
A crise econômica argentina e
as barreiras criadas pelo gover-
no do país vizinho para evitar
saídas de recursos já causam
impacto significativo na balan-
ça comercial brasileira. Segun-
do dados do Ministério do De-
senvolvimento Indústria e Co-
mércio Exterior (MDIC), as ex-
portações do Brasil para a Ar-
gentina despencaram 18,4%
nos primeiros oito meses deste
ano sobre igual período de 2011
— de US$ 14,6 bilhões para os
atuais US$ 11,9 bilhões.

Há um desvio de foco do go-
verno de Cristina Kirchner so-
bre sua atual conduta política
econômica, afetando diretamen-
te seus parceiros comerciais,
principalmente o Brasil, disse
aoBRASILECONÔMICO uma fonte li-
gada ao governo argentino. “O
governo de Cristina desvia re-
cursos que deve-
riam ser investi-
dos na indústria,
responsável por
aumentar o supe-
rávit do país, pa-
ra subsidiar o
crescente núme-
ro de funcioná-
rios públicos e
suas elevações de salários, sim-
plesmente para aumentar sua
popularidade”, afirma a fonte.

A Argentina vem usando me-
canismos protecionistas, como
o aumento da burocracia na im-
portação de produtos, para ten-
tar salvar o saldo de sua balança
comercial, estimada em US$ 10
bilhões para este ano. Diante
deste cenário, que dificulta a en-
trada de produtos brasileiros no
mercado argentino, o presiden-
te da Associação de Comércio
Exterior do Brasil (AEB), José Au-
gusto de Castro, é enfático ao
afirmar que o saldo da balança
comercial brasileira deve cair
este ano para US$ 12 bilhões,
contra o robusto resultado de
US$ 29 bilhões em 2011. “Já o re-
sultado com a Argentina, que foi
de US$ 5,8 bilhões em 2011, cairá
para algo em torno de US$ 2,5 bi-
lhões e US$ 3 bilhões.”

Mas a torcida para que as coi-
sas melhorem por lá não deve
ser tão benéfica para o Brasil.
Castro lembra que a retomada

de fôlego econômico argentino
pode levar o vizinho a estreitar
suas relações comerciais com a
China. “Já há uma aproximação
grande entre eles, com o gigan-
te asiático comprando principal-
mente commodities, um dos se-
tores fortes da economia argen-
tina. E é exatamente isso que a
Argentina precisa agora, dinhei-
ro para sua economia. Com es-
sa abertura de mercado entre es-
ses dois países, podemos perder
o nosso terceiro maior parceiro
comercial”, destaca.

Para tentar contornar essa si-
tuação, José Augusto afirma
que uma das saídas é o Brasil
procurar fazer parcerias com ou-
tros mercados fora do Mercosul.
Mas com o agravamento da cri-
se econômica nos países da Eu-
ropa, essa possibilidade tem
poucas chances de sucesso no
curto prazo. “O Brasil está nu-
ma camisa de força. Além do
problema da crise, nós não te-

mos acordo com
países fora do
Mercosul, o que
torna nossos pro-
dutos caros e na-
da competitivos
no mercado exter-
no. Estamos em
desvantagem”,
aponta.

O ex-secretário de comércio
exterior do Ministério do Desen-
volvimento Indústria e Comér-
cio Exterior (MDIC), Weber Bar-
ral, segue na mesma linha de
Castro, mas considera que ape-
sar de o Brasil perder a partici-
pação da Argentina nas rela-
ções comerciais, o efeito para a
balança comercial pode ser
compensado pelo aumento das
exportações de commodities
agrícolas e minerais. “São es-
ses produtos que até então se-
guram o nosso saldo, o que de-
ve ser mantido”, opina.

Segundo o ex-secretário de
política econômica do Ministé-
rio da fazenda, Júlio Gomes de
Almeida, a Argentina precisa
do Brasil para poder vender
seus produtos. Contudo, isso
não é suficiente mesmo que es-
sa crise seja resolvida no curto,
médio e longo prazos. “A Argen-
tina quer achatar o mercado bra-
sileiro, mas ao mesmo tempo
ampliar as exportações de seus
manufaturados.” ■

