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Cleide Silva

As montadoras brasileiras ainda
não conseguem avaliar o impac-
to que as medidas de restrição às
importações podem causar nos
negócios. O comércio com a Ar-
gentina certamente será o mais
afetado, pois é de lá que chega
quase metade das importações
de veículos e é para o país vizi-
nho que vai a maior parte dos mo-
delos exportados.

Todas as grandes montadoras
têm fábricas no Brasil e na Argen-
tina, que complementam as li-
nhas de produtos. A Toyota in-
formou que ontem tinha vários
veículos destinados ao mercado
brasileiro parados na alfândega,
mas não citou números. A em-
presa traz de sua fábrica argenti-
na a picape Hilux e o utilitário-es-
portivo SW4.

De janeiro a abril deste ano, o
Brasil importou 245.949 veícu-
los, 28,5% mais que em igual pe-
ríodo do ano passado. O volume
representa 22,1% do total de li-

cenciamentos no período. No
ano passado, a participação foi
de 18,8% e, em 2005, de somente
5,1%.

A Associação Nacional dos Fa-
bricantes de Veículos Automoto-
res (Anfavea) informou não ter
tido acesso, até o início da noite
de ontem, ao teor da medida do
governo brasileiro, apesar de fon-
tes do governo afirmarem que o
presidente da entidade, Cledor-
vino Belini, foi informado sobre
o assunto.

A Associação Brasileira das
Empresas Importadoras de Veí-
culos (Abeiva) não quis se pro-
nunciar. Na visão da entidade, o
Ministério do Desenvolvimento
Indústria e Comércio Exterior
deve confirmar as sanções às im-
portações somente para carros
montados na Argentina. Com is-
so, as importações de veículos
procedentes de outros países, fo-
co da maior parte dos associados
da entidade, não devem ser pre-
judicadas.

Paciência. Um executivo da in-
dústria automobilística disse
acreditar que a retaliação tem co-
mo foco a Argentina. Em sua opi-
nião, as licenças de importação
de outros países serão liberadas
com rapidez.

“É ruim entrar em conflito,

pois temos investimentos nos
dois países. Por outro lado, o go-
verno brasileiro não pode ficar
silencioso quando outro gover-
no começa a brecar seus produ-
tos”, afirmou.

“Ninguém pode culpar o Bra-
sil de não ter tido paciência”,
completou o executivo, ao refe-
rir-se às constantes batalhas co-
merciais travadas entre os dois
parceiros do Mercosul.

A última delas envolve máqui-
nas agrícolas. Centenas delas es-
tão paradas na fronteira, depois
que o governo da Argentina esta-
beleceu licenças de importação
que levam até 60 dias para serem
liberadas.

Mesmo com a avaliação de
que o alvo principal das medidas
é a Argentina, as montadoras, in-
ternamente, devem torcer para
que as barreiras cheguem tam-
bém aos veículos da Coreia – se-
gundo na lista de mais importa-
dos e alvo de reclamação da Anfa-
vea – e da China, que vem am-
pliando sua participação nas ven-
das locais de automóveis nos últi-
mos dois anos.

Montadoras não conseguem
avaliar impacto das restrições

● O ministro do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exte-
rior, Fernando Pimentel, disse
ontem que as licenças não auto-
máticas foram adotadas em ra-
zão do “fortíssimo” déficit comer-
cial no setor automobilístico.

“De janeiro a abril de 2010, o
déficit da balança de veículos foi
de US$ 790 milhões. Neste ano,

no período, já chegou a US$ 1,9
bilhão. Só isso já explica por que
é necessário monitorar as impor-
tações do setor”, afirmou, ao che-
gar à cerimônia do prêmio Top
Imobiliário, organizado em São
Paulo pelo Grupo Estado, Em-
braesp e Secovi-SP.

Pimentel reiterou que a medi-
da não é uma forma de retaliar a
Argentina. “De fato, estamos re-
clamando da retenção de produ-
tos nossos na fronteira da Argen-
tina, mas a questão é o déficit na
balança. Não tivemos o intuito de
retaliar a Argentina.”

No evento, Pimentel fez ainda
algumas observações sobre a
alta da inflação no País.

“Eu não tenho medo de infla-
ção. Tenho medo é de quem gos-
ta de juro alto. Esse papo de in-
flação tem muito exagero. Tem
um aquecimento natural da de-
manda, fruto da inclusão e as-
censão de pessoas ao consumo.
E tem também a pressão das
commodities. Mas varejista ne-
nhum vai remarcar preço à toa.
Em síntese, a inflação vai cair, e
o juro deve acompanhar.” /ANNE
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Argentina
volta a
barrar
geladeiras
Junto com fogões e máquinas de lavar,
produtos estão retidos na alfândega argentina

ESTADOS UNIDOS
E CANADÁ

Conquiste a América com a CVC.

