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Em maio, exportações do país vizinho subiram só 10%, bem abaixo da média de compras do 
país  
 
A aplicação de licenças não automáticas para a importação brasileira de automóveis fez 
diferença nas exportações argentinas ao Brasil. A média diária da importação brasileira de 
produtos originados da Argentina cresceu 10,1% em maio, na comparação com o mesmo mês 
do ano passado, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento (Mdic). A variação foi bem 
menor que a média diária da importação total do Brasil, que cresceu 31,8% no período.  
 
A redução do ritmo das exportações argentinas ao Brasil chama mais atenção ainda porque a 
exportação brasileira ao país vizinho não foi afetada. A média diária da exportação total do 
Brasil no mês de maio cresceu 25,2%, na comparação com o mesmo mês de 2010. Na mesma 
base de comparação os embarques aos argentinos aumentaram em 25,4%.  
 
"Os números indicam que a medida apertou bastante as exportações argentinas ao Brasil e 
isso provavelmente será discutido entre os dois países", diz José Augusto de Castro, vice-
presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB). O ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, reúne-se hoje pela 
manhã com a ministra da Indústria da Argentina, Débora Giorgi, para discutir as relações 
bilaterais. O encontro em Brasília dá sequência às reuniões ocorridas em Buenos Aires, na 
semana passada, nas quais a licença manual aplicada aos automóveis pelo Brasil desde 11 de 
maio já entrou em pauta. A licença não automática retarda o desembaraço da mercadoria, que 
pode demorar até 60 dias para ser efetivamente desembarcada. 
 
O crescimento das exportações brasileiras não se restringiu à Argentina. Em maio, as vendas 
ao exterior foram recorde. O valor é 25% maior que o resultado de idêntico mês do ano 
passado, considerando a média diária, embora seja 0,6% inferior ao resultado de abril. No 
acumulado do ano, os embarques renderam US$ 94,6 bilhões, valor também recorde e 30% 
superior às receitas apuradas em igual período do ano anterior. 
 
O secretário-executivo do MDIC, Alessandro Teixeira, salientou que o desempenho de maio e 
dos cinco primeiros meses de 2011 é consequência, sobretudo, dos elevados preços das 
commodities e, em menor grau, da ampliação dos volumes embarcados e da maior 
diversificação dos mercados de destino dos produtos brasileiros.  
 
As vendas de produtos básicos - minério de ferro, petróleo em bruto, soja, café e carne, entre 
outros - tiveram crescimento de 44% em maio e responderam, nos cinco primeiros meses do 
ano, por 47,8% do total das exportações do país. 
 
Os embarques de produtos semimanufaturados - açúcar, celulose, ferro e aço e couro, entre 
outros - avançaram 30% e atingiram uma participação de 13,6% na pauta das exportações. 
Os manufaturados - automóveis, óleos combustíveis, autopeças e aviões, entre outros - 
cresceram 15% e a participação no total das vendas chegou a 36,4%. A China foi o maior 
comprador de produtos brasileiros, respondendo por US$ 15,7 bilhões das receitas até maio, 
46,5% superior em relação a igual período de 2010. As vendas para a Argentina somaram US$ 
8,4 bilhões, 32% a mais. Os Estados Unidos adquiriram US$ 9,2 bilhões em itens brasileiros, 
com alta de 25,3% na comparação de idênticos períodos. 
 
Do lado das importações, os resultados também foram os maiores já registrados: US$ 19,7 
bilhões em maio, 32% a mais que em maio do ano passado, pela média diária. Em relação a 
abril, no entanto, houve retração de 7,2%. Essa queda é parcialmente explicada pela redução 
nas importações de petróleo no mês passado. 
 
Na avaliação do Ministério do Desenvolvimento, para os próximos meses a tendência é que a 
importação de petróleo se mantenha nos níveis de maio, de US$ 1,4 bilhão, e não repita o pico 
de US$ 1,6 bilhão que foi registrado em abril. No acumulado do ano, as importações 



totalizaram US$ 86 bilhões, 28% acima do verificado em idêntico período de 2010, 
considerando a média diária das aquisições. As importações de bens de consumo atingiram 
US$ 15 bilhões, representando a maior taxa de expansão entre as categorias de uso, 32%. As 
aquisições de matérias-primas e bens intermediários somaram US$ 39 bilhões, 23% maior que 
no ano passado. 
 

