
Barreiras argentinas atingem 24% da exportação brasileira 
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Licenças não automáticas representam o maior entrave  
 
Quase um quarto das exportações brasileiras à Argentina enfrentam algum tipo de barreira, 
segundo levantamento da Abeceb, empresa de consultoria portenha. A maior restrição se dá 
pelas licenças não automáticas, que afetam 18,7% das vendas. Outras travas envolvem 
medidas antidumping, valores-critério (preços mínimos definidos pela alfândega) e acordos de 
preços e de quantidades acertados diretamente entre as iniciativas privadas dos dois lados. 
 
No setor têxtil todos esses instrumentos têm sido utilizados, afirma Domingos Mosca, 
coordenador da área internacional da Abit, a associação da indústria no Brasil. Ele dá o 
exemplo de exportadores de fios de acrílico, que foram alvo de um processo antidumping 
"incrivelmente arbitrário". Para evitar as restrições, as empresas brasileiras fecharam um 
compromisso de preços mínimos com o governo argentino. "Mesmo com esse acordo, os 
exportadores enfrentam imensa dificuldade em obter as licenças de importação." 
 
Mosca diz que fornecedores de toalhas e de lençóis têm sofrido com problemas semelhantes. 
Para ele, isso cria uma situação especialmente grave para a indústria têxtil, que fica sem 
previsibilidade. "Se você não sabe quando o seu produto vai chegar à vitrine, como define se 
manda peças da coleção de inverno ou da coleção de verão?" A participação dos brasileiros nas 
importações argentinas de têxtil e vestuário caiu de 57% em 2003 para 28% no ano passado, 
segundo levantamento da Abeceb. 
 
José Ricardo Roriz Coelho, presidente da Abiplast, associação que reúne as indústrias de 
plásticos, diz que as barreiras não tarifárias e a valorização do real em relação ao dólar 
contribuíram para fazer o setor no Brasil perder participação nas importações argentinas. De 
2003 a 2010 a fatia das exportações brasileiras de plásticos e borracha nos desembarques 
argentinos caiu de 27% para 25%. "Nesse período passamos de um dólar a R$ 2,80 para um 
dólar a R$ 1,65", diz.  
 
O economista Mauricio Claverí, responsável pela análise de comércio exterior na Abeceb, 
relativiza o peso das barreiras protecionistas na perda de mercado pelas mercadorias 
brasileiras. Segundo ele, esse processo foi mais intenso na primeira metade da década. Nos 
últimos dois anos, mesmo com a forte apreciação do real, as importações argentinas de 
produtos brasileiros cresceram mais rápido do que as de outros países. O período coincidiu, 
ressalta o economista, com a decisão da Casa Rosada de adotar restrições a uma série de 
mercadorias chinesas - incluindo calçados, têxteis e móveis. 
 
"Cada setor tem a sua própria dinâmica e há fatores inerentes a cada um deles", diz o 
economista Mauricio Claverí, responsável pela análise de comércio exterior na Abeceb. "Mas o 
fator essencial é o surgimento de outros grandes fornecedores mundiais de produtos 
industrializados, marcadamente a China." 
 
Para os exportadores brasileiros, não se trata de perder mercado apenas para outros 
fornecedores estrangeiros, mas para a própria Argentina. "Se isso está acontecendo, é porque 
o livre comércio não vem funcionando bem", alerta Giannetti, lembrando as condições iguais 
de tratamento dentro do bloco, pelo menos na teoria.  
 
"Depois do fim da paridade cambial, que destruiu o parque industrial argentino, os governos 
do país procuraram, por meio de barreiras protecionistas, não só equilibrar a balança comercial 
e acumular reservas, mas abrir um espaço para a recuperação das suas indústrias", 
complementa Mosca. 
 
Klaus Curt Muller, diretor executivo de comércio exterior da Abimaq, associação que 
representa os fabricantes de máquina, diz que as exportação do setor foram atingidas por essa 
política argentina. Ele menciona medida mantida desde 2001, pela qual o governo argentino 
reduziu a zero a alíquota de importação de máquinas e equipamentos produzidos fora do 



Mercosul, em exceção à Tarifa Externa Comum, que é normalmente de 14%. Além disso o 
governo argentino passou a dar aos fabricantes locais um benefício de bônus tributário 
calculado sobre a receita de vendas.  
 
