí-
tica de endividar o FSB, o MF não conse-
guirá reduzir a dívida líquida para 30%
do PIB ao final de 2014, conforme com-
promisso fiscal assumido pela futura
presidente, pois a elevação das despe-
sas com os juros impediria isso.

Com a elevada liquidez internacio-
nal, que crescerá nos próximos meses
com os US$ 600 bilhões a serem injeta-
dos pelo Banco Central americano e a
política dos bancos centrais dos países
desenvolvidos de taxas de juros próxi-
mas a zero, os capitais internacionais
irão procurar cada vez mais aplicações
de ganhos fáceis e sem risco. O Brasil,
líder mundial das maiores taxas de ju-
ros, é a opção preferida.

Defesa Cambial. O Ministério da Fa-
zenda, com a elevação do IOF sobre as
operações especulativas de estrangei-
ros, anulou parte desses ganhos, mas
deveria elevar o IOF de 6% para 8%,
retornar a tributação do imposto de ren-
da sobre o lucro dessas operações e ele-
var o IOF nos investimentos externos
em ações, hoje em 2%, um dos maiores
temores do mercado, junto com a qua-
rentena de permanência dos investi-
mentos externos. Além disso, o gover-
no deve restringir os limites de transa-

ções com exposição à variação cambial
dos bancos e a utilização de linhas exter-
nas que dão suporte às posições “vendi-
das” no mercado à vista. O real é uma
das moedas que, nos últimos anos,
mais se apreciou perante o dólar devi-
do à elevada Selic. Com o aumento de
6% para 8% no IOF, fecha-se uma das
portas de entrada de dólares, que são
as aplicações em títulos de renda fixa.

Resta fechar outras portas para con-
ter a enxurrada de dólares, que começa
a ser despejada pelo Banco Central
americano. Além das citadas, vale des-
tacar a proposta feita em artigo do últi-
mo dia 6 no Estado, do professor José
Luiz Conrado Vieira, estudioso da le-
gislação cambial brasileira. Ele suge-
riu, baseado em soluções já adotadas
no País, que os novos capitais que se
destinassem ao Brasil teriam de efe-
tuar depósito obrigatório no BC de
30% a 50%, não remunerado e com pra-
zos adequados. Isso seria de “fácil ope-
racionalização, não exigiria ações de
esterilização monetária nem traria ris-
cos relevantes de exposição cambial ao
BC, visto que os recursos ficariam no
exterior em conta da autoridade e se-
riam devolvidos, ao final, na mesma
moeda. Ademais, os rendimentos da
sua aplicação pelo BC ajudariam a miti-
gar um pouco, indiretamente, o custo
de manutenção das reservas”.

Despesas públicas. Está claro para to-
dos os analistas que a causa do proble-
ma cambial brasileiro está na Selic, agra-
vada pela elevada liquidez internacio-
nal e ampliação das reservas, que gera a
posição “vendida” dos bancos. A eleva-
da Selic e o nível elevado de reservas
causam custos fiscais insuportáveis pa-
ra o carregamento dessas reservas. Nes-
te ano, o rombo deve superar R$ 50 bi-
lhões! E, se isso não mudar imediata-
mente, estaremos caminhando para
um verdadeiro suicídio fiscal.

Algumas análises, no entanto, afir-
mam que a Selic só poderá começar a
cair para níveis internacionais se, e so-
mente se, for feita forte redução das des-
pesas públicas, para ampliar o superá-
vit primário (receitas menos despesas,
exclusive juros) e assim reduzir a rela-
ção da dívida pública sobre o PIB, que
indica ao mercado o grau de solvência
dessa dívida. O mercado mais confian-
te não iria exigir Selic tão elevada para
emprestar recursos ao governo federal.

Essas análises parecem desconhecer
que juro é despesa pública (R$ 184
bilhões nos últimos doze meses).

Essa “solução” é demorada e de
baixa eficácia, pois: a) a despesa pú-
blica, exclusive juros, é de 35% do
PIB; b) 43% dela, exclusive previdên-
cia social, é do governo federal; c) os
57% restantes são dos estados e mu-
nicípios e sobre elas nada se pode
fazer, pois são dimensionadas pelo
montante de suas receitas; d) apenas
20% das despesas do governo fede-
ral, inclusos aí os investimentos, são
passíveis de serem racionalizadas de-
vido às amarrações legais que carac-
terizam o orçamento federal; e) ad-
mitindo que se consiga reduzir 20%
delas via gestão, se teria uma econo-
mia na despesa pública de 0,6% do
PIB (35% x 43% x 20% x 20%).

A saída rápida e eficaz para derru-
bar as despesas é baixar a Selic e pa-
rar de elevar as reservas, e isso deve-
ria ser feito ainda neste ano, para re-
duzir a avalanche de dólares injetada
pelos EUA. Ela causa uma despesa
com juros de 5,4% do PIB. Se o Brasil
tivesse uma taxa de juros a nível in-
ternacional, seria de 1,8% do PIB, per-
mitindo uma economia de 3,6% do
PIB! São seis vezes (!) mais que uma
eventual e demorada redução das de-
mais despesas públicas. Essa econo-
mia poderia ser usada para reduzir o
elevado déficit social e de infraestru-
tura do País.

Mudanças à vista. A inflação deve
ser combatida não da forma danosa
como o BC vem fazendo, criando pro-
blemas fiscais e cambiais, mas de for-
ma articulada com outras políticas
de governo, baseadas em estímulos
ao crescimento da oferta e rígido con-
trole de preços de monopólios, co-
mo no caso do minério de ferro, que
ajudou o lucro da Vale, à custa das
demais empresas, que dependem
deste insumo, e dos consumidores.

