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Fonte: Mdic/Secex. * Acumulado de dezembro, janeiro e fevereiro

Irã em queda
Em US$ milhões

Exportações 
ao país persa 
passaram de 

US$ 543 
milhões 
para 

US$ 147 
milhões*
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Comércio exterior Entre dezembro e fevereiro, queda foi de 63% em relação ao mesmo período de 12 meses atrás

Exportações do Brasil para o Irã desabam
Rodrigo Pedroso
De São Paulo

As exportações brasileiras para
o Irã caíram 63% no trimestre com-
preendido entre dezembro, janei-
ro e fevereiro, na comparação com
o mesmo período da virada de
2010 para 2011, segundo dados
do Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior
(Mdic). No último mês do ano pas-
sado, o governo de Teerã começou
a dificultar a entrada dos produ-
tos, fazendo com que em fevereiro
as vendas totais caíssem para
US$ 22,6 milhões, cifra 88% menor
do que o registrado no mesmo
mês de 2011. Para analistas, o
quadro é explicado por dois fato-
res: a instabilidade política e eco-
nômica no país e, principalmente,
a mudança de rumo nas relações
Brasil-Irã iniciada com a eleição de
Dilma Rousseff.

Com a menor demanda irania-
na, o produto mais afetado foi a
carne bovina congelada. Entre
dezembro de 2010 e janeiro e fe-
vereiro do ano passado, o Irã era o
principal destino desse produto,
com as vendas chegando a US$
203 milhões. Doze meses depois,
no acumulado dos três meses, as

exportações não passaram de
US$ 28 milhões, fazendo dos ira-
nianos o sexto mercado do Brasil.

Segundo Fernando Sampaio,
diretor-executivo da Associação
Brasileira das Indústrias Exporta-
doras de Carne (Abiec), o governo
iraniano está segurando as autori-
zações de desembarque. A situa-
ção já foi discutida com os impor-
tadores. “Mas depende de um
acerto diplomático. Pedimos para
o embaixador brasileiro no Irã
conversar com o governo local pa-
ra facilitar a entrada dos produ-
tos. Espero que a situação mude
agora em março, já que é quando
começa o ano novo deles”, afirma.

A mudança de posição do Brasil
na Comissão de Direitos Humanos
da ONU, votando a favor de uma
investigação independente sobre
eventuais violações aos direitos
humanos, em março do ano passa-
do, marcou o esfriamento das rela-
ções entre os dois países. Essa pos-
tura de Teerã é uma resposta, de
acordo com o cientista político e
pesquisador do Núcleo de Pesqui-
sa em Relações Internacionais da
USP Samuel Feldberg, à nova posi-
ção brasileira. “É um instrumento
perfeitamente utilizável, para ten-
tar gerar pressão dos exportadores

brasileiros sobre o governo. Na
verdade houve uma troca de prio-
ridade na diplomacia. Enquanto
Lula focou na parte econômica,
Dilma mudou a diretriz para ques-
tões no sentido moral, como direi-
tos humanos e a proliferação do
programa nuclear iraniano”, diz.

Outro fator que explica a queda
nas exportações é a pressão dentro
do governo iraniano para que se
busque maior equilíbrio no co-
mércio bilateral. Em 2008, o Brasil
vendia US$ 1,2 bilhão ao país. Três
anos depois, o montante pratica-
mente dobrou, chegando a US$ 2,3
bilhões. Na mão contrária, as ven-

das iranianas cresceram em por-
centagem, mas permaneceram em
um nível baixo no período, ao pas-
sar de US$ 14,7 milhões para
US$ 35,2 milhões.

