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A justificativa do governo brasi-
leiro de que as dificuldades im-
postas à entrada de automóveis
argentinos no país servem para
proteger a indústria automobilís-
tica de um déficit comercial pare-
ce não convencer as autoridades
vizinhas. A ministra de Indústria
argentina, Débora Giorgi, classifi-
cou de “intempestiva e sem avi-
so” a decisão do ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior brasileiro, sob o
comando de Fernando Pimentel,
em incluir em regime de licencia-
mento não automático as impor-
tações do parceiro do Mercosul.

Em conversa por telefone, os
ministros consideraram agendar
reunião esta semana, em Foz do
Iguaçu, para se discutir os en-
traves, porém sob a condição ar-
gentina de que o Brasil cancele a
medida adotada. “Nosso país
negociará sempre e quando as
restrições forem levantadas”,
afirmou Débora, que aponta a
iniciativa brasileira como reta-
liação ao seu país.

Desde fevereiro o Brasil se
queixa da demora na liberação de
seus produtos na fronteira argen-
tina, em diversas vezes superior
ao prazo máximo de 60 dias per-
mitido pela Organização Mundial
do Comércio (OMC). O governo
de Cristina Kirchner já colocou
577 produtos feitos no Brasil em
regime de licença não automáti-
ca. O presidente da Câmara do
Comércio Argentino-Brasileira,
Alberto Alzueta, entende que a
última medida aduaneira serve
para “forçar” uma negociação
entre os dois países. “Foi um revi-
de forte do Brasil”. Segundo ele,
as empresas brasileiras e argenti-
nas ainda estão avaliando o novo
cenário, sem uma estimativa exa-
ta dos possíveis prejuízos. Cerca
de 80% dos automóveis exporta-
dos pela indústria argentina têm o
mercado vizinho como destino,
além de 60% das autopeças.

Em artigo publicado no último
domingo, Pimentel afirmou que a
nova medida atuará sobre impor-
tações de todo o mundo, o que
“não procede, portanto, a inter-
pretação desta como uma forma
de retaliação do Brasil à Argenti-
na”. Alzueta confirma que muitas
companhias nacionais, como dos
setores têxtil e lácteo, têm se

queixado à entidade sobre a lenti-
dão para a chegada de suas expor-
tações ao território argentino. Se-
mana passada a Câmara enviou
uma carta à Buenos Aires pedindo
soluções para os obstáculos alfan-
degários às mercadorias brasilei-
ras. “Em geral, as respostas de-
moram”, observa Alzueta, à es-
pera de algum contato com a mi-
nistra Giorgi. “Somos contra
ações que não promovam o co-
mércio bilateral, e estas apenas
beneficiam os países asiáticos,
para quem estamos perdendo es-
paço gradativamente. Estamos,
na realidade, fazendo um gol
contra”. Apesar do imbróglio bi-
lateral e suas incertezas, ele acre-
dita que os dois governos atingi-
rão um acordo “rapidamente”.

Importados
Dados da Anfavea (associação da
montadoras) mostram que em
abril foram licenciados 64 mil
veículos importados no Brasil,
28,8% mais do que no mesmo
mês de 2010. Nos primeiros qua-
tro meses deste ano, houve cres-
cimento de 28,5% em relação ao
primeiro quadrimestre do ano
passado, para 245,9 mil, atingin-
do uma participação de 22,1% no
total de licenciamentos de veícu-
los no mercado brasileiro, contra
18,8% em todo o ano de 2010 e
15,6% em 2009. As exportações
brasileiras de veículos também ti-
veram crescimento expressivo, de
50,7% em abril sobre o mesmo
mês do ano passado e de 9,1% no
acumulado do ano, mas ainda as-
sim não superam as importações.
O país exportou 48,6 mil unida-
des no mês passado, acumulando
168,2 mil no ano. ■
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■ VEÍCULOS

64 mil

Importados licenciados no
Brasil em abril somaram

■ ACUMULADO

246 mil

No 1º quadrimestre deste ano,
o total licenciado chegou a

■ PARTICIPAÇÃO

22,1%

No ano, licenciamento
de importados chega a

“Foi um revide forte do Brasil”

Alberto Alzueta
Presidente da
Câmara de Comércio
Argentino-Brasileira

Divulgação

Decisão do Brasil atinge em cheio a Argentina

O Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior
(MDIC) anunciou na última
quinta-feira (12) o fim da licença
automática para a entrada de
carros importados no país. Com
isso, para ingressar no Brasil
os automóveis prontos terão que
esperar até 60 dias. A medida
atinge, principalmente, a Argentina,
maior exportadora de veículos
ao mercado brasileiro.
A medida desagradou o governo

do país vizinho, que a vê como
uma retaliação às barreiras
protecionistas do mercado
argentino aos produtos brasileiros.
A ministra da Indústria da
Argentina, Débora Giorgi, divulgou
em nota, na semana passada, que
faltou diálogo entre os dois países.
O governo do Brasil, porém,
diz que a decisão tem como
objetivo proteger a indústria
nacional de um desequilíbrio
nas relações comerciais do setor.
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