Esse é um dos principais desafios
do novo governo e a futura presiden-
te parece ter dado sinais nesta dire-
ção, se trouxer para si a articulação
do comando da economia. Se fizer is-
so, estará dando sinal claro de conti-
nuidade do crescimento econômico,
controle eficaz da inflação, das finan-
ças públicas e do enfrentamento da
questão cambial. Vamos aguardar.

Argentina deve virar 2º
maior cliente do Brasil
De janeiro a outubro, país sócio do Mercosul respondeu por 9% das
exportações brasileiras, ante 9,5% dos EUA, atuais donos da posição
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● Reação
O Brasil está reagindo à perda de
mercado para produtos chineses
na Argentina. Em um ano, a fatia
na venda de calçados subiu de
44% para 51%, enquanto a da
China caiu de 39% para 23%.

WELBER BARRAL
SECRETÁRIO DE COMÉRCIO
EXTERIOR
“É um comércio menos sensível
ao câmbio porque há integração
das cadeias produtivas”

CLEDORVINO BELINI
PRESIDENTE DA ANFAVEA
“O câmbio prejudica as vendas
para outros destinos”

Câmbio e Inflação

‘Está claro para todos que
a causa do problema cambial
brasileiro está na Selic’

AMIR
KHAIR

Argentina também
endureceu com a China
e com isso o Brasil
voltou a ganhar
espaço no país vizinho

Facilidade. Comércio com Argentina é estável, afirma Barral

Raquel Landim

A Argentina está perto de ul-
trapassar os Estados Unidos e
voltar a ser o segundo maior
cliente do Brasil no mercado
externo. De janeiro a outubro,
o sócio do Mercosul respon-
deu por 9% das exportações
brasileiras, ante 9,5% dos
EUA, que ainda estão imersos
numa crise econômica.

Os argentinos já ocuparam es-
sa posição em 2008, mas foram
deslocados pela China. No ano
passado, o gigante asiático dei-
xou para trás EUA e Argentina e
se tornou o principal cliente do
Brasil no exterior. Os chineses
respondem hoje por 15,8% das
vendas brasileiras.

A inversão de posições foi sig-
nificativa. Em 2000, os EUA

compravam 24% do que o Brasil
vendia. A Argentina ficava com
11,3%, e a China respondia por
2%. EUA e Argentina são clien-
tes de manufaturados, enquanto
a China compra commodities.

O país comandado por Cristi-
na Kirchner é um dos destaques

das exportações do Brasil este
ano. As vendas para a Argentina
cresceram 53% até outubro, para
US$ 14,7 bilhões – a maior alta
entre os grandes parceiros e aci-
ma do aumento total de 29,7%.

“É um comércio estável e me-
nos sensível ao câmbio porque
há integração das cadeias produ-
tivas”, disse o secretário de Co-
mércio Exterior, Welber Barral.

O real forte tem menos impac-
to nas exportações para a Argen-
tina. A concorrência no sócio do
Mercosul é menos feroz, já que
os produtos brasileiros não pa-
gam tarifa de importação. O po-
der de barganha das empresas
brasileiras para impor reajustes
e compensar o câmbio é maior.

Entre as razões para o bom de-
sempenho, está a recuperação
da economia argentina, que de-

ve crescer 7,7%. “Enquanto as
commodities estiverem em alta,
a Argentina tem mais dinheiro
para importar e o Brasil é o ven-
dedor natural”, disse o vice-pre-
sidente da Associação de Comér-
cio Exterior do Brasil (AEB), Jo-
sé Augusto de Castro.

Automóveis. O setor automoti-
vo respondeu por 46% das expor-
tações para a Argentina. Com fá-
bricas nos dois países, as trocas
dificilmente são interrompidas
por variação de câmbio. “O câm-
bio prejudica as vendas para ou-
tros destinos. Na Argentina, o

problema é que a diferença entre
o peso e real traz imprevisibilida-
de”, disse o presidente da Asso-
ciação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores (Anfa-
vea), Cledorvino Belini.

De janeiro até setembro, o Bra-
sil vendeu US$ 6 bilhões em car-
ros e autopeças para a Argentina
e importou US$ 4,9 bilhões. Fo-
ram exportados 240 mil veícu-
los, alta de 66%. O mercado ar-
gentino de veículos se recupe-
rou da crise e deve chegar a 600
mil unidades este ano.

Outros setores também sen-
tem a pujança do vizinho. “As
vendas melhoraram sensivel-
mente na Argentina”, diz José
Luiz Diaz Fernandez, presiden-
te da Associação Brasileira da In-
dústria do Mobiliário (Abimó-
vel). O executivo conta que o
país saiu da sexta para a segunda
colocação entre os mercados pa-
ra móveis brasileiros.

Uma exceção são os celulares,
segundo produto da pauta de ex-
portação. Os embarques caíram
22% de janeiro a setembro. Má-
rio Branco, gerente de comércio
exterior da Associação Brasilei-
ra da Indústria Elétrica e Eletrô-
nica (Abinee), explica que a Ar-
gentina segue adotando barrei-
ras contra os celulares brasilei-
ros. / COLABOROU ARIEL PALACIOS
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● Vantagens

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 14 nov. 2010, Economia & Negócios, p. B6.




