
Brasil e Argentina buscam consenso 
 
Negociadores dos governos da Argentina e do Brasil vão se reunir durante dois dias na 
próxima semana, com objetivo de buscar solução para o conflito comercial entre os dois 
países, conforme informação divulgada pelo Ministério de Indústria argentino. 
 
A decisão foi tomada ontem depois de duas horas de conversação entre embaixador do Brasil 
em Buenos Aires, Enio Cordeiro, e a ministra argentina, Débora Giorgi. Devem participar os 
secretários de Indústria da Argentina, Eduardo Bianchi, e o secretário executivo do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Alessandro Teixeira. 
 
"Ainda não foi acertado se o lugar do encontro será Buenos Aires ou Foz do Iguaçu, mas se 
estipulou que serão dois dias de trabalho", informou a nota distribuída pelo governo argentino. 
Após a reunião entre Bianchi e Teixeira, representantes dos dois governos vão começar a 
coordenar os temas da agenda que serão tratados em um encontro entre Giorgi e o ministro 
do Desenvolvimento brasileiro, Fernando Pimentel. 
 
"Tivemos um encontro muito positivo e tanto Argentina quanto o Brasil vão privilegiar a 
relação de sócios estratégicos", disse Débora Giorgi, após reunir-se com o embaixador 
brasileiro. A nota oficial destaca ainda que "os dois governos começaram a entrar em consenso 
e a coordenar os temas da agenda que serão abordados na reunião bilateral". Segundo 
antecipou a ministra argentina, a agenda tratará de questões "pontuais e estruturais". 
 
A Câmara Argentina de Importadores advertiu ontem que o país atravessa o momento de 
maior tensão comercial com o Brasil, devido a mútuos obstáculos estabelecidos para 
mercadorias dos dois lados da fronteira. 
 
"Desde que o Mercosul foi criado, este é o momento de maior tensão com o Brasil", avaliou o 
gerente de Relações Institucionais da instituição, Miguel Ponce, em declarações à rádio El 
Mundo. Ponce afirmou que "está claro como estas escaladas começam, mas nunca seu 
verdadeiro alcance nem onde terminam, pelo qual é muito importante uma volta ao terreno da 
sensatez". 
 
O conflito se agravou na semana passada, quando a presidente brasileira, Dilma Rousseff, 
suspendeu as licenças não automáticas para exportações argentinas de veículos e autopeças, 
que movimentaram cerca de US$ 7 bilhões no ano passado, em represália às barreiras pela 
Argentina a alimentos, máquinas e calçados brasileiros, entre outras mercadorias. 
 
Nem Dilma Rousseff, nem a presidente Cristina Kirchner se manifestaram de forma explícita 
sobre a crise nos últimos dias. Contudo, funcionários da indústria de ambos os países tentam 
iniciar negociação para a retomada das condições estabelecidas anteriormente no comércio 
bilateral, segundo fontes oficiais em Buenos Aires. 
 
O impacto causado pela decisão brasileira na Argentina pode ser avaliado levandose em 
consideração que 80% das exportações de veículos argentinos (447 mil unidades) toveram 
como destino o mercado brasileiro em 2010. Assim como 65% das exportações de autopeças. 
Tais negócios foram avaliados em cerca de US$ 7 bilhões, segundo a consultora Abeceb.com. 
 
COMÉRCIO. A Argentina é o terceiro sócio comercial do Brasil, atrás de China e Estados 
Unidos, com volume bilateral de trocas comerciais de cerca de US$ 33 bilhões n ano passado, 
com um déficit de pouco mais de 4 bilhões para a Argentina, segundo números oficiais. O 
bloco comercial, composto por, além de Brasil e Argentina, Uruguai e Paraguai – tem 
atravessado desde a constituição em 1991 conflitos comerciais, incitados sempre pelos 
governos que o consideram estratégico. 
 
No ano em que a Argentina promove eleições presidenciais, em outubro, o poderoso Sindicato 
de Mecânicos do país lançou, ontem, um alerta para afirmar que a produção e os postos de 
trabalho da sede da General Motors, em Rosario (Norte do país) corriam risco de cair, pois 
60% das vendas se dirigem ao Brasil. 



A indústria automotiva é a locomotiva do crescimento industrial na Argentina, representando 
quase 50% do aumento na produção no país, segundo cálculos das fabricantes de veículos.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 18 maio. 2011, Economia, p. A5.   