Com isso os bens de capital produzidos no Brasil perderam a vantagem competitiva que seria 
dada pelo Mercosul. "A medida atinge mais da metade das nomenclaturas de bens de capital 
exportados pelo Brasil à Argentina", pondera Muller, que diz não ter o cálculo de participação 
dos itens no valor total de bens de capital exportados ao país vizinho. 
 

 
 

 
 
Apesar das restrições, superávit do Brasil é crescente 



Apesar da onda de protecionismo na Argentina, o superávit do Brasil com o país vizinho deve 
aumentar dos US$ 4,1 bilhões alcançados no ano passado para cerca de US$ 7 bilhões em 
2010, segundo a Abeceb, consultoria com sede em Buenos Aires e especializada nas relações 
bilaterais. Só no primeiro trimestre de 2011, o saldo favorável aos exportadores brasileiros 
subiu de US$ 443 milhões para US$ 1,064 bilhão, uma expansão de 140%. 
 
Por que, se há tantas barreiras contra seus produtos, o Brasil sai com tanta vantagem na 
balança comercial entre os dois grandes sócios do Mercosul? O governo e os empresários 
brasileiros, então, reclamam de boca cheia? 
 
Diz um diplomata brasileiro com mais de dez anos nas negociações comerciais entre Brasil e 
Argentina: "De certa forma, numa corrente de comércio que chega a mais de US$ 30 bilhões 
por ano, é um detalhe discutir o bloqueio a uma pequena carga de chocolates e guloseimas 
que somava US$ 5 milhões". O mesmo negociador lembra que os bens industrializados 
(manufaturados e semimanufaturados) representam 93% da pauta de exportações brasileiras 
à Argentina, e cresceram mais de quatro vezes desde 2003. Nesse período, as vendas totais 
do Brasil ao mundo, já levando em conta os altos preços da soja e do minério de ferro, 
aumentaram 176%. 
 
O próprio diplomata, contudo, que defende o tratamento das divergências apenas nos 
gabinetes oficiais e sem acusações mútuas pela imprensa, afirma: o mercado brasileiro está 
disposto a ampliar suas compras da Argentina, o que garantiria maior equilíbrio na balança 
comercial, mas o país não tem mais produtos suficientes para nos oferecer. 
 
"É exatamente isso", endossa Mauricio Claverí, economista da Abeceb. "Por um lado, a 
Argentina não foi capaz de diversificar as suas exportações. Por outro, reduziram-se os saldos 
exportáveis de produtos que vendíamos tradicionalmente ao Brasil, como trigo, petróleo e 
naftas petroquímicas", completa Claverí. 
 
O trigo é um exemplo. Há potencial no mercado brasileiro para suprir metade da demanda 
nacional, em torno de 5 milhões de toneladas, com trigo argentino. Mas a área plantada do 
grão no país vizinho, na safra 2009/2010, foi a menor em 111 anos. Isso levou o governo a 
reduzir as tarifas de importação e estimular compras de outros fornecedores. Outro caso 
relevante é o do petróleo. Pela primeira vez, em duas décadas, a Argentina importou mais 
petróleo e derivados (óleo diesel, gás e lubrificantes) do que exportou - cenário radicalmente 
diferente do vivido na década de 1990, quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso 
determinou reforçar as compras de petróleo da Argentina para equilibrar o comércio bilateral. 
 
Também são emblemáticas as exportações argentinas de 2 mil megawatts (MW) médios de 
eletricidade, que ajudaram o Brasil no racionamento de 2001, mas foram interrompidas em 
2006 por causa da escassez energética no país vizinho. Desde então, a Argentina convive com 
a falta de gás para as indústrias no inverno e com apagões no verão, levando-a a comprar 
energia de usinas termelétricas no Brasil. 
 