A ascensão do Irã como grande
comprador do milho brasileiro
nos últimos anos foi notada pelos
exportadores, que agora lamen-
tam a queda no comércio. O Mdic
também registrou diminuição nas
vendas do produto, que saiu de
US$ 170 milhões para US$ 90 mi-
lhões. A exemplo da carne, que
manteve as exportações para o
mundo em um mesmo nível no úl-
timo ano, o milho brasileiro diver-

sificou os mercados para compen-
sar a perda. Alysson Paolinelli, pre-
sidente executivo da Associação
Brasileira dos Produtores de Milho
(Abramilho), afirma que a instabi-
lidade política e econômica do Irã
contribuiu para a queda nas ven-
das. “Nossos exportadores estão
com receio de fazer negócios por
lá. Felizmente há países que estão
comprando mais, como Chile, Co-
lômbia e até o Egito.”

A visão de que a instabilidade
política iraniana pode afugentar
exportadores brasileiros, como di-
to por Paolinelli, é compartilhada
pior Mauricio Santoro, cientista
político e professor de Relações In-
ternacionais da Fundação Getulio
Vargas (FGV). “Muitas empresas es-
tão com medo de fazer comércio
por lá por temerem a possibilida-
de do aumento de sanções da co-
munidade internacional ao país, e
até de um eventual conflito arma-
do com os israelenses”, afirma.

A União Europeia espera dar um
duro golpe na economia do Irã em
julho, quando entra em vigor o
cancelamento da compra do pe-
tróleo iraniano. De acordo com
Santoro, a medida deve afetar até
30% das exportações da commodi-
ty, que é a principal fonte de recei-

tas do país. “A sanção vai ter um
efeito forte na balança comercial
deles. E como o Irã não refina gaso-
lina, vai ter que seguir comprando,
o que vai comprometer ainda mais
suas divisas internacionais”, diz.

Outra ação internacional recen-
te também mostra que os negócios
com o Irã estão sendo dificultados.
O Grupo de Ação Financeira Inter-
nacional (Gafi), que tenta coibir a
lavagem de dinheiro, lançou co-
municado em fevereiro para aler-
tar sobre operações financeiras no
país, que já era classificado pelo
grupo como de alto risco. Para o
presidente do Conselho de Con-
trole de Atividades Financeiras
(Coaf), Antonio Gustavo Rodri-
gues, os exportadores de carne ti-
veram problemas para fechar con-
tratos em câmbio. “Os bancos não
querem fazer negócio e correr o
risco de sofrer sanções”, afirma.

Segundo Fernando Sampaio, a
dificuldade em receber o paga-
mento do importador começou
em 2011 — a primeira vez em que a
avaliação do Gafi sobre o Irã mu-
dou foi em fevereiro de 2011. “Mas
o dinheiro estava chegando. Nosso
principal problema é o desemba-
raço na fronteira.” (Colaborou Cris-
tine Prestes, de São Paulo)

Fonte: Secex/SDP. *Inclui pnemáticos

Vaivém
Balança comercial Brasil-México do setor automotivo* – em US$ milhões
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Autopeças mantém superávit
no comércio com o México
Sergio Leo
De Brasília

Excluído da revisão do acordo
automotivo entre Brasil e Méxi-
co, feita neste mês, o comércio de
autopeças entre os dois países as-
segurou saldo positivo, para os
brasileiros, de quase US$ 100 mi-
lhões entre janeiro e fevereiro. O
saldo é ligeiramente menor (me-
nos US$ 709 mil) que o verificado
no mesmo período do ano passa-
do. A queda reflete a perda de
competitividade da indústria
brasileira, que não conseguiu au-
mentar as exportações aos mexi-
canos na mesma medida em que
eles ampliaram as vendas ao
mercado brasileiro.

Na renegociação com o Méxi-
co, motivada pelo déficit regis-

trado no comércio de automó-
veis com aquele país, os negocia-
dores brasileiros fizeram ques-
tão de deixar à parte o comércio
de autopeças entre os dois paí-
ses, que rendeu ao Brasil saldo
positivo de quase US$ 625 mi-
lhões no ano passado. No come-
ço do ano, porém, caiu o ritmo
tanto das importações quanto
das exportações do Brasil na re-
lação bilateral.

