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Menos de seis meses depois
que Brasil e México, após du-
ras negociações, adotaram co-
tas de comércio de automó-
veis sem o pagamento de im-
posto, o presidente eleito, En-
rique Peña Nieto, informou
ontem à presidente Dilma
Rousseff que deseja modifi-
car mais uma vez o tratado pa-
ra “ampliar a relação comer-
cial”. Nieto, que toma posse
em dezembro, indicou que de-
seja uma “relação de livre
mercado”, mas o governo bra-
sileiro resiste.

“Acredito que a melhor for-
ma de poder dar uma solução
melhor ao tema é gerando mais
incentivos, sobretudo para es-
se mercado, essa relação de li-
vre mercado, buscando maior
equilíbrio à balança comer-
cial”, afirmou o presidente elei-
to, após encontro com Dilma.
“Melhor que limitar os fluxos, é
ampliar a relação comercial en-
tre México e Brasil. Essa deve
ser a visão futura.”

O acordo automotivo se justi-
fica pela sensibilidade da indús-
tria automotiva, que gera milha-
res de empregos na cadeia de
suprimentos, autopeças, repa-
ros e assim por diante. Mas, no
início deste ano, Dilma infor-
mou ao antecessor de Nieto, Fe-
lipe Calderón, que desejava res-
tringir o comércio de carros
isentos de imposto por causa
do aumento na importação de
carros “made in Mexico”.

A estratégia vai além do mero
protecionismo praticado pelo
governo Dilma, porque o Brasil
precisava criar condições para
o novo regime do setor automo-
tivo que entra em vigor em janei-
ro do ano que vem e tem como

principal premissa o investi-
mento em pesquisa e engenha-
ria no País, além de uso de auto-
peças nacionais. Pesou nos cál-
culos do governo brasileiro a
presença de montadoras asiáti-
cas no México, que poderiam
usar o país como plataforma de
exportação para o Brasil.

No dia 30 de março, o gover-
no brasileiro publicou uma no-
va versão do acordo, com cotas
de exportação de automóveis
até janeiro de 2015. Além disso,
ficou acertado que o México au-
mentaria o índice de peças lo-
cais nos carros que produz até
2016. A questão das fábricas me-

xicanas é tão sensível, que seto-
res do governo dos Estados Uni-
dos e do Canadá também resisti-
ram a abrir seus mercados no
Acordo de Livre Comércio da
América do Norte (Nafta). Nes-
se caso, no entanto, prevaleceu
o fluxo comercial sem impos-

tos, apesar da crescente impor-
tação de carros produzidos no
México.

Petrobrás. Ontem, Nieto, que
faz oposição a Calderón, tentou
vender a mensagem de que
mais comércio pode beneficiar
as duas economias. “O merca-
do consumidor entre ambos os
países é verdadeiramente im-
portante, são mais de 300 mi-
lhões de consumidores, e os flu-
xos comerciais que temos são
muito baixos”, disse. “Acredito
que haja uma grande oportuni-
dade de troca comercial entre
ambos os países, para que Bra-

sil e México cresçam e favore-
çam seus consumidores.”

A modernização da estatal
brasileira de petróleo gerou in-
teresse em Nieto, que deseja co-
nhecer as mudanças estrutu-
rais que permitiram à empresa
ter capital aberto em bolsa, tra-
balhar em parceria com a inicia-
tiva privada e ao mesmo tempo
ser instrumento do Estado para
o desenvolvimento do País.

“Solicitei à presidente poder
conhecer a reforma que foi feita
aqui no Brasil essencialmente
para modernizar a Petrobrás”,
disse Nieto. “Esse é um modelo
que, sem dúvida, inspira o que

queremos fazer no México com
a empresa (Pemex) que é de to-
dos os mexicanos, como a Petro-
brás é dos brasileiros.” Segun-
do o presidente eleito do Méxi-
co, “a participação do setor pri-
vado” ajuda a Petrobrás a ser
“uma empresa mais competiti-
va e maior”. Nieto disse querer
repetir esse modelo no México,
fortalecendo a ação estatal. “Es-
tou convencido de que essa é
uma fórmula que permite fazer
com que a empresa de todos os
mexicanos alavanque maior de-
senvolvimento, que favoreça a
geração de mais investimentos
produtivos e mais empregos.”

