
Fica cada diamais crítica a situa-
ção econômica argentina. Em-
bora seja praticamente impossí-
vel uma falência, já que o resquí-
cio da dívida é pequeno, a sensa-
ção dos economistas argentinos
é de que o país pode implodir.

Segundo Juan Soldano, econo-
mista e empresário, cinco pon-
tos-chaves são preponderantes
para a recuperação do país. No
entanto, a presidente Cristina
Kirchner precisa escolher: conti-
nuar num populismo peronista
insustentável ou sofrer um des-
gaste político e reformar as insti-
tuições e economia.

Os pontos elencados como
pontos prioritários são 1) a ex-
pansãomonetária, já que a emis-
são de papel moeda aumentou
em 40%nos primeirosmeses de
2012; 2) os gastos públicos, que
crescem em 40% anualmente;
3) os subsídios sociais, que con-
somem 80 bilhões de pesos do
orçamento federal; 4) a falta de

sistema de câmbio flutuante; e
5)a Taxa Básica de Juros, atual-
mente em 11,5% ao ano, consi-
derado baixo frente uma infla-
ção, extraoficial, de 30%.
Soldano decreta: “Haverá um

processo inflacionário no curto
prazo, caso sejam implementa-
das estas medidas. A presidente
também perderá grande parte

de sua popularidade. Mas em
dois anos, os equilíbrios natu-
rais, de oferta e demanda, esta-
rão restabelecidos.”
Com uma inflação extraofi-

cial três vezes acima da oficial,
a população começa a cobrar pe-
la perda de poder de compra.
“Cristina terá que escolher en-
tre o mandato e seu povo.” ■

Umproblema de agenda de am-
bos os lados. Essa foi a justificati-
va dada pelos governos de Bra-
sil e Argentina para adiar a reu-
nião inicialmente agendada pa-
ra hoje na qual seriam discuti-
dos, mais uma vez, os imbró-
glios comerciais entre os dois
países desde que a Argentina co-
meçou a impor barreiras a pro-
dutos brasileiros, no ano passa-
do —medida repetida pelo Bra-
sil como represália às perdas
que vinham sendo acumuladas
pela balança comercial nacio-
nal. “O problema foi de logísti-
ca e locomoção por causa do fe-
riado (de amanhã, quinta-fei-
ra)”, diz fonte do Ministério do
Desenvolvimento, Comércio e
Indústria do Brasil, negando fal-
ta de interesse dos governos em
avançar, de fato, nas negocia-
ções. “A Argentina é muito im-
portante porque é o nosso prin-
cipal comprador de produtos
manufaturados”, disse.
E os argentinos também es-

tão interessados em conversar.
Afinal, o governo brasileiro bai-
xou recentemente uma licença
não-automática para importa-
ções que afeta nada menos do
que 10 produtos perecíveis que
eles exportam ao Brasil e que es-
tão há semanas parados e estra-
gando na fronteira. E são justa-
mente as licenças não-automá-
ticas um dos principais temas
da reunião, que acontece de-

pois de amanhã, na sexta-feira
(8), em Buenos Aires. Vários
itens brasileiros, entre eles gela-
deiras, calçados e produtos têx-
teis acabam ficando presos na
aduana argentina por um prazo
superior ao fixado pela Orga-
nização Mundial do Comércio
(OMC), de 60 dias. Além da re-
dução nos prazos, o governo
brasileiro quer também dimi-
nuir a quantidade de licenças.
E essa será uma das princi-

pais reivindicações que serão
apresentadas por Alessandro
Teixeira e Tatiana Prazeres, res-
pectivamente, secretário-exe-
cutivo e secretária de Comércio
Exterior doMinistério doDesen-

volvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior (MDIC) a suas con-
trapartes Guillermo Moreno e
Beatriz Paglieri, na reunião.
Os brasileiros querem saber

se os argentinos estão dispostos
a liberar o Brasil da chamada exi-
gência da declaração jurada,
que, na prática, ampliou o nú-

mero de dias e o controle sobre
as importações. Com ela, toda a
exportação brasileira está sujei-
ta a um controle que, em tese,
não deveria ocorrer.
De acordo o MDIC, produtos

como máquinas e equipamen-
tos agrícolas, alimentos de ma-
neira geral, calçados, doces, ele-
troeletrônicos, cosméticos vêm
sofrendo há algum tempo. Já a
carne de porco, para a qual o go-
verno argentino anunciou re-
centemente o fim à barreira, es-
tá sendo liberada a conta-gotas.
Para pagar na mesma moeda,
desde o dia 8 de maio, o Brasil
colocou dez produtos perecí-
veis produzidos naquele país

(batata, vinho, queijo, azeitona,
azeite, doces, maçã, chocola-
tes, uva passa e farinha de tri-
go) sob o sistema de licença pré-
via. “Não interessa ao Brasil que
a situação econômica na Argen-
tina se deteriore, por isso temos
buscado diferentes maneiras de
resolver. Há sucesso em alguns
casos, mas, de maneira geral,
não estamos satisfeitos.”
Na avaliação do governo bra-

sileiro, o estilo firme adotado
nas negociações gera outras
frentes de negociação para se
chegar à remoção dos obstácu-
los. “Dá para atingir 100% des-
se objetivo?Não,mas vamos ne-
gociando”, diz. ■
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Controle dos indicadores de inflação, aumento dos gastos públicos e da emissão de papel moeda são principais problemas

Justificativa dada pelos dois países foi a agenda e a logística de
voos prejudicada por causa do feriado. Encontro será na sexta
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As oscilações do resultado comercial entre Brasil 
e Argentina, saldo em US$ milhões
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Fonte: Secretaria de Comércio Exterior – Ministério do Desenvolvimento Indústria 
e Comércio Exterior
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 4.