As importações de autopeças
mexicanas, que cresceram 33%
em 2011, comparadas com 2010,
tiveram aumento de 29% nos
dois primeiros meses de 2012,
em relação ao resultado do pri-
meiro bimestre do ano passado.
As exportações tiveram sua ex-
pansão reduzida de 17%, na mé-
dia do ano passado, para 10% no

primeiro bimestre deste ano.
Apesar da queda no superávit

e do maior ímpeto nas importa-
ções que nas exportações para o
México, o governo brasileiro co-
memorou a manutenção do livre
comércio de autopeças, que con-
tribui para reduzir o saldo nega-
tivo no comércio no setor de au-
tomóveis. O superávit no comér-
cio de autopeças com o México
vinha crescendo ano a ano e só é
menor que o saldo positivo obti-
do pelo Brasil com a Argentina,
com quem o Brasil obteve um su-
perávit de impressionantes
US$ 3 bilhões no ano passado.

Os dois governos decidiram,
ainda, exigir maior conteúdo na-
cional nos automóveis beneficia-
dos pelo acordo, uma tentativa
do Brasil de garantir a sustenta-

ção do comércio de autopeças
brasileiras para o mercado mexi-
cano. O Brasil tem saldo positivo
no comércio de autopeças com
todos os países da América Lati-
na e déficits com Estados Unidos,
Canadá e países europeus — à ex-
ceção da Holanda, com quem
tem pequeno superávit.

O acordo com os mexicanos fi-
xou cotas no comércio de auto-
móveis, de US$ 1,45 bilhão, entre
março de 2012 e março de 2013,

de US$ 1,56 bilhão nos 12 meses
seguintes e US$ 1,64 bilhão nos
12 meses que terminam em mar-
ço de 2015. Os fabricantes de au-
tomóveis ainda aguardam, po-
rém, a definição sobre a distri-
buição das cotas.

Ao contrário do que esperavam
as montadoras brasileiras, serão os
países exportadores, de cada lado,
os responsáveis pela distribuição,
entre as empresas, das cotas de
venda de automóveis ao outro

país. Isso significa que o México
definirá quanto caberá a cada
montadora nas exportações mexi-
canas de US$ 1,45 bilhão autoriza-
das neste ano ao Brasil.

A medida foi uma concessão
dos negociadores brasileiros aos
mexicanos. No início do acordo
automotivo, quando vigorou
um regime de cotas temporário,
quem definia os beneficiados
pelas cotas de importação era o
país importador.

Ganho real
de reajustes
foi de 1,38%,
diz Dieese
Arícia Martins
De São Paulo

Levantamento feito pelo Depar-
tamento Intersindical de Estatísti-
ca e Estudos Socioeconômicos
(Dieese) mostrou que os reajustes
salariais em 2011 tiveram ganho
real de 1,38%, em média. O dado é
resultado da análise de 702 acor-
dos coletivos de trabalho realiza-
dos no país no período.

Segundo o Dieese, 86,8% dos
acordos conseguiram aumento
acima da inflação medida pelo Ín-
dice Nacional de Preços ao Consu-
midor (INPC), que em 2011 foi de
6,08%. Esse percentual ficou ligei-
ramente abaixo do observado em
2010, quando 88,2% das negocia-
ções conseguiram aumento supe-
rior à inflação. Para o Dieese, o re-
sultado “confirma a tendência ob-
servada nos últimos anos, de que a
maioria das categorias conquiste
aumentos reais de salário”. Ainda
segundo a entidade, perto de 8%
dos acordos igualaram a inflação e
6% ficaram abaixo.

A pesquisa mostrou que a maio-
ria dos acordos conseguiu aumen-
tos na faixa de 1,01% a 2% acima do
INPC. Cerca de 27% dos reajustes fi-
caram entre 0,01% a 1% acima do
índice. Entre os setores analisados,
o comércio tem o maior percen-
tual (97,3%) de acordos com rea-
justes acima da inflação no ano
passado, seguido pela indústria,
com 90,4%, e serviços, com 76,3%.