Comer barato e pagar menos nas
compras de roupas, calçados e
acessórios, entre outros itens, na
Argentina definitivamente virou
lenda. Com a instabilidade econô-
mica, os preços dispararam no
país vizinho e comprar lá já está
tão caro quanto no Brasil. Defini-
tivamente não compensa mais.
A crise está em todos os locais:
nas lojas, nos bares, nos restau-
rantes, nas ruas... O simples fato
de falar português chama a aten-
ção de comerciantes que querem
pescar clientes nas calçadas. Ca-
minhar pela Rua Florida — car-
tão postal de Buenos Aires —, via
recheada de lojas em que não cir-
cula carros, em vez de ser um
passeio agradável, pode se tor-
nar uma aventura. A todo mo-
mento é preciso desviar de ven-
dedores que tentam empurrar ca-
sacos de couros e pacotes turísti-
cos aos passantes. E pode pagar
em pesos, reais ou dólares, sen-
do que a moeda americana ainda
é a preferida e pode render des-
contos. ■ Ivone Portes
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Vendas do Brasil à Argentina
já caíramUS$ 3 bilhões no ano
Barreiras do país vizinho a produtos importados estão dificultando a entrada de mercadorias brasileiras
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NEGÓCIOS COM LOS HERMANOS

Comércio do Brasil com a Argentina, em US$ bilhões
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A problemática dos preços al-
tos na Argentina foi sentida por
Rafael Lincon Lisboa, consultor
de empresas, que esteve por lá
em agosto deste ano. Para ele, a
Argentina deixou de ser um
país de baixo custo seja para
morar como para passear.
“Aquela realidade de outrora
em que uma pessoa ia para a Ar-
gentina com a perspectiva de
ter uma vida de rei acabou.
Não existe mais”, dispara.

Para dar veracidade às suas
afirmativas, Lisboa conta que o
a paridade do peso para o real é
de dois para um. “O real está
muito desvalorizado por lá.
Por conta disso, o ideal é usar o
dólar”, conta.

Mas com as restrições impos-
tas pela presidente Cristina Kir-
chner à circulação da moeda no
país, transitar com o dólar pode
ser algo perigoso, principalmen-
te quando se vai ao mercado ne-
gro tentar comprá-la. “O aces-
so é fácil ao mercado negro, há
muitas pessoas que te levam,

mas muitos estão de olho no mo-
vimento. É preciso ter cuida-
do”, explica.

Para ele, a inflação do país, es-
timada em 25% por institutos
não oficiais e 9% pelo governo,
faz com que o custo de produtos
e serviços na Argentina se equi-
parem ao Brasil. “Para se ter
uma ideia, o refrigerante lá cus-
ta quase três vezes mais do que
no Brasil. Há preços muito mais
exorbitantes também”, conta.

Em contrapartida, Lisboa re-
vela que estrangeiros que via-
jam com euro sentem bem me-
nos esse efeito. Ele lembra de
um amigo espanhol que conse-
guiu comprar muito mais souve-
nirs do que ele. “Antes quando
vinha à Argentina era comum le-
var ao menos uma cesta cheia
de chocolates. O máximo que
consegui neste ano foi comprar
uma caixa de alfajor”, disse.

Além das desvantagens de
preços encontradas por Lisboa,
há um problema também de re-
cebimento de pesos falsos. “É
preciso ficar atento aos trocos
dados pelos taxistas. Tivemos
um prejuízo de 48 pesos”, con-
clui. ■ C.R.C.

Na contramão do discurso do go-
verno federal, que promete colo-
car as estatais como locomotivas
para puxar o crescimento econô-
mico, as empresas controladas
pela União estão com o freio de
mão dos investimentos puxado.
Do orçamento de R$ 107 bilhões
autorizado para 2012, as esta-
tais executaram R$ 49,3 bilhões
— conforme levantamento do
iG no Siga Brasil, mecanismo de
consulta das contas públicas do
Senado Federal, com dados do
primeiro e do segundo trimes-
tre deste ano.

Com lugar de destaque no or-
çamento de R$ 110 bilhões para
estatais em 2013, as Companhias
de Docas que operam portos no
país terão R$ 1,4 bilhão para me-
lhorias no sistema portuário no
próximo ano. Em 2012, porém,
da verba autorizada de R$ 1,1 bi-
lhão apenas R$ 129,5 milhões fo-
ram utilizados — pouco mais de
10% do total.

O atraso afeta uma das áreas
apontada como prioritária pela
Embratur para a Copa de 2014:
os terminais de passageiros pa-
ra desembarque de turistas
que visitam a costa brasileira
em cruzeiros. Dos R$ 136 mi-
lhões previstos para reformas

nos terminais do porto de For-
taleza, Natal e Salvador, as
Companhias de Docas utiliza-
ram R$ 22,84 milhões.

Elétricas
As empresas do setor elétrico,
controladas via Eletrobras, apre-
sentam a segunda menor rela-
ção entre recursos disponíveis e
investimentos concluídos. As
elétricas usaram apenas R$ 2,5
bilhões dos R$ 10,2 bilhões desti-
nados no orçamento. O montan-
te executado cor-
responde a 24,5%
do total, segundo
a atualização do
Sistema Integra-
do de Planejamen-
to e Orçamento
(SIPO), do Minis-
tério do Planeja-
mento, incluída
no Siga Brasil.