Viaje pelo mundo em até 10 vezes sem juros – Saídas diárias o ano todo

A CVC tem os melhores preços do mercado
em até 10 vezes sem juros e sem entrada.

Por que você pode conquistar
o mundo com a CVC?

Acesse cvc.com.br/brasil e veja a loja CVC ou o agente de viagem mais perto de você.
Condições gerais:os preços publicados são por pessoa,com hospedagem em apartamento duplo,com saídas de São Paulo.Preços,datas de saída e condições de pagamento sujeitos a reajuste
e mudança sem aviso prévio. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confirmação. Parcelamento promocional em até 10x sem juros, sendo a 1ª parcela no ato da compra e as demais
mensais com cheque ou cartão. Passeios não incluem ingressos. Ofertas válidas para compras realizadas até um dia após a publicação.Taxas de embarque cobradas pelos portos e aeroportos
não estão incluídas nos preços. Câmbio base 12/5/2011: US$ 1, 00 = R$ 1,71 Crédito sujeito a aprovação. Foto ilustrativa.

Orlando Reino da Magia
10 dias - Saídas semanais
Acompanhamento de guia falando português 
durante todo o percurso desde o Brasil.
Passagem aérea, traslados, ingressos para 7 parques; 
passeios noturnos em CityWalk e Downtown Disney 
(sem ingressos); 1 tour de compras; 1 jantar no 
Planet Hollywood; 9 diárias de hospedagem 
com café da manhã e seguro-viagem

À vista R$ 4.648, ou 10x R$ 464,80
Base US$ 2.718, em apto. quádruplo. 
Preço para saídas 26/maio e 1º/junho.

Las Vegas
6 dias - Saídas diárias
Passagem aérea, traslados, 5 diárias de hotel; 
passeio noturno, tour de compras e seguro-viagem.

À vista R$ 3.930, ou 10x R$ 393,00
Base US$ 2.298, Preço no Hotel Mirage, 
sem café da manhã, para saída 24/agosto.

Canadá Costa Leste 
com Nova York
12 dias - Saídas quinzenais de julho a outubro
Roteiro com acompanhamento de guia falando 
português durante todo o percurso desde o Brasil. 
Passagem aérea, traslados, 2 diárias de hotel em 
Toronto, 1 em Ottawa, 2 em Quebec, 2 em Montreal, 
1 em Toronto e 3 em Nova York e seguro-viagem.

À vista R$ 7.828, ou 10x R$ 782,80
Base US$ 4.578, Preço para saída 5/agosto.

Oeste Americano 
com Grand Canyon
9 dias - Saídas semanais
Passagem aérea, traslados, 8 diárias de hotel, sendo 
2 em Los Angeles, 1 em Grand Canyon, 2 em Las 
Vegas, 2 em São Francisco 1 em Fresno ou Mammoth 
Lakes. Passeios em Los Angeles, Grand Canyon, 
Las Vegas e São Francisco e seguro-viagem.

À vista R$ 5.691, ou 10x R$ 569,10
Base US$ 3.328, Preço para saídas 28/julho, 4/agosto 
e 8/setembro.

Nova York
5 dias - Roteiro com traslados de chegada e saída, 
4 diárias de hospedagem e seguro-viagem.

À vista R$ 1.176, ou 5x R$ 235,20
Base US$ 688, Preço somente parte terrestre para saídas 
25/junho, 2, 9, 16, 23 e 30/julho, 13, 20 e 27/agosto.Flórida Mágica para Julho

13 dias - Saídas diárias em julho
Passagem aérea, traslados e ingressos para 
8 parques; 1 tour de compras; 1 jantar no Planet 
Hollywood; 11 diárias de hospedagem em Orlando 
e 1 em Miami com café da manhã e seguro-viagem.

À vista R$ 5.913, ou 10x R$ 591,30
Base U$ 3.458 em apto. quádruplo.
Preço para saídas 7, 8, 13, 16 e 17/julho.

Ponte Aérea São Paulo/Orlando
Fretamento exclusivo CVC para Orlando com duração 
de 10 a 15 dias.

À vista R$ 2.202, ou 10x R$ 220,20
Preço para classe econômica, saída 2/agosto. Base US$ 1.288,

À vista R$ 3.793, ou 10x R$ 379,30
Preço para classe executiva, saída 2/agosto. Base US$ 2.218,
Consulte saídas em julho.

