
O governo brasileiro aguarda
uma resposta do México para
concluir a negociação de revi-
são do acordo automotivo, o
qual vigora entre os dois países
desde 2002. Segundo o secretá-
rio-executivo do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (Mdic), Ales-
sandro Teixeira, a expectativa
de Brasília é de que o acordo pos-
sa sair ainda esta semana.

O Brasil, que ameaça rom-
per o pacto depois de um défi-
cit de US$ 1,7 bilhão com o Mé-
xico em 2011 e que é creditado
ao atual acordo, tenta impor al-
gumas barreiras para que as di-
ferenças regulatórias dos paí-
ses não influenciem negativa-
mente a balança comercial co-
mo no último ano.

Algumas das demandas na-
cionais são o aumento de exi-
gência de conteúdo local mexi-
cano para as importações feitas
pelo Brasil, além de um sistema
de cotas para as exportações de
veículos do México ao mercado
brasileiro. O país também co-
bra a inclusão de veículos pesa-
dos nos novos termos.

“A bola está com eles”, afir-
mou Teixeira na última sexta-
feira (2), argumentando que a
revisão do acordo não deve ser
interpretada como uma medida
protecionista por parte do go-
verno brasileiro.“É uma ques-
tão de agregação de produção lo-
cal. Isso é bom para o México e é
bom para o Brasil”, disse Teixei-
ra, evitando dar mais detalhes
sobre as discussões em curso.

O secretário de Economia do
México, Bruno Ferrari, já havia
se posicionado na última quin-
ta-feira (1) afirmando que as ne-
gociações podem ser finaliza-
das nesta semana e que seu país
está disposto a renegociar o
acordo, desde que seja “sob ter-
mos de reciprocidade”. Uma co-
mitiva mexicana esteve no Bra-
sil semana passada.

Segundo Brasília, para expor-
tar veículos ao México via este
acordo, o Brasil atende uma exi-
gência de conteúdo local nos au-
tomóveis de 60%, enquanto a
exigência ao parceiro mexicano
para seus exportadores é de ape-
nas 30%. ■ Reuters

DEFLAÇÃO

Índice de Preços ao Produtorrecua 0,46%
em janeiro puxado por produtos químicos

INFLAÇÃO

Preços subiram menos no Rio de Janeiro,
em São Paulo e em Salvador, afirma a FGV

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que mede a variação de preços
dos produtos na saída das fábricas brasileiras (sem impostos e fretes),
teve queda de 0,46% em janeiro deste ano. Em dezembro de 2011 o
IPP já havia registrado uma deflação de 0,17%. O destaque ficou com
o grupo outros produtos químicos (-2,93%). Os dados foram divulgados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). ABr

Brasil espera
México para
fechar acordo

Secretário do MDIC afirma que
a “bola” está com os mexicanos.
Demandas do governo brasileiro
emperraram renovação do
tratado para o setor automotivo

Três das sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas
(FGV) tiveram redução na taxa de inflação medida pelo Índice de
Preços ao Consumidor (IPC-S), entre os dias 22 e de 29 de fevereiro.
A desaceleração foi vista em Salvador, onde a taxa baixou de
0,36% para 0,25%, no Rio de Janeiro (de 0,37% para 0,27%)
e em São Paulo (de 0,05% para 0,01%). ABr
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 14.