. 

 
 
Abit quer fim de incentivos à importação  
Sergio Leo  
 
Incentivos desleais dos Estados à importação de confecções e competição da China nas 
encomendas de uniformes do governo brasileiro estão entre os principais alvos da indústria 
têxtil, que, ontem, reuniu os integrante da recém-formada frente parlamentar do setor para 
apresentar a agenda de reivindicações dos produtores brasileiros. As importações de produtos 
têxteis beneficiados por incentivos fiscais em Estados com imposto reduzido para importados 
aumentaram 1.100% entre 2001 e 2010, segundo o presidente da Associação Brasileira da 
Indústria Têxtil (Abit), Aguinaldo Diniz Filho. 
 
"No ano passado, dos US$ 4,5 bilhões em importações de produtos têxteis, US$ 2 bilhões 
entraram pelos portos dos Estados com incentivos", queixou-se Diniz Filho. "Esses governos 
promovem programas de geração de empregos, mas na China", criticou. A Abit tem mantido 
reuniões com os governos estaduais e o governo federal para acabar com os regimes estaduais 
que reduzem a tributação de produtos importados, beneficiados com incentivos que os tornam 
menos tributados que similares nacionais. 
 
A indústria têxtil tem feito pressão no Congresso para que seja aprovada a proposta que reduz 
gradualmente de 12% para 2% a alíquota interestadual do ICMS. A medida aumentaria a 
tributação dos produtos importados ao saírem dos Estados, como Santa Catarina, Espírito 
Santo ou Ceará, com incentivos para os Estados consumidores. Hoje, os importadores pagam 
imposto reduzido ao desembarcar a mercadoria e recebem créditos tributários com base na 
alíquota interestadual de 12%. 
 
Os executivos da Abit receberam a promessa do Ministério da Defesa de que uniformes 
militares serão considerados equipamento de defesa, e, assim, excluídos da Lei 8.666, que 
determina a compra pelo menor preço. Por questão de centavos, empresas brasileiras têm sido 
preteridas nas compras do ministério, que adquire uniformes na China. "Se tivessem as 
mesmas exigências trabalhistas, ambientais e tributárias do Brasil, os chineses não seriam tão 
competitivos", argumenta Diniz Filho.  
 
Os industriais do setor querem que o governo dê preferência às empresas geradoras de 
emprego no país na compra de uniformes escolares, mesmo que a preços ligeiramente 



superiores aos dos concorrentes internacionais. É um mercado de R$ 100 milhões, importante 
para as empresas de porte médio e pequeno que constituem a maioria do setor. 
 
A pauta de reivindicações, que recebeu apoio da frente com cerca de 250 parlamentares, inclui 
a redução de tributos sobre mão de obra e a rejeição do acordo firmado pelo Brasil para 
eliminar tarifa de importação nas compras em países de menor desenvolvimento relativo, 
como Bangladesh e Camboja, grandes produtores de têxteis. 
 
Preço ajuda e governo vai revisar meta de exportação  
Luciana Otoni  
 
A possibilidade de a média diária de US$ 1 bilhão em vendas externas registrada nos meses de 
abril e de maio persistir nos próximos meses levou o governo a decidir aumentar a meta de 
exportação deste ano, atualmente fixada em US$ 245 bilhões. Com ajuda dos preços, as 
vendas ao exterior somaram US$ 23,2 bilhões em maio, e as importações, US$ 19,7 bilhões, 
gerando um superávit de US$ 3,5 bilhões no mês - US$ 8,6 bilhões no ano. 
 
Os técnicos de comércio exterior ainda farão uma análise sobre a nova meta, segundo 
informou uma fonte do governo, levando em conta o volume de exportações de US$ 224,4 
bilhões nos 12 meses encerrados em maio. As cotações das commodities minerais e agrícolas 
vão determinar o novo nível das exportações brasileiras. 
 
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) tenta aferir as tendências das 
commodities, mas lida com a incerteza entre análises que indicam que os preços internacionais 
continuarão a subir e outras que indicam que os preços estão batendo no teto. Os embarques 
da safra de grãos entre junho e setembro deverão contribuir para a permanência da média 
diária de exportações de US$ 1 bilhão.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A4. 