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas e nos shoppings, das 10 às 22 horas.
São Paulo Capital:
Paraíso..............................................................2146-7011
Alto da Lapa .................................................... 2594-5758
Anália Franco Shop......................................... .2108-5300
Anchieta – Carrefour ..................................... 2948-3148
Bourbon Shop .................................................3892-6868
Brás-Mega Polo...............................................2886-3800
Casa Verde-Carrefour...................................... 3858-5335
Center Norte Shop............................................2109-2611
Central Plaza Shop. ....................................... .2914-3355
Fradique Coutinho .......................................... 3596-3470
Freguesia do Ó-Extra ...................................... 3932-0740
Indianópolis-Walmart .................................... 2578-1969
Interlagos Shop.............................................. .5563-6300
Ipiranga Hiper Carrefour................................. 2062-3922
Jacu-Pêssego-Carrefour ..................................2521-5135
Jaguaré-Extra ................................................. 3297-8282
Light Shop ...................................................... .3255-5323
Morumbi Shop ............................................... .2109-4300
Morumbi Shop ............................................... .2146-7200
Pátio Higienópolis Shop................................. .3667-8622
Paulista-Top Center......................................... 3266-7202
Penha Shop .................................................... .2135-0700
Pirituba ........................................................... 3903-6611
Real Parque-Pão de Açúcar............................. 3755-0070
Santo Amaro-Cenesp ....................................... 3747-7122
Santo Amaro-Mais Shop. Lg. 13...................... 5546-2888
São Caetano - Carrefour.................................. 4227-8787

São Judas.........................................................2858-0599
Tatuapé Shop. Metrô ......................................2094-5888
Vila Maria-Carrefour Tietê .............................. 2636-1864
Vila Mariana .................................................... 2372-2284
Vila Olímpia Shop........................................... .3045-8677
Grande São Paulo:
Alphaville - Shopping Tamboré ...................... 2778-9797
Guarulhos Shop.............................................. .2425-0533
Guarulhos-Bonsucesso ................................... 2498-6022
Mauá Plaza Shop............................................ .4519-4700
Mogi das Cruzes Shop .................................... .4799-2166
Osasco Plaza Shop.......................................... .3652-3600
Osasco Shop. União ......................................... 3652-1600
S.B.Campo-Carrefour Taboão ......................... 4178-4377
S.B.Campo-Carrefour Vergueiro......................4121-9877
São Caetano-Av. Goiás .................................... 3636-3450
Sto André-Carrefour Oratório ......................... 4997-6880
Taboão Shop. ...................................................4787-8212
São Paulo Interior:
Araraquara Jaraguá Shop. ...............................3331-3858
Araraquara-Shop. Lupo ...................................3322-7676
Araras ..............................................................3541-4484
Bauru Shop..................................................... .2106-9494
Campinas-D. Pedro Shop. ............................. .2102-0199
Campinas-D.Pedro Shop ................................ .3756-9939
Campinas-Extra Abolição ............................... 3271-2004
Campinas-Galleria Shop ................................ .3206-0343
Campinas-Iguatemi Shop. ..............................2117-3500

Franca Shop.................................................... .3707-0700
Itapetininga .....................................................3373-2144
Itapevi Shop. ...................................................4143-7979
Itapira ..............................................................3813-2426
Itu - Plaza Shopping........................................ 4022-7275
Jaú Shop ......................................................... .3622-0288
Jundiaí Maxi Shop...........................................2136-0800
Louveira .......................................................... 3878-4030
Mauá Coop Barão ............................................ 4544-8111
Mococa ............................................................ 3665-7990
Pirassununga .................................................. 3561-9661
Poços de Caldas ................................................2101-8100
Ribeirão Preto-Fiúsa .......................................3516-4000
Ribeirão Preto-Independência ....................... 2101-0048
S.J. Campos-Vale Sul ...................................... 3878-7000
S.J. Rio Preto Shop .......................................... .3121-1450
S.J. Rio Preto-Centro .......................................2137-5910
S.J. Rio Preto-Plaza Avenida ...........................2137-0070
Santos ............................................................. 3257-7000
São Carlos-Centro ............................................3307-7180
São Carlos-Iguatemi ....................................... 3307-8686
São João da Boa Vista.......................................3631-1109
São Sebastião ................................................. 3892-5299
Taubaté Shop ................................................. .3411-5000
Várzea Paulista................................................ 4595-6200
Vinhedo........................................................... 3876-3788

Objetivo da medida
é reduzir déficit no
setor, diz Pimentel

Sem querer. ‘Não tivemos o intuito de retaliar a Argentina’, diz Pimentel sobre as barreiras

Oportunidade imperdível.
Uma seleção das melhores localizações

com condições especiais para você.

Informações: (11) 4583-4100
Incorporação e Construção:Vendas:

Para morar.
Para viver.