Centrais pedem mais conteúdo nacional em peças
Thiago Resende, Lucas Marchesini
e Francine De Lorenzo
De Brasília e de São Bernardo do Campo

Dirigentes das seis principais
centrais sindicais do país propu-
seram ontem ao ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega, que o se-
tor automotivo eleve o chamado
conteúdo local das partes e peças
nacionais usadas na produção de
veículos. O presidente da Força
Sindical, deputado federal Paulo
Pereira da Silva (PDT-SP), o Pauli-
nho, defende a elevação, de 8%
para 21%, no índice atualmente
em vigor. “Estamos questionan-
do a nacionalização de peças
porque o setor automotivo hoje
tem 8% de exigência. Nós quere-
mos aumentar esse número. Nos-
sa proposta é que o conteúdo lo-
cal chegue a 21%”, afirmou. O go-
verno, segundo o sindicalista,
aceitou negociar a reivindicação
das centrais sindicais. Mas, para
ele, esse é um processo “l e n t o”.

O presidente da Central Única
dos Trabalhadores (CUT), Artur
Henrique, explicou que, no cál-
culo de conteúdo nacional “co -
mo um todo”, pode ser conside-
rado até o gasto com publicida-
de no país. “Não queremos ape-
nas ser apertador de parafuso e
montador de peça. Queremos
discutir projetos de política in-
dustrial”, disse.

Os sindicalistas também pedi-
ram a Mantega a desoneração do
Imposto de Renda no cálculo da
Participação nos Lucros e Resul-
tados (PLR). Segundo Paulinho, a
medida resultaria em R$ 1,8 bi-
lhão de renúncia fiscal aos cofres
da Receita. Em resposta, Mantega
informou que a renúncia total

chegaria a R$ 5 bilhões. O presi-
dente da CUT, Artur Henrique,
afirmou, no fim da reunião, que
o ministro da Fazenda se com-
prometeu com as seis centrais
sindicais a discutir novamente o
assunto num prazo de 15 dias.

Antes do encontro, pela ma-
nhã, metalúrgicos da região do
ABC paulista e trabalhadores de
diversas categorias realizaram
uma manifestação na Via An-
chieta pedindo a desoneração do
imposto. Os manifestantes ini-
ciaram a passeata na porta da fá-

brica da montadora Mercedes-
Benz e entraram na Via Anchieta
por volta das 9h30. O ato faz par-
te de uma série que começou no
ano passado, fruto de parceria
entre os sindicatos dos trabalha-
dores bancários de São Paulo,
químicos e metalúrgicos de São
Paulo e do ABC, eletricitários de
São Paulo e a Federação Única
dos Petroleiros (FUP).

De acordo com o Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC, o
evento reuniu cerca de 20 mil
pessoas, entre trabalhadores das

ANDERSON GORES/ABCDIGIPRESS/FOLHAPRESS

Manifestação dos metalúrgicos pelo fim do Imposto de Renda na PLR chegou a bloquear a Via Anchieta: atos começaram a ser feitos no ano passado

montadoras Fo r d e Mercedes-
Benz, além de representantes do
próprio sindicato da categoria,
da CUT e dos sindicatos dos quí-
micos e dos petroleiros, além de
representantes de metalúrgicos
do interior, associados também
à CUT. Já a Polícia Militar estima
que 6,5 mil pessoas estiveram
presentes ao ato.

A Via Anchieta chegou a ser
bloqueada do km 14 ao km 18. A
Ecovias, responsável pela rodo-
via, instalou um desvio entre os
km 12 e 13 para que os motoris-

tas deixassem a pista marginal e
seguissem pela central.

A PLR também foi discutida
ontem pelos trabalhadores para-
naenses. O Sindicato dos Meta-
lúrgicos da Grande Curitiba
(SMC) informou que os lucros das
montadoras instaladas no Estado
“vão balizar” as negociações sala-
riais e da PLR. “Vamos buscar a
equiparação salarial e de PLR no
mesmo patamar da lucratividade
das empresas”, disse o presidente
do sindicato, Sérgio Butka. (Cola -
borou Marli Lima, de Curitiba)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A4. 




