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BNDES emprestou R$ 25 bi no 1º trimestre
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
presidido por Luciano Coutinho, emprestou R$ 24,9 bilhões no primeiro
trimestre deste ano, valor que é 2% menor que o volume concedido
no mesmo período de 2010 e que representa a primeira redução no
volume de empréstimos desde 2006. O destaque do balanço do banco,
divulgado ontem, foram as liberações às micro, pequenas e médias
empresas e pessoas físicas, que somaram R$ 11,2 bilhões, aumento de 13%.

Antonio Milena

Pimentel
nega guerra
comercial
Restrições a importações
de carros têm como objetivo
equilibrar relações comerciais

As barreiras à importação de
veículos adotadas pelo Brasil na
semana passada não represen-
tam ruptura com a Argentina ou
uma guerra comercial com o
país vizinho, principal nação
atingida pelas medidas. A afir-
mação foi feita ontem pelo mi-
nistro do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior
(MDIC), Fernando Pimentel.

“Não é um tema especifica-
mente relacionado com o nosso
comércio com a Argentina. É
uma questão geral adotada pelo
ministério como forma de pro-
teger a indústria automobilísti-
ca, já que a balança neste setor
está fortemente desequilibrada
contra o Brasil”, afirma.

O ministério divulgou ainda
que a medida não inclui apenas
a Argentina, mas também o Mé-
xico e a Coreia do Sul.

Embora o governo brasileiro
bata na tecla de que a decisão
não visa repreender a Argentina
em razão das barreiras criadas
pelo vizinho aos produtos brasi-
leiros, Thomaz Zamotto, diretor
do Departamento de Ralações
Internacionais e Comércio Exte-
rior da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp)
avalia que a medida é uma for-
ma de endurecimento do Brasil
em relação à Argentina com o
objetivo de trazer as autoridades
do país para uma mesa de nego-
ciação de forma séria. “A idéia é
sentar à mesa, conversar. E o
diálogo tem que resultar em um
compromisso que seja mantido
pelas partes”, diz.

Paulo Skaf, presidente da
Fiesp, ressalta que as medidas
adotadas pelo Brasil já são usa-
das pela Argentina há muito
tempo com o problema adicional
de que eles não cumprem com o
prazo de 60 dias para os produ-
tos entrarem no vizinho. “Lá
demora muito mais e tanto que o
próprio importador argentino
fica sem previsão de quando irá
receber a mercadoria exportada
pelo Brasil”, diz.

Skaf considera correta a me-
dida adotada pelo governo e diz
que apoiará outras nesta direção
que podem vir a serem tomadas,
sem citar em específico setores
da indústria nacional que en-
frentam dificuldades para che-
gar no país vizinho. “Não pode-
mos ser sempre tolerantes com
os argentinos”. Na avaliação de
Skaf, sempre que a balança co-
mercial fica desfavorável para a
argentina eles criam dificulda-
des para o produto brasileiro.
Para Skaf, esse tipo de proteção
não se justifica uma vez que nes-
te momento o Brasil é superavi-
tário na relação bilateral, mas,
no geral, a balança comercial
deles não chega a ser deficitária.

Skaf não vê riscos de que a
pendenga comercial ameace o
desenvolvimento do Mercosul
como bloco. “O Mercosul é bem
maior do que isso”, diz Skaf. “Se
o Mercosul dependesse de me-
didas pontuais já teria acabado
com muitas que já foram toma-
das pela argentina.” ■

Débora Giorgi: medidas “são
intempestivas e sem aviso”

Daniel Garcia/AFP

“É uma questão geral
adotada pelo
ministério como
forma de proteger
a indústria
automobilística, já
que a balança neste
setor está fortemente
desequilibrada
contra o Brasil

Fernando Pimentel,
ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior
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