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Márcia Carmo, de Buenos Aires 

O comércio bilateral entre o 

Brasil e a Argentina registrou 

novo recorde em 2011, atingin-

do quase US$ 40 bilhões. Mas 

o ano novo começou marcado 

por incertezas para exportado-

res brasileiros e importadores 

argentinos. O governo argen-

tino da presidente Cristina Kir-

chner lançou, em janeiro, uma 

medida burocrática que poderá 

afetar as exportações do Brasil 

para o mercado vizinho. O Bra-

sil é o principal sócio comercial 

da Argentina, dependente dos 

insumos industriais brasileiros 

para operar diferentes setores 

da sua indústria. Para analistas 

econômicos argentinos, o go-

verno criou a medida esperando 

reduzir o déficit comercial com 

o Brasil e para "proteger" seu 

superávit comercial global. No 

ano passado, o déficit comer-

cial da Argentina com o Brasil 

teria sido de US$ 4,2 bilhões, 

segundo estimativa do Indec (o 

questionado Instituto Nacio-

nal de Estatísticas e Censos, o 

IBGE daqui). Mas superaria os 

US$ 5 bilhões em levantamentos 

privados realizados a partir de 

dados oficiais do Brasil. "O 

principal é que o déficit da Ar-

gentina com o Brasil veio para 

ficar. E as medidas do governo 

na área de importações não 

resolverão o problema", disse 

o economista Mau ic io Claveri, 

da consultoria Abeceb, de Bue-
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nos Aires. "Essa nova medida 

confirma que o governo tem 

uma política de curto prazo, 

que acaba sendo perniciosa 

para a economia argentina", 

informou, em comunicado, o 

Instituto para o Desenvolvimen-

to Social Argentino (Idesa). O 

presidente da União Industrial 

Argentina (UIA), José Ignácio 

de Mendiguren, ressaltou que 

a preocupação dos empresários 

argentinos é que as importações 

"dependam do humor do fun-

cionário de plantão" e não do 

que estiver escrito. 

A nova medida, marcada 

para entrar em vigor este mês 

de fevereiro, estabelece que os 

importadores argentinos façam 

uma declaração jurada deta-

lhando o que estão comprando 

no exterior. A licença para 

importar deverá ser entregue 

à Administração Federal de 

Ingressos Públicos (Afip, a Re-

ceita Federal argentina). Mas a 

palavra final, autorizando ou 

não a entrada dos produtos, 

será dada pelo polêmico se-

cretário de Comércio Interior, 

Guillermo Moreno. 

Ele é conhecido por atitudes 

abruptas, como certa vez con-

tou um dos diretores da Petro-

bras na Argentina, que pediu 

anonimato. "Ele me ligou aos 

gritos para saber o que estava 

acontecendo com nossos negó-

cios no sul do país. Já morei em 

muitos países, mas não tinha 

visto nada igual." Na época, o 

presidente era Néstor Kirchner 

(2003-2007), marido de Cristi-

na, morto em outubro de 2010. 

Desde aquela época, Moreno 

acumulou várias funções. A 

mais recente inclui a área de 

comércio exterior do Ministério 

das Relações Exteriores, além 

do controle direto dos carre-

gamentos de importados — de 

parafusos a autopeças, de ferro 

de passar roupa e impressoras 

a tratores, entre outros. 
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"O objetivo do governo é 

nos levar a comprar os produ-

tos fabricados ou montados na 

(província) Terra do Fogo, na 

Patagônia. Quer estimular as-

sim a indústria nacional. Mas 

o problema é que esse é um 

processo longo e nem tudo que 

o que vendemos já está sendo 

fornec ido pelas indús t r ias 

locais", disse à Conjuntura 

Econômica um empresário 

dono de uma das principais 

redes de eletrodomésticos do 

país, que também pediu para 

não ter seu nome citado. Ao 

jornal La Nación, o gerente da 

Câmara Empresarial Bodegas 

da Argentina, Juan Carlos 

Pina, disse que a nova medida 

poderia afetar a indústria viní-

cola — emblema nacional. 

