
Brasil sugere cotas informais à Argentina 
Sergio Leo 
 
Governo vai procurar setores da indústria  
 
O governo brasileiro está disposto a aceitar restrições "voluntárias" de exportação de produtos 
como máquinas agrícolas, para encerrar a disputa comercial com a Argentina, revelou uma 
autoridade que acompanha as negociações com o país vizinho. Nos próximos dias, o governo 
deve entrar em contato com as associações empresariais para ver a receptividade à ideia, 
apresentada pelos argentinos e que já foi posta em prática no passado em acordos de cotas 
informais de exportação, como o de calçados - nem sempre respeitado pelos argentinos. 
 
Segundo informou um integrante do governo brasileiro, as linhas gerais do acordo foram 
delineadas pelo secretário-executivo do ministério do Desenvolvimento, Alessandro Teixeira, e 
o secretário da Indústria argentino, Eduardo Bianchi. Os dois deverão reunir-se de novo em 
uma a duas semanas. O Brasil só aceita cotas se os argentinos liberarem os produtos retidos à 
espera de liberação nas alfândegas há mais de 60 dias, como calçados, eletrodomésticos da 
linha branca, tratores e colheitadeiras, e doces.  
 
Já foram feitas consultas informais a alguns setores empresariais no Brasil, que indicaram 
preferir o acordo de contenção de exportações à Argentina à situação atual, de retenção de 
produtos nas aduanas. Mas os limites ainda terão de ser negociados, e é possível rever 
resistências da parte brasileira. Os fabricantes de geladeira, por exemplo, que chegaram a 
aceitar acordo do gênero em 2004, recusaram-se a renová-lo em 2006 (e as datas revelam há 
quanto tempo a Argentina recorre a esse tipo de artifício sob argumento de que precisa dar 
espaço para que sua indústria doméstica ganhe força). 
 
Os argentinos têm insistido em reivindicações contra o que consideram protecionismo 
brasileiro. Demandam, por exemplo, permissão de exportação de mosto de uva a granel - 
pedido recusado terminantemente, porque exigiria uma proposta de mudança de lei, ao 
Congresso brasileiro, avesso a concessões aos vinicultores argentinos. Já uma queixa contra a 
exigência de selo fiscal para compra de vinho argentino (que encarecia a exportação) foi 
atendida parcialmente: a Receita Federal autorizou que os importadores comprem os selos e 
os repassem aos fornecedores argentinos para aplicá-los ainda nas fábricas (não mais 
exclusivamente em território brasileiro como era exigido antes). 
 
O governo brasileiro não admite retirar a licença não automática sobre importações de 
automóveis, que atingiu em cheio o principal produto de exportação argentino. Oficialmente, é 
mantida a explicação de que a medida foi tomada para monitorar as crescentes importações 
de veículos e nada teriam a ver com as queixas do Brasil contra licenças não automáticas 
argentinas aplicadas a produtos brasileiros. 
 
Na prática, porém, há o compromisso de, em caso de acordo, acelerar a liberação de licenças 
para importação de carros argentinos - e a ameaça implícita de que haverá atrasos caso haja 
resistência a um acordo por parte dos argentinos ou voltem os atrasos na liberação das 
licenças de importação aos exportadores brasileiros.  
 
Apesar do tom severo adotado pelos negociadores argentinos, as autoridades brasileiras estão 
otimistas e preveem que o acordo está próximo, até porque o Brasil aceitou grande parte das 
demandas do vizinho. Os dois governos têm apresentado números diferentes sobre o 
desempenho comercial bilateral e um dos pontos na negociação, será a tentativa de 
harmonizar os dados. Outro, o de chegar a limites de exportação aceitáveis aos dois lados.  
 
Medidas brasileiras são "tiro no pé", avaliam argentinos 
Daniel Rittne 
 
Em meio às infrutíferas negociações dos últimos dias para derrubar as barreiras protecionistas 
aplicadas entre os dois maiores sócios do Mercosul, o governo argentino se convenceu de que 
a medida brasileira de exigir licenças não automáticas a automóveis importados é um tiro no 



próprio pé e tem efeitos apenas temporários, depois dos estragos que - conforme admite a 
Casa Rosada - pode causar à indústria do país vizinho em um primeiro momento. Por isso, a 
Argentina está disposta a endurecer nas discussões com o Brasil e fechou posição em duas 
questões: continuará freando a entrada de máquinas agrícolas e não recuará por ora, sem 
obter concessões, das travas aos eletrodomésticos de linha branca. 
 
Houve consternação, nos gabinetes de Buenos Aires, com a decisão brasileira de controlar a 
importação de veículos. Uma fonte do governo argentino diz que "o único setor industrial" no 
qual a Argentina tem superávit com o Brasil é o automotivo, mas "paradoxalmente" há déficit 
quando se calcula a cadeia produtiva como um todo. Considerando o comércio de autopeças, o 
saldo se torna favorável em cerca de US$ 1,9 bilhão por ano para a indústria brasileira. 
 
