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Nafta pode atrapalhar acordo 
automotivo de Brasil e México 
Especialistas afirmam 
que acordo, do jeito que 
está, é desfavorável ao 
País; Estados Unidos 
usam vizinho como 
"ponta de lança" para 
seus carros 

SÃO PAULO 

O Acordo de Complementação 
Econômica (ACE) 55 que o Brasil 
mantém com o México envolve 
questões mais abrangentes que 
apenas o comércio bilateral de 
produtos. Especialistas ouvidos 
pelo DCI acreditam que os Esta-
dos Unidos podem estar se apro-
veitando do Acordo Norte Ameri-
cano de Livre-Comércio (Nafta -
na sigla em inglês), que incluí o 
México e exportando produtos 
ao País pelo seu vizinho. 

Para o professor da Escola Su-
perior de Propaganda e Marke-
ting do Rio de Janeiro (ESPM-RJ), 
Roberto Simonard, o acordo é 
muito desfavorável para o Brasil. 
"Do jeito que está, está muito 
ruim", afirma. Segundo ele, o fato 
de o México fazer parte do Nafta 
faz com que muitas empresas 
usem isso como forma de pene-
trar no mercado americano. 

Como a demanda brasileira 
cresceu muito, a indústria vem 
usando o país norte-americano 
para penetrar no mercado brasi-
leiro. "O próprio Estados Unidos 
também está usando o México 
como ponta de lança no mercado 
brasileiro. O governo brasileiro 
está achando que isso é uma con-
corrência desleal." 

O professor Walter Lafratta, da 
Business School São Paulo (BSP), 
acredita que "há sempre umaboa 
vontade geral do Brasil com o Mé-
xico, também por causa dos acor-
dos bilaterais que matem com os 
Estados Unidos". 

O ministro de Rela-
ções Exteriores, Anto-
nio Patriota, e do De-
senvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior, 
Fernando Pimentel, es-
tiveram ontem no Mé-
xico para uma reunião 
com autoridades que 
resultaria em uma pos-
sível mudança no o Acordo de 
Complementação, que os dois 
países mantêm desde2003. 

O presidente da Associação 
Mexicana da IndústriaAutomoti-
va (Amia), Eduardo Solís disse 
que qualquer acordo para limitar 
as exportações ao Brasil "teria que 
sertransitório". 

O México é o maior exportador 
de veículos da América Latina, 
com uma produção total de 2,5 
milhões em 2011 dos quais 2,1 
milhões foram vendidos ao exte-
rior, quase 70% deles aos EUA 

O Brasil importou do México, 
no último ano, um total de US$ 
1,8 bilhão em automóveis. Este ti-
po de produto representou 30% 
na participação da pauta brasilei-
ra de importação vinda do país 
norte-americano. A participação 
do setor automobilístico mexica-
no no comércio entre os países foi 
certamente estimulada pelo o 
acordo. Antes da assinatura, no 
ano de2002, o valor representado 
por veículos nas importações 
brasileiras foi de US$44 milhões. 

Fernando Pimentel 

No início do mês de fevereiro o 
Brasil se colocou disposto a rever 
o tratado e autoridades brasilei-
ras admitiram que poderiam uti-
lizar a cláusula de saída. Repre-
sentantes dos dois países nego-
ciam possíveis mudanças até en-

tão. O governo brasileiro 
propõe o limite de US$ 
1,4 bilhão para exporta-
ções de automóveis me-
xicanos paraoPaís. 

Para o presidente da 
Associação de Comércio 
Exterior do Brasil (Abra-
cex), Roberto Sagatto, "o 
Brasil está tentando re-

ver os grandes erros que fez. Acho 
um grande erro esse acordo, por 
que reduzir o IPI [Imposto sobre 
operações financeiras]?, por que 
eles dão essa isenção para o Méxi-
co ao invés de modernizar o par-
que industrial [nacional? O Brasil 
deveria rever isso aí de uma forma 
mais drástica, por isso a nossa in-
dústria fica para da e agente só ex-
porta commodities". 

O professor Lafratta, acredita 
que o principal motivo do pedido 
de renegociação por parte do Bra-
sil é que o acordo fugiu de seu ob-
jetivo inicial, que era promover 
um maior intercâmbio de produ-
tos. Para ele "o México acabou 
vendendo mais que o esperado e 
o que era uma tentativa de co-
mércio virou um déficit". 

Indústria 
Todos os especialistas entrevista-
dos concordam que um dos gran-
des problemas da entrada de pro-
dutos importados no Brasil é o 
fraco crescimento da Indústria. A 
Federação das Indústrias do Esta-

do de São Paulo (Fiesp) divulgou 
na última terça-feira que a previ-
são da taxa de crescimento do se-
tor neste ano deve ficar em zero 

O presidente da Abracexé con-
tundente ao dizer que "eu muda-
ria radicalmente [o acordo], pu-
xando todos os benefícios para o 
nosso lado, depois, se for o caso, 
sai do acordo. Vamos produzir 
aqui, vamos chamar indústrias 
para cá. Deveríamos dar incenti-
vos para que mais montadoras 
viessem para cá e expandir a pro-
dução nacional". Para ele, a in-
dústria brasileira tem uma gran-
de carga tributária e equipamen-
tos antiquados. "O governo tem 
que fazer uma política industriale 
seguir essa política arisca". 

Na opinião do professor da 
BSP se a indústria estivesse em 
uma situação favorável o acordo 
não provocaria alarde, mas uma 
diferença cambial forte, proble-
mas de infraestrutura e alto custo 
Brasil fazem com que a entrada 
de produtos estrangeiros seja um 
problemaparao País. 

O presidente da Abracex acre-
dita que a possível saída do acor-
do por parte do Brasil não seria 
uma grande perda para o comér-
cio do País. "Pelo que me consta, o 
México não é um grande com-
prador, e não adianta não querer 
comprar do Brasil, pois alguns 
produtos como minério de ferro, 
óleos brutos e carnes só tem 
aqui", afirmao especialista. 
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Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 15 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A4.