"A situação é preocupante 

porque as vinícolas fizeram gran-

des investimentos nas últimas dé-

cadas e precisam de importados 

para manter sua cadeia produti-

va. Não apenas reposição para 

a indústria, mas, por exemplo, 

ingredientes franceses ou ame-

ricanos usados na fabricação de 

vinhos", ressaltou. 

"Dependemos da impor-

tação de hélices para nossos 

helicópteros. Mas elas estão 

paradas há meses na alfândega, 

esperando decisão do Moreno", 

disse um empresário à Conjun-

tura Econômica, que também 

pediu anonimato. 

Segundo o gerente-geral da 

Câmara de Importadores da 

República Argentina (Cira), 

Miguel Ponce, alguns empre-

sários preferem proteger seus 

nomes temendo represálias 

de setores do governo. "Nós 

dependemos dos importados 

para fazer nossa indústria 

operar. Nós importamos, por 

exemplo, quase 80% das au-

topeças dos automóveis que 

fabricamos. Como faremos 

veículos se a importação for 

suspensa?", disse à revista. O 

Brasil é o principal destino dos 

automóveis (cerca de 80%) 

fabricados na Argentina. Em 

dezembro, antes mesmo do 

anúncio da nova medida, a 

Fiat, por exemplo, suspendeu 

sua produção, por algumas 

horas, por falta de insumos, 

conforme informou a impren-

sa local. Ponce afirmou ainda 

que os importadores já "sen-

tem o freio" nas importações 

desde que o governo passou a 

aplicar, por exemplo, as Licen-

ças Não Automáticas (LNA), 

deixando de cumprir o prazo 

máximo de 60 dias para o 

desembarque da mercadoria. 

"Nós ainda estamos tentando 

que o governo resolva proble-

mas anteriores e agora surge 

essa nova medida para com-

plicar mais", desabafou. 

Saúde presidencial 
A nova medida foi anunciada 

em janeiro enquanto a presi-

dente Cristina Kirchner estava, 

oficialmente, afastada da ca-

deira presidencial, após ter sido 

submetida a uma cirurgia para a 

retirada da tireoide — a cirurgia 

indicou, após novos exames, 

que ela não teria câncer como 

informaram seus médicos, no 

fim de dezembro do ano pas-

sado. Assessores da presidente 

contaram, porém, que, mesmo 

durante a licença médica, ela 

determinou cada iniciativa do 

governo ligando diariamente 

para seus assessores. Durante o 

período de ausência de Cristina, 

o presidente em exercício, o 

vice-presidente Amado Boudou, 

disse que disputas com o Brasil 

são "naturais" já que o comér-

cio bilateral se "multiplicou" 

nos últimos anos. 

Ao retornar ao cargo, dia 

25 de janeiro, a presidente 

destacou que o país registrou 
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forte superávit comercial no ano 

passado — "acima de US$ 10 

bilhões". Segundo dados do 

Indec, o superávit comercial 

da Argentina foi de US$ 10,3 

bilhões — 11% menor que em 

2010 e 39% mais baixo que o 

recorde de US$ 16,8 bilhões de 

2009. Analistas econômicos 

afirmam que o governo quer 

evitar que esse superávit conti-

nue minguando. 

No discurso de retorno ao 

cargo, Cristina destacou que 

o crescimento econômico é 

uma bandeira do seu governo. 

"A economia cresceu 9% nos 

primeiros 11 meses de 2011 e 

vamos continuar crescendo", 

disse. Ela não se referiu dire-

tamente a questões polêmicas 

da economia, como a medida 

que deverá afetar as expor-

tações brasileiras e os dados 

maquiados da inflação oficial. 

Cristina elogiou, porém, o es-

tilo do controvertido secretário 

Moreno ao compará-lo com os 

fiscais italianos que realizaram, 

na última semana de janeiro, 

uma operação nos escritórios da 

empresa de classificação de risco 

Fitch, em Milão. De acordo com 

a imprensa da Itália, a ação dos 

fiscais milaneses fez parte das 

medidas contra as classificado-

ras internacionais que teriam 

usado informações "confiden-

ciais" para avaliação da situação 

da economia italiana. 