Ou seja, os carros argentinos são montados basicamente com peças e autopartes brasileiras. É 
um setor em que o Brasil tem déficit de US$ 15 bilhões com outros países, mas superávit de 
US$ 5 bilhões por ano com a Argentina. Portanto, na avaliação feita em Buenos Aires, 
prolongar as restrições aos automóveis argentinos - o mesmo não vale para carros coreanos 
ou chineses, por exemplo - acabará gerando prejuízos à própria indústria brasileira de 
autopeças. 
 
Além de provocar desorganização em um setor cujas empresas são multinacionais instaladas 
no Mercosul com um sistema de produção integrada, o que joga contra a institucionalidade do 
bloco da qual o Brasil se diz defensor, o governo argentino aponta outro ponto frágil na 
medida. São 7 mil automóveis enviados ao mercado brasileiro todas as semanas e a indústria 
automotiva, sozinha, foi responsável por cerca de 50% do aumento da atividade industrial em 
2010. Portanto, admite um funcionário argentino, é natural que o licenciamento não 
automático a veículos do país possa levar algumas montadoras até a reduzir jornadas de 
trabalho. 
 
Mas isso é algo de efeito temporário. Ele explica: acredita-se piamente que o Brasil não 
ultrapassará os 60 dias permitidos pela Organização Mundial do Comércio (OMC) para emitir o 
documento de liberação dos automóveis importados, ao contrário do que faz a própria 
Argentina. Dessa forma, os transtornos ficam limitados aos primeiros dois meses. Foi uma 
"jogada agressiva" do governo brasileiro, diz a fonte argentina. "Mas, se não afrouxarmos, a 
medida perde toda a eficácia depois de 60 dias. No limite, se nenhuma licença for liberada, no 
61º dia o fluxo normal é restabelecido e tudo ficaria como se fosse o 1º dia de comércio em 
um cenário sem licenças não automáticas." 
 
A intenção do Ministério da Indústria é continuar aplicando esse mecanismo, não só a produtos 
brasileiros, mas de todo o mundo - as regras da OMC impedem discriminação por origem. O 
governo acredita que, com isso, protege em torno de 1 milhão de postos de trabalho formais e 
ainda estimula indústrias estrangeiras a produzir no país para driblar as barreiras 
protecionistas. É o que já ocorre com empresas brasileiras como Vulcabras, Penalty, Santana 
Têxtil e Moura. Assim, pode-se discutir o prazo de liberação das licenças, mas não sua 
existência. 
 
Um ou outro agrado pode ser feito, mas a Argentina está disposta a manter restrições para a 
entrada de máquinas e equipamentos agrícolas. O argumento é de que existe um déficit 
bilateral de US$ 450 milhões por ano. Sem barreiras, segundo o Ministério da Indústria, esse 
déficit pode pular facilmente para o nível de US$ 1 bilhão. 
 
Também há uma decisão de protelar a entrada de produtos de linha branca. Nesse caso, o 
governo diz que já existem fabricantes argentinos de geladeiras, lavarroupas e fogões que 
querem exportar para o Brasil. "No caso de linha branca, as exigências brasileiras de liberação 
das licenças não automáticas só serão possíveis mediante reciprocidade de acesso dos 
produtos argentinos ao mercado do Brasil." 
 
Tudo isso não significa, porém, que não há medo de novas medidas protecionistas do governo 
de Dilma Rousseff. Os argentinos lembram que, às vésperas das eleições presidenciais 
previstas para 23 de outubro, seria um problema viver a repetição das barreiras impostas no 



fim de 2009. Naquele ano, em resposta às medidas protecionistas da Argentina, o Ministério 
do Desenvolvimento aplicou licenças não automáticas a produtos de valor relativamente baixo, 
mas importantes do ponto de vista regional - como vinhos produzidos em Mendoza, maçãs e 
pêras do Vale do Rio Negro, alho das províncias do Norte. "Houve inúmeras queixas de 
senadores e de governadores", lembra o negociador argentino. 
 
Fazenda muda regras para créditos de exportador 
Luciana Otoni 
 
O Ministério da Fazenda flexibilizou os critérios para devolução de créditos tributários às 
empresas exportadoras, reduzindo a exigência do limite mínimo de exportação e ampliando o 
prazo de abrangência da medida. Nessas novas condições, a devolução de créditos tem 
potencial de chegar a até R$ 6 bilhões, dos quais o compromisso do governo é repassar 50% 
dos valores devidos aos contribuintes em 60 dias. 
 
Como nem todas as empresas que solicitam o crédito terão direito às transferências, a Receita 
Federal estima em R$ 2 bilhões o desembolso previsto em até dois meses e em 250 o número 
de firmas a serem beneficiadas considerado o crédito relativo a Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI). Outras 47 pessoas jurídicas serão favorecidas em relação aos créditos 
específicos do PIS/Cofins. 
 
