
A temperatura subiu. É assimque
o governo avalia a insistência da
Argentina em barrar as exporta-
ções de produtos brasileiros em
detrimentodos chineses edepaí-
ses da União Europeia. O Brasil
tem informaçõesdeque essapre-
ferência pode estar ocorrendo e
vai cobrar explicações dos argen-
tinos. “Isso é inaceitável”, disse
uma fonte ao BRASIL ECONÔMICO,
lembrandoquesóemabril asven-
das recuaram 27%, seguindo a
mesma tendência emmaio.
Énesse climaquentequeocor-

rerá, na próxima semana, em
Buenos Aires, a reunião técnica
entre Alessandro Teixeira, Tatia-
naPrazeres, respectivamente, se-
cretário-executivo e secretária
deComércio Exterior doMinisté-
rio do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior (MDIC)
e suas contrapartes Guillermo
Moreno e Beatriz Paglieri, secre-
tários de Comércio Interior e Ex-
terior, respectivamente.Osbrasi-
leiros querem saber ser o recuo
realmente está se dando pela
competitividade natural dos
bens produzidos na China e paí-
ses como a Alemanha ou se a ad-
ministração do comércio que
tem induzido a esse resultado.
Nesse sentido, está ressalvado

o fato de que os chineses têm
mesmoganhado espaçonomun-

do, alcançandoníveis de compe-
titividade em diversos produtos.
No entanto, a expansão ocorre
nomercado argentinoemumrit-
mo que gera desconfiança de que
oBrasil esteja sendo retaliado jus-
tamente porque suas vendas re-
cuam. Ogovernovemnessaque-

da de braço comercial desde
2009,quandoosargentinos resol-
veram ampliar a lista de produ-
tos que teriamde receber a licen-
ça não automática para ingressar
no país. Por esse sistema é preci-
so aguardar até 60 dias para con-
cretizar a importação.Oprazoes-

táde acordo comas regras daOr-
ganização Mundial do Comércio
(OMC), mas muitos empresários
brasileiros reclamavam que era
preciso esperarmais do que isso.
Nesse período, o MDIC tam-

bémaplicou omesmo regimepa-
ra o setor de autopeças — umdos

principais itens manufaturados
das exportaçõesdovizinhona re-
lação bilateral. Este ano, com a
implantação da exigência da de-
claração jurada, que, na prática,
ampliouonúmerodedias eocon-
trole sobre as importações, a coi-
sa complicou. Toda a exportação
brasileira está sujeita aumcontro-
le que, em tese, não deveria estar
ocorrendo. De acordo com dados
doMDIC, produtos comomáqui-
naseequipamentosagrícolas, ali-
mentos de maneira geral, calça-
dos,doces, eletroeletrônicos, cos-
méticos vêm sofrendo há algum
tempo. Já a carnedeporco, para a
qual o governo argentino anun-
ciou recentementeo fimàbarrei-
ra, está sendo liberadaaconta-go-
tas. Para pagar namesmamoeda,
desdeodia 8demaio, oBrasil co-
locou dez produtos perecíveis
produzidos naquele país (batata,
vinho,queijo, azeitona,azeite,do-
ces, maçã, chocolates, uva passa
e farinha de trigo) sob o sistema
de licençaprévia. “Deixara tem-
peratura subir fazpartedeumaes-
tratégia para obter flexibilidades
de outro lado”, nota um técnico
que acompanha o assunto.
Esta semana o BRASIL ECONÔMI-

CO noticiou que, com as restri-
ções, aArgentina conseguiuprati-
camente zerar seu déficit comer-
cial com o Brasil. No entanto,
dentro do governo, isso é mo-
mentâneo e tudo indica que o
país fechará, por mais um ano
consecutivo superavitário. “A
Argentina está complicando”,
disse uma fonte. “Não interessa
ao Brasil que a situação econô-
mica na Argentina se deteriore,
por isso temos buscado diferen-
tes maneiras de resolver as tra-
vas. Há sucesso em alguns ca-
sos, mas, de maneira geral, não
estamos satisfeitos.” ■

Acorrente do comércio brasileira
(somadasexportações e importa-
ções) com seus 10 principais par-
ceiros — Argentina, Alemanha,
Japão, Coreia doSul, Chile, Espa-
nha, Canadá, Arábia Saudita,

Rússia e Uruguai — já recuou
US$3,96bilhõesnoprimeiroqua-
drimestredeste ano, sobreomes-
moperíodode 2011. Apesar dessa
queda, a corrente total de comér-
cio do Brasil aindamostra cresci-
mento em relação aos primeiros
quatro meses do ano passado.
ChegouaUS$ 145,97bilhões, con-
tra US$ 137,80 bilhões de janeiro
a abril de 2011. No ano passado, a
corrente total de comércio so-
mouUS$ 482,28 bilhões.

Para alguns economistas con-
sultados pelo BRASIL ECONÔMICO, o
resultado reflete uma consolida-
çãododesaquecimentodaecono-
mia mundial, fazendo com que o
Brasil tenha uma demanda me-
norde seus produtos. Alémdisso,
o recuo no preço de principais
commodities, comoagrícolas,mi-
nério de ferro e minerais — carro
chefe da balança comercial do
país — também colabora com a
queda nas operações de troca.

Segundo opresidente daAsso-
ciação de Comércio Exterior do
Brasil (AEB), JoséAugustodeCas-
tro, o cenário visto hoje deve se
deteriorardaquipara frente jáque
a crise na Europa não mostra si-
nais evidentes de melhoria. “Em
ummundo globalizado, as perdas
sedãoemcadeia e isso incluidire-
tamente o Brasil, maior fornece-
dor de matérias-prima. Há uma
retração dos níveis de atividade
industrial em todo omundo”. ■
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No primeiro quadrimestre,
relações de trocas cederam
US$ 3,96 bilhões
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Recua comércio com principais parceiros

Brasil deve subir o tom em
negociação com Argentina
Vendas ao país
vizinho caíram 27%
em maio, seguindo
tendência de abril
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A IMPORTÂNCIA DO BRASIL

Mercado brasileiro tem peso importante na balança comercial argentina

Fonte: Brasil Econômico
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1, 2 e 3 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 8.