"Li na imprensa que au-

toridades vasculharam escri-

tórios da Fitch, na Itália, por 

uso indevido de informação. 

Ao saber a forma (truculenta) 

como atuaram, pensei: Moreno 

é um príncipe", afirmou. Ela 

defendeu ainda o comporta-

mento do secretário da Admi-

nistração de Ingressos Públicos 

(Afip), Ricardo Echegaray, que 

também costuma ser criticado 

nos bastidores empresariais 

argentinos. Ele é apontado, em 

alguns setores industriais, como 

um fiscal que, em determinadas 

situações, age conforme inte-

resses políticos do governo e 

não necessariamente seguindo 

as regras do fisco. "Imaginem 

(Ricardo) Echegaray entrando 

nos escritórios das consultorias, 

como fizeram os fiscais na Fitch, 

na Itália. Seria um escândalo", 

disse Cristina em tom irônico, 

diante das câmeras de televisão. 

No ano passado, as consulto-

rias privadas receberam multas 

milionárias por divulgação de 

dados paralelos da inflação. 

Elas então passaram a entregar 

os levantamentos a parlamenta-

res da oposição que desde então 

se encarregam da divulgação 

mensal deste índice não oficial. 

Uma das ações públicas dos 

fiscais argentinos foi feita em 

2008 na sede do jornal Clarin, 

crítico do governo. 

Numa entrevista à rádio Mi-

tre, de Buenos Aires, Echegaray 

disse que não entendia as recla-

mações dos importadores argen-

tinos. "Eles pediam um sistema 

assim, um regime único, eletrô-

nico, que concentrasse os dados 

e facilitasse as importações. E 

agora que criamos a Declaração 

Jurada Antecipada de Impor-

tação (DJAI), eles reclamam." 

Segundo ele, para o caso, por 

exemplo, de importação de ter-

nos, o importador deverá infor-

mar apenas a quantidade. "Não 

queremos detalhes como a cor da 

mercadoria", disse. Mas quando 

questionado sobre a escassez de 

produtos já percebida em alguns 

setores — em função de outras 

barreiras — ele respondeu: "Mas 

o consumidor tem que reclamar 

com a empresa que é a responsá-

vel por estar deixando o produto 

faltar. São as empresas que estão 

erradas. O governo está fazendo 

sua parte". 
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Economistas 
Numa entrevista à Conjuntura 

Econômica, o economista Ma-

riano Lamothe, da consultoria 

Abeceb, disse que a medida 

em si é simples, mas a dúvida 

é como ela será levada em prá-

tica. "Se o prazo de dez dias 

for respeitado, como indica 

a norma, não haverá grandes 

problemas para as importa-

ções. Mas se esse prazo for 

apenas ficção, aí sim haverá 

preocupação", disse Lamothe. 

Para ele, "a grande dúvida" é 

se o governo vai transformar 

esse prazo "em barreira comer-

cial" para cada item solicitado 

pelo importador argentino. 

"A expectativa é que, nesse 

período, Moreno ligará para os 

importadores pedindo detalhes 

dos detalhes antes de dar o aval 

para a importação. Vai atrasar 

os pedidos e os desembarques 

das mercadorias", afirmou. 

Para ele, o Brasil será um dos 

principais afetados, já que, 

insistiu, é o principal sócio 

comercial da Argentina. 

Importadores, empresários 

e analistas econômicos são 

quase unânimes ao afirmar 

que a Argentina depende da 

importação de insumos básicos 

para sua indústria continuar 

produzindo. "Sem o parafuso 

necessário para cada etapa 

da produção, o nosso setor 

industrial poderá ser prejudi-

cado. Ou seja, se essa medida 

não for bem adminis t rada 

não estaremos prejudicando 

o Brasil, mas a nós mesmos", 

ressaltou o economista Carlos 

Melconian. A medida gerou 

críticas em diferentes setores 

da economia. "O problema da 

Argentina não é o déficit da ba-

lança comercial com o Brasil. 