As novas condições para acesso aos créditos tributários constam da Portaria nº 260 publicada 
ontem no "Diário Oficial da União". Pela medida, a exigência anterior de comprovação de 
exportação mínima de 15% da receita bruta total baixa para 10%. Esse novo parâmetro se 
aplicará retroativamente, a operações desde janeiro de 2009. Sob esses novos critérios, o 
Fisco federal se compromete a devolver a metade dos valores devidos. 
 
Além dessas condições, os pedidos de ressarcimento serão aprovados se outras quatro 
exigências, que já eram cobradas anteriormente, forem cumpridas: a empresa não pode estar 
submetida a regime de fiscalização especial; a contabilidade tem de estar em dia com o fisco; 
deve haver escrituração fiscal digital; e não pode existir histórico de créditos indevidos 
superiores a 15%. As empresas que mais solicitam crédito tributário decorrente de vendas 
feitas no exterior são dos segmentos alimentício, do comércio atacadista e de fabricação de 
produtos químicos. 
 
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que a flexibilização das exigências tem a 
finalidade de reforçar o caixa das empresas exportadoras. "Esperamos devolver mais 
rapidamente um volume maior de credito É um alívio para o exportador, que tradicionalmente 
ficava muitos anos para ter acesso aos recursos", comentou. Em condições normais, a Receita 
dispõe de até cinco anos para devolver os recursos aos contribuintes. 
 
Mantega informou que até o fim do ano o sistema de análise dos pedidos de ressarcimento de 
crédito tributário estará integralmente informatizado, o que tende a agilizar a devolução dos 
recursos. Segundo o Fisco, a cada trimestre 4.600 empresas apresentam pedidos de créditos 
relativos ao IPI. 
 
Debate sobre câmbio cabe ao FMI, diz relatório da OMC 
 
O debate sobre possíveis "guerras cambiais" entre países deve ser travado fora da 
Organização Mundial do Comércio (OMC), até porque as ligações entre política de câmbio e 
política comercial "são muito menores do que parecem a princípio", concluíram especialistas a 
serviço da OMC. A conclusão faz parte do relatório final do grupo de especialistas de alto nível, 
coordenado pelo economista Jagdish Bhagwati e pelo ex-diretor-geral da OMC, Peter 
Sutherland.  
 
O relatório, chamado "Última Chance para a Rodada Doha" não tem relação com o debate 
provocado pelo Brasil na OMC, para tratar dos efeitos do câmbio sobre o comércio mundial, na 
Comissão de Finanças e Comércio da organização. No início de maio, a delegação brasileira 
conseguiu aprovar na Comissão de Finanças e Comércio, uma parte da proposta do governo 



para iniciar na OMC estudos de dois anos sobre os efeitos comerciais do desalinhamento das 
moedas dos países sócios. O relatório de Bhagwati e Sutherland diz que o lugar para esse tipo 
de discussão é o Fundo Monetário Internacional (FMI). 
 
"Argumentos populares sobre desalinhamento de moedas e guerras cambiais grosseiramente 
exageram a eficácia do uso da taxa de câmbio com propósitos de política comercial", diz o 
relatório, distribuído na terça-feira aos membros da OMC. Os autores desencorajam qualquer 
tentativa de levar à OMC a discussão sobre o efeito das moedas desvalorizadas como barreira 
comercial, argumentando que isso só complicaria as negociações na OMC.  
 
O relatório, cujo principal objetivo é defender a conclusão da Rodada Doha de liberalização, 
paralisada desde 2006, dedica pouco menos de duas de suas 53 páginas para descartar a 
influência das políticas de câmbio como armas de incentivo a exportação e contenção de 
importações. Os autores reconhecem que a desvalorização das moedas teoricamente 
impulsiona exportações e desestimula importações, além de estimular medidas protecionistas 
pelo país com a moeda mais valorizada. Mas argumentam que há obstáculos fortes à 
manipulação do câmbio como instrumento de comércio. 
 
Segundo defende o relatório, a política cambial não pode ser usada contra produtos 
específicos, e muitas vezes as empresas potencialmente beneficiadas pela desvalorização 
preferem não usar essa vantagem e manter os preços na moeda estrangeira com medo de 
mudanças posteriores. Além disso, em países onde é alto o conteúdo importado das 
mercadorias de exportação, a moeda desvalorizada torna mais caros os componentes e 
matérias primas, aumentando custos e anulando boa parte dos ganhos com a política cambial. 
 
Os especialistas lembram também os efeitos macroeconômicos da desvalorização da moeda, 
como a inflação, que afetam a competitividade das exportações. Os especialistas afirmam que 
é muito difícil apontar com precisão o nível de desalinhamento entre as moedas e que, nesse 
caso, a instituição com maior legitimidade e especialização para esse trabalho é o FMI, não a 
OMC.  
 
Os termos do relatório, severos em relação às ideias acalentadas no Brasil, de levar para a 
OMC a discussão cambial, mostra o tipo de dificuldades que a diplomacia brasileira enfrentará 
em Genebra para fazer avançar o debate iniciado na Comissão de Finanças e Comércio. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A4. 