Furnas utilizou R$ 416,6 bi-
lhões da reserva de R$ 1,5 bi-
lhão para aporte em implanta-
ção de linhas de transmissão e
melhorias em usinas hidrelétri-
cas. Foram 27,8% da verba au-
torizada. A estatal aplicou so-
mente R$ 64,8 milhões para
manutenção do sistema de
transmissão de energia das re-
giões Centro-Oeste e Sudeste,
cuja previsão orçamentária
destina R$ 432,5 milhões.

Na área de telecomunica-
ções, a Telebras está distante da
meta de investimento. A empre-
sa executou R$ 53,6 milhões do
total de R$ 400 milhões progra-
mados — a maior parte (R$ 52,1
milhões) na implantação da re-
de nacional de banda larga, que
deverá receber R$ 98,6 milhões
até o final deste ano.

A área de saúde também en-
frenta lentidão nos investimen-
tos para além do ritmo desacelera-
do nos gastos pelo Ministério do

Saúde . A Empre-
sa Brasileira de He-
moderivados e
Biotecnologia (He-
mobras) utilizou
R$ 32,4 milhões
dos R$ 263,8 mi-
lhões que lhe fo-
ram destinado no
início do ano.

A quase totalidade do aporte
realizado (R$ 32,17 milhões) foi
para a construção de fábrica no
Pernambuco, que está orçada
em R$ 258 milhões.

A Petrobras, dona da maior fa-
tia do orçamento das estatais
(R$ 75,8 bilhões), executou R$ 37
bilhões — resultado que rende à
petrolífera uma execução de
48,8%. No balanço financeiro do
segundo trimestre, divulgado
em agosto, a execução foi um
pouco maior: R$ 38,7 bilhões. ■

Parece que já se foi a
época em que a Argentina
era considerada um país
barato para morar e passear.
O que está influenciando
o preço dos produtos no
país vizinho?
Estamos vivendo um momento
do fim de subsídios do governo
aos combustíveis. Ele está
sendo retirado gradualmente
por conta de impactar as contas
públicas. O resultado é um
aumento de preços nesse setor.

Como se explica a alta de preços
em diversos setores, como
alimentação, por exemplo?
O fato de haver duas cotações
do dólar, uma no mercado
paralelo e outra no oficial,
tem levado o comércio a balizar
seus produtos pelo câmbio
paralelo, em que a moeda
é cotada entre US$ 6,50 e
US$ 6,30. Enquanto isso,
no oficial, a cotação é de
US$ 4,40. Isso está causando
uma disparada nos preços.

Mas parece que há
mais fatores que colaboram
para este cenário...
Temos o problema das travas
impostas pela Argentina
à importação de produtos
brasileiros manufaturados.
O reflexo disso é uma
escassez na oferta de
produtos, impactando
também essa alta de preços.

Quais são os produtos menos
encontrados no mercado
argentino nos últimos meses?
Há escassez de artigos têxteis
e alguns gêneros alimentícios
como presunto. Há dois meses
não estávamos conseguindo
importar suínos no Brasil, o que
agravou a situação. C.R.C.

“Perspectiva de uma vida de
rei na Argentina não existe”

País vizinho deixou de ser um
local de baixo custo tanto para
viajar quanto para morar

Nivaldo Souza
iG

Adriano Machado/Bloomberg

Estatais gastam só 46%
do previsto para 2012

Greve dos bancários começa hoje no país

QUATROPERGUNTASA...

Renato Araújo/ABr

Empresas controladas pelo governo federal aplicaram apenas
R$ 49,3 bilhões do orçamento de R$ 107 bilhões planejado para o ano

Petrobras usou
só R$ 37 bilhões

dos R$ 75,8
bilhões previstos

no orçamento
deste ano

Presidente da Câmara de
Comércio Argentino-Brasileira

Bancários de todo o país entram em greve por tempo indeterminado
a partir de hoje. A paralisação inclui tanto bancos públicos quanto
privados. Segundo Juvandia Moreira, presidente do Sindicato dos
Bancários de São Paulo, em geral, no primeiro dia de greve, a adesão
dos trabalhadores não é muito grande. “Os cliente que forem às
agências vão poder contar com os caixas eletrônicos disponíveis.
Mas não vão encontrar atendimento ao público”, afirma. ABr

...ALBERTO ALZUETA

“Omercado usa o
dólarparalelo para
balizar preços ”

Atéagora,aselétricasusaramapenasR$2,5bilhõesdosR$10,2bilhõesdestinadosnoorçamento
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 set.  2012, Primeiro Caderno, p. 6-7.