O problema da Argentina é a 

Argentina e sua imprevisibi-

lidade", disse o comunicador 

Marcelo Longobardi, da rádio 

Diez, a mais ouvida do país. 

"Essa medida vai afetar o bem 

precioso do governo, o cresci-

mento da indústria e, portanto, 

o crescimento econômico", 

afirmou Thomas Bulat, do jor-

nal econômico El Cronista, de 

Buenos Aires. Segundo dados 

oficiais, a indústria argentina 

cresceu 6,5% no ano passado 

na comparação com 2010. 

Mas economistas argentinos 

observaram ainda que a Argen-

tina mantém o déficit comercial 

com o Brasil, apesar da valoriza-

ção do real na comparação com 

o peso (a cotação do real é de 

cerca de 2,4 por peso argentino), 

mostrando a "competitividade" 

da indústria brasileira frente à 

vizinha. Eles também entendem 

que, além de cuidar da balança 

comercial, a Argentina quer, 

principalmente, proteger os 

dólares do seu caixa. 

Dólares 
"Todas as medidas adotadas 

nos últimos seis meses tiveram 

o mesmo objetivo, tentar es-

tancar a sangria de dólares. 

Uma delas foi o controle na 

venda da moeda estrangeira. 

Agora essa que pretende evi-

tar a saída de dólares para o 

pagamento das importações", 

disse Lamothe. Outros analis-

tas consultados pela revista 

indicaram que a economia 

argentina está passando por 

"uma espécie de ajuste cria-

tivo" para que se evite queda 

no ritmo do crescimento. A 

presidente tem definido essa 

etapa como "sintonia fina". 

"Sintonia fina porque estamos 

enfrentando os problemas de 

cada setor", disse. Primeiro, 

o fim dos subsídios para as 

empresas do setor público 

privado e o esperado aumento 

das tar ifas ao consumidor. 

Depois, medidas para conter 
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a corrida ao dólar — que, se-

gundo primeiros levantamen-

tos, teriam dado resultados 

positivos. Terceiro, acusações 

contra as empresas petrolífe-

ras de formação de cartel de 

preço e falta de investimentos, 

como denunciou a presidente 

em seu discurso de retorno 

ao cargo. Para Cristina, as 

empresas foram responsáveis 

pelo déficit energético regis-

trado no ano passado. Fato 

que pesou no resultado da 

balança comercial. "Não va-

mos permitir espertezas. São 

tempos de sintonia fina", disse 

Cristina. A Petrobras está en-

tre as petrolíferas instaladas 

no país, mas possui uma das 

menores fatias do mercado de 

combustível — principal alvo 

das queixas da presidente. 

Crítico da gestão de Cris-

t ina K i r chne r , o a n a l i s t a 

econômico do jornal Clarin, 

Alcadio Ona, observou que 
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nos últimos oito anos a Ar-

gentina deixou de ser expor-

tadora de energia e passou 

a ser importadora não só de 

combustíveis, mas de energia 

elétrica e de gás natural. No 

auge do verão e no inverno, 

quando aumenta o consumo 

de aquecedores elétricos e de 

aparelhos de ar-condicionado, 

o Brasil já socorreu a Argen-

tina com o envio de energia 

o que, certamente, segundo 

analistas, também pesou na 

balança comercial. Ona desta-

cou ainda que o governo quer 

manter "na mar ra" o atual 

câmbio (cerca de 4,3 pesos 

por dólar). "Seja através do 

controle da venda de dólares 

ou das importações. Para re-

sumir, o telefone de Moreno 

não vai parar de funcionar. 

No fundo o que nos falta é 

uma política industrial. Ou 

melhor , pol í t icas de longo 

prazo em geral", afirmou. 
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Text Box
Fonte: Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, v. 66, n. 02, p. 26-33, fev. 2012.