Em 2002, Brasil e México fir-
maram um acordo automoti-
vo permitindo importações
de automóveis e partes de
veículos sem a cobrança de
imposto de importação.

No início deste ano, o fra-
co desempenho das exporta-
ções levou o Brasil a pressio-
nar o México para ampliar o
acordo comercial, que era
negociado desde 2009, com
os mexicanos resistindo em
abrir mais o seu mercado.
Auxiliares da presidente Dil-
ma Rousseff teriam até amea-
çado o país com o rompimen-
to do tratado em vigor.

Num primeiro momento,
o argumento do desequilí-
brio comercial não foi aceito
pelos mexicanos. Eles lem-
braram que o Brasil teve su-
perávit no comércio de auto-
móveis nos seis primeiros
anos do acordo, situação que
se inverteu só a partir de
2010. Em março, um novo
acordo foi fechado.

DIDA SAMPAIO/AE

PARA LEMBRAR

México quer rever acordo automotivo com Brasil
Presidente eleito do México disse para a presidente Dilma que deseja modificar mais uma vez o tratado para ‘ampliar a relação comercial com o Brasil’

Comércio. Dilma Rousseff e o presidente eleito do México, Enrique Peña Nieto, reuniram-se em Brasília e discutiram acordos

CONDER
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER 

AVISO DE ADIAMENTO 
A Comissão Permanente de Licitação - COPEL, avisa aos interessados que as licitações abaixo discriminadas, na MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS /
TÉCNICA E PREÇO, tem suas aberturas ADIADAS SINE DIE, para ajustes nos Editais e seus anexos.

Nº
Com abertura  

Hora OBJETOprevista para
029/12 24.09.2012 09:30 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

PARA URBANIZAÇÃO DA LOCALIDADE DE RECANTO DAS ÁGUAS, NO MUNICÍCIO DE VITÓRIA
DA CONQUISTA - BAHIA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

030/12 24.09.2012 14:30 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
PARA URBANIZAÇÃO DA LOCALIDADE DE ITABERABA, BAIRRO DA PERIFERIA DO MUNICÍPIO DE
JUAZEIRO - BAHIA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

031/12 25.09.2012 09:30 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
PARA URBANIZAÇÃO DA LOCALIDADE DE NOVOS ALAGADOS E ENTORNO IMEDIATO, NO
MUNICÍPIO DE SALVADOR - BAHIA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

032/12 25.09.2012 14:30 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
PARA URBANIZAÇÃO DA LOCALIDADE DE ALTOS DO MALHADO, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS -
BAHIA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

033/12 26.09.2012 09:30 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
PARA URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DA VILA CASCALHEIRA, NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS -
BAHIA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

034/12 26.09.2012 14:30 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
PARA URBANIZAÇÃO DA LOCALIDADE PRÓXIMA AO NÚCLEO DOS RURAIS, NO MUNICÍPIO DE
ITABUNA - BAHIA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

035/12 27.09.2012 09:30 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
PARA URBANIZAÇÃO DA LOCALIDADE AS MARGENS DA LAGOA CHICO MAIA NO BAIRRO
MANGABEIRA NORTE, NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA, SOB O REGIME DE
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

Logo que sejam concluídas tais alterações os respectivos documentos estarão à disposição dos interessados na COPEL/CONDER, sito na Av. Edgard
Santos, 936, Narandiba, Salvador - Bahia, quando serão os mesmos devidamente avisados, havendo a respectiva reposição do prazo.

Salvador, 20 de setembro de 2012.
Nelson Farias Machado Junior - Presidente da Comissão, em exercício.

● Importância do acordo
O acordo automotivo se justifica
pela importância da indústria au-
tomotiva, que gera milhares de
empregos diretos e na cadeia de
suprimentos, autopeças, repa-
ros, além de outros setores.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 set. 2012, Economia & Negócios, p. B4.




