
Até parece piada, mas a situação
atual argentina está próxima de
se tornar uma, indicam econo-
mistas e advogados argentinos.
Preocupadocomacompradedó-
lares pela população, no final do
último ano, o governo barrou a
negociação da divisa americana
para a maior parte dos argenti-
nos.Agora, temendo oavançodo
mercado negro, cachorros foram
treinadospelaAdministraçãoFe-
deral de Ingressos Públicos (Afip,
a Receita Federal argentina) para
flagrar pessoas que estão portan-
do dólares ilegalmente. Segundo
o advogado Enrique Guillermo
Avogrado, a preocupação com o
mercadoparalelodedivisas, con-
siderado ilegal, é maior até mes-
mo que com o tráfico de drogas.
“Turistas são revistadosnos aero-
portos porque cachorros estão
por todos os lados.”
O governo argentino tenta

conter qualquer dólar que passe
pelo país. Alberto Alzueta, presi-
dentedaCâmaradeComércioAr-
gentino-Brasileira, explica que
eles são necessários para o paga-
mento dos juros da dívida exter-
na e as importações de combus-
tíveis. A conta pode chegar a
US$ 15 bilhões neste ano.
“Cristina Kirchner está clara-

mente em busca de divisas. Es-
tou tentando desenvolver o co-
mércio entre Brasil e Argentina
em moeda local, mas o Moreno
já colocou problemas para que
isso saia do papel. Umdosmoti-
vos é a necessidade dopagamen-
to em dólares”, explica.

Pânico
Avogrado indicaquea situaçãono
país se deteriora rapidamente.
“No ano anterior, esparava que a
Cristinanãofossesecandidatar sa-
bendodosproblemasqueenfren-
taria neste ano. Está tudo aconte-
cendo agora. Estamos chegando
próximos de nos tornarmos uma
Venezuela”, afirma o advogado.
Juan Soldano, economista e

empresário argentina, alerta pa-
ra um sentimento de pânico na
população. “Pessoasme pergun-
tam se o governo intervirá nas
contas correntes. O dólar no
mercadoparalelo já chega a 6pe-
sos. Isso reflete nos salários e
nospreçosdos imóveis, que cota-
mos em dólares. Ninguém mais
sabe quanto custa um aparta-
mento”, diz. ■ G.M.

Começa a fazer efeito sobre a ba-
lança comercial entre Brasil eAr-
gentina apolítica vizinhado 1 pa-
ra 1—para cadadólar emprodu-
to importado, outro tem que ser
exportado. Adotada durante os
primeiros meses deste ano pela
presidente Cristina Kirchner, e
seu secretário de comércio inte-
rior, Mario Guillermo Moreno, a
estratégia fez o superávit comer-
cial brasileiro praticamente ze-
rar em abril (veja quadro abaixo).
Desde junho de 2009, no auge

da crise econômica, o saldo co-
mercial brasileiro no comércio
com a Argentina apontava para
superávits vigorosos, sempre
acima de US$ 100milhões. Ape-
sar de ainda não haver um défi-
cit na balança, o saldo positivo
de apenasUS$ 1milhão no quar-
tomês do ano evidencia a efetivi-
dade dasmedidas de restrição às
importações de bens acabados,
imposta por Kirchner.
Nomêspassado, todosos prin-

cipais produtos manufaturados
vendidos à Argentina sofreram
quedas. As vendas de automó-
veis, autopeças e veículos de car-
ga caíramaté 30%quando com-
parado à abril de 2011. Já os mo-
tores, um caso à parte, registra-
ram redução de 44% nas expor-
tações para o vizinho. Apenas

um insumo industrial indicou
uma variação positiva no último
mês. As vendas de laminados de
aço ou ferro subiram 29,8%.
Segundo Alberto Alzueta, as

restrições não acometem ape-

nas às importações automoti-
vas, mas também o mercado de
alimentos. “Não passou um ca-
minhão de porco sequer pela
fronteira. Faltou presunto nacio-
nal nas prateleiras dos super-
mercados”, comenta o presiden-
te da Câmara de Comércio Ar-
gentino-Brasileira.
No período, o Brasil vendeu

US$ 1,351 bilhão para o vizi-
nho, 23,2%menos que em abril
do ano passado. As importa-
ções também diminuíram àme-
dida em que o governo tupini-
quim retalia às barreiras herma-
nas. O país comprou US$ 1,350
bilhão, queda de 9,7% sobre
igual base de comparação. No
acumulado do ano a balança
ainda está positiva para o Bra-
sil. Até o quartomês, o país ven-
deu US$ 5,912 bilhões, redução
de 9,5% ante o mesmo período
de 2011, e comprou US$ 4,943
bilhões, queda de 5%.
Segundo Enrique Guillermo

Avogrado, advogado argentino
e especialista em comércio exte-

rior, a indústria começa a sofrer
com o lado perverso das medi-
das do governo argentino. Sem
condições de compensar inter-
namente as travas nas importa-
ções, algumas empresas têm in-
terrompido temporariamente a
produção de alguns produtos,
caso dos automóveis. “É de
uma miopia que este país pou-
cas vezes viu. A indústria geral,
que depende de manufaturados
estrangeiros, está parando.”
O economista e empresário

Juan Soldano, avalia que a buro-
cracia para a emissão das Licen-
ças de Importação aumentou pa-
ra todos os setores, mas alguns
ainda conseguem conviver com
o empecilho. “Importo produ-
tos básicos, que não são produzi-
dos na Argentina, então não te-
nho enfrentado problemas. Mas
quanto maior o valor agregado
de um produto, pior a situação.
Empresários da Terra do Fogo,
nossa zona franca, estão com a
produção de computadores e ce-
lulares reduzida.” ■

INDÚSTRIA2

Produção industrial paulista recua
0,3% em abril, segundo Fiesp
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Empresários estão mais pessimistas em
relação às perspectivas para a economia

O Índice de Atividade da Indústria (INA) caiu 0,3% em abril sobre
o mês anterior, com ajuste sazonal, informou ontem a Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). O INA, que mede o
comportamento da indústria paulista, registrou ainda, na comparação
sem ajuste, recuo de 5,2% no período, com baixa de 5,1% em relação
a abril de 2011. Em 12 meses, a retração é de 2,2%. Reuters

Protecionismo argentino
zera superávit brasileiro

A Fiesp divulgou também que os empresários estão mais pessimistas
com as perspectivas para a economia. O indicador Sensor, que avalia
a expectativa do setor, registrou 46,7 pontos em maio, abaixo dos
47,2 pontos em abril. Foi a menor pontuação desde janeiro deste ano,
quando ficou em 42,2 pontos. O índice acima de 50 indica otimismo
do empresariado, e, abaixo, pessimismo. ABr

Saldo comercial com país vizinho cai para menos de US$ 1 milhão em abril e evidencia
efetividade da política de Cristina: para cada dólar importado, um deve ser exportado
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Cachorros
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população

OgovernodeCristinaKirchner tenta de tudo para barrar a saída de dinheiro daArgentina

DEU CERTO PARA ELES

Protecionismo argentino ataca manufaturados e zera déficit 
comercial com o Brasil em abril, em US$ bilhão
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 10.