"Com as duas economias se expandindo, o comércio tende a crescer mesmo. Mas a indústria 
brasileira desenvolveu um grau de competitividade bem maior e houve uma ampliação das 
assimetrias entre os dois países", afirma Claverí. "O problema da Argentina não tem a ver com 
a taxa de câmbio, mas com a baixa competitividade da indústria." 
 
Em termos globais, o governo argentino tenta sustentar um superávit comercial acima de US$ 
10 bilhões, como nos últimos anos, ancorado nos altos preços dos alimentos exportados, como 
soja, milho e carne. 
 
Saldo com o mundo será maior em 2011 
Luciano Máximo 
 
O forte desempenho das exportações nos primeiros quatro meses deste ano, que resultou em 
um superávit comercial de US$ 5 bilhões, valor 132% superior ao resultado acumulado entre 



janeiro e abril de 2010, levou o mercado a rever para cima suas previsões para o saldo da 
balança para 2011. 
 
A Associação Exportadora Brasileira (AEB) revisará suas projeções apenas em julho, mas o 
dirigente da entidade José Augusto de Castro adianta que poderá acrescentar até US$ 7 
bilhões ao saldo comercial previsto inicialmente, no fim do ano passado, de US$ 26 bilhões. 
Com a mudança, a AEB acredita que a balança poderá encerrar 2011 com saldo de US$ 32 
bilhões, o que representaria um salto de mais de 55% sobre o fechamento de 2010, de US$ 
20,3 bilhões.  
 
"É uma projeção simples, em função das exportações, que podem atingir US$ 232 bilhões, 
US$ 233 bilhões, e do número de dias úteis do ano, não estou entrando na ponta do lápis", 
explica Castro.  
 
Diante da disparada do superávit comercial no quadrimestre, puxado principalmente pelos 
altos preços das matérias primas no mercado internacional, a RC Consultores alterou a 
projeção para a balança do país para este ano há 15 dias, de US$ 20 bilhões para US$ 25 
bilhões. "Alteramos porque observamos um aumento importante dos preços das commodities, 
ainda que os volumes não estejam crescendo de forma significativa", afirma Fabio Silveira, 
sócio-diretor da RC. 
 
O analista de macroeconomia da Tendências Consultoria Silvio Campos Neto acrescenta que, 
dados o cenário de recuperação da demanda externa e os preços das commodities, o escritório 
cravou, em janeiro, US$ 28 bilhões como possível saldo comercial em 2011. Ele argumenta 
que a projeção está em linha com a trajetória da balança nos primeiros meses do ano, mas 
não descarta elevar os números nas próximas semanas. "Já viemos com uma projeção mais 
puxada desde o início do ano, maior que a de outras consultorias. Mesmo assim, o ritmo de 
crescimento até agora foi muito forte, talvez ajustaremos nossa corrente de comércio nos dois 
lados [importação e exportação]", diz Campos Neto. 
 
Segundo ele, o superávit comercial também pode ser influenciado por uma desvalorização do 
câmbio, principalmente nos últimos meses do ano. A trajetória de ligeira valorização do dólar 
frente ao real nas últimas duas semanas é um indício da análise. "O dólar forte contribui para 
as exportações, trabalhamos com uma alta dessa variável. Estamos hoje com o dólar cotado a 
R$ 1,60, mas chegando perto de R$ 1,70 no fim do ano. Levamos em conta, principalmente, o 
efeito externo, como uma mudança de rumo na política monetária do banco central 
americano", completa Campos Neto. 
 
O governo brasileiro também mudou sua projeção para a balança comercial neste ano. No 
início de maio, o ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel, anunciou um acréscimo de 
21% na meta de exportações do país, de US$ 228 bilhões para US$ 245 bilhões.  
 
Na visão oficial, a nova meta é conservadora. Já para Campos Neto, da Tendências, e Silveira, 
da RC Consultores, o objetivo é factível. Mas para José Augusto de Castro, da AEB, o valor é 
"mais do que ambicioso". "O Brasil terá que exportar US$ 1,030 bilhão por dia útil para chegar 
na meta. A média diária do ano não chega a US$ 900 milhões." 
 



 
 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A4. 


