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O governo da presidente Cris-
tina Kirchner aplica uma sarai-
vada de medidas protecionis-
tas que restringem ou atrasam
a entrada de produtos brasilei-
ros no mercado argentino. Se-
gundo a consultoria portenha
Abeceb, do total de exporta-
ções realizadas pelo Brasil pa-
ra a Argentina, 23,9% são alvo
de barreiras - quase um quarto
do total das vendas.

A proporção indica um salto
em relação ao ano passado, quan-
do as medidas protecionistas
atingiam 13,5% dos produtos Ma-
de in Brazil destinados a Argenti-
na. Assustado com o crescente
superávit brasileiro, o governo
Kirchner costuma argumentar
que as medidas protegem a in-
dústria nacional das “assime-
trias”. De janeiro a abril, o Brasil
acumula saldo positivo de US$
1,33 bilhão com a Argentina. A
previsão da consultoria Abeceb
é que o superávit chegue a US$
6,5 bilhões este ano.

Nos últimos doze meses, o go-
verno argentino dificultou a en-

trada de eletrodomésticos, cho-
colates e máquinas agrícolas;
aplicou valores critério (preço
mínimo) para a importação de
bidês e vasos sanitários; e tomou
medidas adicionais de seguran-
ça para brinquedos. Já consta-
vam da lista de restrições de
anos anteriores autopeças, mate-
rial de transporte, calçados, toa-
lhas. De quebra, pairam ameaças
sobre as vendas de carne suína.

A situação preocupa o Brasil,
que estuda uma retaliação para
breve. Segundo fontes do gover-
no, “não adianta conversar com
os argentinos”. O ministro do
Desenvolvimento, Fernando Pi-
mentel, esteve em Buenos Aires
em fevereiro e voltou com o com-
promisso de que os produtos bra-
sileiros seriam excluídos das bar-

reiras. Mas as promessas não fo-
ram cumpridas, o que irritou um
dos auxiliares mais próximos da
presidente Dilma Rousseff.

Os argentinos estão utilizan-
do um amplo leque de instru-
mentos protecionistas, que afe-
tam 921 posições alfandegárias.
As licenças não-automáticas são
as mais importantes e prejudi-
cam 18,7% das vendas brasileiras
para a Argentina. Os acordos de
monitoramento firmados entre
os setores impactam 4,2% das ex-
portações. Em seguida, vem os
valores critérios (uma espécie
de preço mínimo) com 3,7%. As
taxas antidumping atingem
0,7% dos produtos brasileiros,
enquanto os compromissos de
preços englobam 0,5%.

Veículos. Enquanto o governo
Kirchner aplica barreiras contra
produtos brasileiros, na contra-
mão, o setor automotivo argenti-
no está sendo beneficiado pelas
exportações de veículos fabrica-
dos na Argentina e exportados
para o Brasil. Isso é o que indi-
cam os dados da Associação de
Fabricantes de Automóveis
(Adefa), que sustenta que do to-

tal de 72.432 automóveis que saí-
ram das linhas argentinas de pro-
dução em abril, 58,3% foram des-
tinadas à exportação. Deste to-
tal, o Brasil absorveu 82%.

A dependência argentina das
vendas para o Brasil é significati-
va em algumas províncias, onde,

a cada medida protecionista emi-
tida pelo governo federal argenti-
no, surgem temores de retalia-
ções brasileiras. Esse é o caso de
Córdoba, província que destina
ao Brasil 25% do total de suas ex-
portações.

Para Raúl Ochoa, economista e

ex-secretário do Comércio da Ar-
gentina,o governoDilmaterá me-
nos “paciência estratégica” com
a Argentina. “Comparado com o
governo Lula será menos pacien-
te, já que a Argentina, em vez de
dar sinais de reduzir as barreiras,
cada vez cria mais medidas.

Embate comercial entre
os dois países é antigo

Ministra
mantém a fama
de ‘durona’
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Argentina aumenta barreiras contra o Brasil
Quase um quarto das exportações brasileiras para o país é alvo de restrição; no ano passado, as medidas protecionistas atingiram 13,5% das vendas

US$ 1,33 bilhão é o
superávit entre janeiro e abril

US$ 6,5 bilhão é a
projeção para o ano da Abeceb

BUENOS AIRES

No governo Cristina Kirchner,
as ordens para a adoção de medi-
das protecionistas são dadas pe-
la ministra da Indústria, Débora
Giorgi, e pelo secretário de Co-
mércio, Guilhermo Moreno.

Débora possui fama de “duro-
na” com o Brasil. Designada para

o cargo em novembro de 2008,
ela já implementou uma série de
medidas contra as “invasões” de
produtos brasileiros, alegando
“assimetrias” entre as econo-
mias dos dois países. A ministra
cita em seus discursos os efeitos
“benéficos” para a indústria lo-
cal provocados pelas licenças
não automáticas de importação.

Débora prega “rigor” contra o
Brasil. Quando foi secretária da
Indústria do presidente Fernan-
do De La Rua, afirmou que o go-
verno anterior, de Menem, havia
sido “excessivamente permissi-
vo e frouxo com o Brasil”. /A.P.

Barrados. Calçados parados na fronteira por falta de autorização para entrar na Argentina
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O protecionismo argentino con-
tra o Brasil tem longa tradição e
se confunde com a história do
Mercosul. O bloco foi criado em
1991 com a assinatura do Trata-
do de Assunção. Os empresários
argentinos desfrutaram de uma
redução gradual de tarifas de im-
portação até 1995, para se adap-

tar a concorrência do Brasil.
O prazo foi concluído, mas os

pedidos de proteção continua-
ram. Em 1997, começaram a sur-
gir as primeiras exigências de me-
didas contra o Brasil pelos produ-
tores argentinos de suínos, fran-
gos, calçados, móveis, entre ou-
tros. O argumento era que “a in-
vasão brasileira destruiria a in-
dústria nacional”.

Em janeiro de 1999, a maxi des-
valorização do real causou irrita-
ção em Buenos Aires e uma dispa-
rada de alertas sobre uma “imi-
nente avalanche” de produtos
brasileiros. Para pressionar o
Brasil, o então presidente Carlos
Menem deslanchou um intenso
flerte com os Estados Unidos, pa-
ra fechar um acordo bilateral de
livre comércio. Na época, falava-
se no “fim do Mercosul”, mas o
bloco sobreviveu.

Entre 2000 e 2001 a situação
novamente ficou tensa no con-
turbado governo de Fernando
De la Rúa. Enquanto a adminis-

tração De la Rua aproximava-se
de seu final, as medidas protecio-
nistas contra o Brasil cresciam.

A pausa nos conflitos ocorreu
durante a profunda crise econô-
mica de 2001-2002 e o início da
recuperação em 2003. Nesse pe-
ríodo, com o país à beira da falên-
cia, as importações feitas pela Ar-
gentina despencaram.

A recuperação acelerada do
consumo a partir de 2004 - e o
aumento das importações de
produtos brasileiros - levaram o
presidente Néstor Kirchner a de-
clarar uma ofensiva contra os ele-
trodomésticos brasileiros. /A.P.
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