Jundiaí

VISITE CASAS DECORADAS

Rod. D. Gabriel Paulino Bueno Couto, Saída 67-B
Eloy chaves – Jundiaí

Casas de 3 e 4 dormitórios, 
173 m2 de área privativa

em CONDOMÍNIO FECHADO, junto à Serra do Japi.

Foto da alameda

Os condôminos adquirentes do empreendimento Nature Village, bem como os futuros adquirentes do empreendimento Nature 2, terão direito ao uso da área de preservação 
permanente (APP), objeto de “Instituição de Servidão de Uso”, registrado junto à matrícula no 110.927 do 2o Oficial de Registro de Imóveis de Jundiaí/SP e conforme normas estabele-
cidas na convenção de condomínio. Incorporadora Responsável: Queiroz Galvão Nature Etapa 2 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. – Av. Juscelino Kubitschek, 360 – 13º andar – 
CEP: 04543-000 – São Paulo/SP. Memorial de Incorporação registrado sob nº R.9 da matrícula nº 110.927 do 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Jundiaí, em 18/09/2009.
Central de Atendimento: Fernandez Mera Negócios Imobiliários - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4.910 – CEP: 01402-002, São Paulo – SP. Creci 5.425 – J. Foto ilustrativa

Abeiva acredita que
as barreiras às
importações deverão
atingir apenas veículos
fabricados na Argentina

Ministra argentina diz que
medida é ‘atentado ao diálogo’

Raquel Landim

Os exportadores brasileiros
de geladeiras, fogões e máqui-
nas de lavar roupa voltaram a
enfrentar barreiras no merca-
do argentino. Conforme o ‘Es-
tado’ apurou, 35 caminhões da
Electrolux estão parados nos
depósitos alfandegários da Ar-
gentina à espera de autoriza-
ção para circular no país.

Outras empresas do setor tam-
bém foram afetadas, mas a Elec-
trolux é a mais atingida. Alguns
dos caminhões da empresa já es-
tão parados há mais de um mês.
Procurada, a Electrolux não deu
entrevista. A empresa estuda ins-
talar uma fábrica na Argentina
para fugir das barreiras.

No mês passado, a Electrolux
praticamente não vendeu refri-
geradores no mercado argenti-
no. Por causa disso, sua equipe

de 150 funcionários, entre admi-
nistrativo e vendas, está ociosa.

Os caminhões dos fabricantes
de linha branca estão sendo man-
tidos em zonas alfandegárias
dentro da Argentina. O produto
passa pela fronteira, mas só é des-
pachado pelos fiscais da receita
federal argentina nessas áreas es-
peciais espalhadas pelo país. O
problema é que não são emitidos
os documentos necessários para
que o produto circule no territó-
rio argentino.

Dessa maneira, o governo da
presidente Cristina Kirchner evi-
ta as embaraçosas filas de cami-
nhões paradas na divisa com o
Brasil. E também cumpre a pro-
messa feita ao Brasil de liberar as
licenças não automáticas de im-
portação no prazo máximo de
60 dias previsto na Organização
Mundial de Comércio (OMC).

Em fevereiro, o ministro do

Desenvolvimento, Fernando Pi-
mentel, esteve em Buenos Aires
e voltou com a promessa de que
os produtos brasileiros não so-
freriam com barreiras no merca-
do argentino.

Insatisfeito com o fato de a Ar-
gentina estar descumprindo o
acordo, Pimentel enviou uma
carta à ministra da Indústria, Dé-
bora Giorgi, que até ontem não
havia respondido. Na terça-fei-
ra, o Brasil adotou as licenças
não automáticas para a importa-
ção de automóveis.

O setor de linha branca sofre
com barreiras no mercado argen-
tino desde julho de 2004, quan-
do o então presidente Nestor
Kirchner declarou a “guerra das
geladeiras”, impondo uma série
de restrições à entrada do produ-
to brasileiro. Desde então, o se-
tor está sujeito a licenças não au-
tomáticas e acordos “voluntá-
rios” de restrição de exporta-
ções para a Argentina.

Escalada. No entanto, esse
não é o único segmento afetado
pelas medidas protecionistas ar-
gentinas. Nas últimas semanas,
houve uma escalada do conflito
comercial entre os dois países.

Os fabricantes de chocolates,
balas e confeitos reclamam que
seus produtos também estão es-
tocados nos armazéns dos im-
portadores argentinos, porque
não têm autorização para circu-
lar. Cerca de 15 empresas brasilei-
ras estão com mais de US$ 5,2
bilhões em produtos parados.

No setor de máquinas agríco-
las, a situação é tão grave que já
provoca demissões nas fábricas
instaladas no Rio Grande do Sul.
Os calçadistas também volta-
ram a reclamar que as licenças
não automáticas de importação
vêm demorando mais de 60 dias.
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