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Eleita a melhor empresa aérea do mundo pela Air Transport World em 2011. 
Voos partindo de São Paulo diariamente. 

Para mais informações, consulte o seu agente de viagens ou ligue para a Emirates: (11) 5503-5000.
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Sexta-feira e fim de semana, 25, 26 e 27 de março, 2011

ESTADOS UNIDOS

Corrente de Comércio
 Aumento acumulado desde 1989 
 Aumento médio anual desde 1989 
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UNIÃO EUROPEIA

Corrente de Comércio
 Aumento acumulado desde 1989 
 Aumento médio anual desde 1989 
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Corrente de Comércio
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 EXPORTAÇÃO   1989 

 IMPORTAÇÃO   1989 
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11,53
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40,26

para ser aceita no bloco

Lugo, segundo ele, a favor de um
novo membro. “A demora na
aprovação se deve mais à politica
interna do Paraguai. É uma forma
de a oposição pressionar Lugo”.
Não há, no momento, previsão
para uma votação pelo Senado
paraguaio sobre a questão.
Vigevani, no entanto, aponta que
aspectos econômicos e políticos
sobre o governo Chávez não

podem ser separados durante
sua avaliação. “Em negociação
sobre o ingresso da Venezuela,
os países membros detalharam
a necessidade da incorporação
de todas as regras do Mercosul,
e este processo ainda não
terminou”, diz o professor,
citando a importância de
cláusulas democráticas exigidas
pelo bloco. Rafael Abrantes

Relação Brasil e Argentina
é marcada por entraves
País vizinho adota medidas
de restrição às importações;
agora é na área alimentícia

Simone Cavalcanti, de Brasília
scavalcanti@brasileconomico.com.br

Se por um lado o Mercosul avan-
ça em algumas poucas questões
como as harmonizações de indi-
cadores macroeconômicos, na
relação bilateral entre seus maio-
res parceiros comerciais, Brasil e
Argentina, parece haver entraves
intermináveis. De restrições ex-
plícitas à entrada de produtos da
linha branca, de eletroeletrônicos
há dois anos à adoção das licen-
ças não-automáticas são cons-
tantes as reclamações do empre-
sariado nacional sobre as dificul-
dades da entrada de produtos
verde-amarelos naquele país e da
perda de espaço para os chineses.

Para o secretário-adjunto da
Área Internacional do Ministério
da Fazenda, Marden Barboza, se a
Argentina quer aplicar suas es-
tratégias internas, o Brasil não
pode julgar o mérito, apenas pe-
dir que fique dentro do prazo e
princípios da normativa interna-

cional. “Mas não podemos acei-
tar tratamento discriminatório
dos nossos produtos”, disse,
lembrando que a questão dos
produtos chineses é uma preocu-
pação constante e está sempre
em pauta nas reuniões. “É preci-
so relativizar, principalmente em
relação à competitividade. Afi-
nal, os bens brasileiros entram no
mercado argentino sem tarifas, o
que não é o caso dos chineses”.

A Organização Mundial do
Comércio (OMC) estabelece no
máximo 60 dias para que merca-
dorias importadas sejam libera-
das. Porém, alguns produtos bra-

sileiros têm ficado mais do que
isso sem ingressar naquele país. A
despeito disso, por ora, a posição
do governo brasileiro é a de ob-
servador. Ele discute a questão na
comissão de monitoramento do
comércio bilateral e, a posição do
Ministério de Relações Exteriores
do Brasil, é de que não há prejuízo
para as vendas do país a ponto de
adotar medidas de retaliação.

De acordo com a Federação
das Indústrias do Estado de São
Paulo, em fevereiro deste ano, o
governo argentino elevou de 406
para 577 o número de produtos
com licenças não-automáticas,
afetando 20,8% das exportações
para o vizinho. Foi possível iden-
tificar problemas nas vendas bra-
sileiras em setores, como têxteis,
ônibus, equipamentos ferroviá-
rios, ferramentas, móveis, pneus.

A partir deste mês, a Argenti-
na passou a restringir as impor-
tações de alimentos, por meio de
atrasos na emissão de certifica-
dos sanitários, um documento de
livre circulação emitido pelo Ins-
tituto Nacional de Alimentos, ór-
gão vinculado ao Ministério de
Saúde do país. ■

Segundo Barboza,
não é possível julgar
o mérito das decisões
do outro país, mas o
Brasil não pode aceitar
que haja tratamento
discriminatório
de seus produtos

Norberto Duarte/AFP

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  25, 26 e 27 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 7.
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