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Fonte: Ministério do Desenvolvimento. * De janeiro a setembro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado

Tombo nas vendas 
A evolução das exportações para a Argentina e para o mundo 

Valor das exportações (em US$ bilhões) Fatia das vendas para a Argentina no total exportado (em %)
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Comércio exterior Queda das exportações para país vizinho é de 20%

‘Efeito Argentina’ pode tirar
0,5 ponto do PIB brasileiro
Sergio Lamucci
De São Paulo

O tombo das exportações para a
Argentina pode tirar até 0,5 ponto
percentual do crescimento brasi-
leiro neste ano, contando os efei-
tos diretos e indiretos. De janeiro a
setembro, as vendas para o país vi-
zinho recuaram 20,2% em relação
ao mesmo período de 2011, devi-
do à combinação das barreiras co-
merciais implementadas pelo go-
verno argentino e da forte desace-
leração da economia. O consenso
aponta hoje para uma expansão
na casa de 1,5% do Produto Interno
Bruto (PIB) do Brasil em 2012.

A LCA Consultores estima que o
impacto direto do mergulho das
exportações para a Argentina deve
“roubar ” 0,2 ponto do PIB brasilei-
ro em 2012. Os efeitos indiretos so-
bre investimento, emprego e renda
podem tirar mais 0,3 ponto, diz o
economista-chefe da LCA, Bráulio
Borges. Para o diretor do Departa-
mento de Comércio Exterior da Fe-
deração das Indústrias do Estado

de São Paulo (Fiesp), Roberto Gian-
netti da Fonseca, a forte queda das
exportações para a Argentina fará
o crescimento brasileiros ser 0,3 a
0,4 ponto menor neste ano.

Os dois ressaltam a importância
da Argentina como destino de
bens manufaturados brasileiros.
“Em 2011, a Argentina comprou
22% dos manufaturados vendidos
pelo Brasil”, diz Borges, apontando
o efeito multiplicador do setor ma-
nufatureiro sobre o resto da eco-
nomia, dado o maior valor agrega-
do desses produtos.

Para calcular quanto o recuo das
exportações para a Argentina tende
a “roubar ” de crescimento do PIB
brasileiro neste ano, Borges conside-
rou que as vendas externas brasilei-
ras vão manter em 2012 inteiro o
mesmo ritmo de janeiro a setembro.
Nesse período, as exportações para a
Argentina, em valor, recuaram os já
mencionados 20,2%, enquanto as
vendas para o resto do mundo, ex-
cluindo as destinadas ao país vizi-
nho, caíram 3,5%. “Se as exportações
para a Argentina tivessem neste ano

o mesmo ritmo das vendas para os
outros países, as exportações totais
teriam uma variação 1,5 ponto per-
centual maior do que de fato terão.”

Para a contabilidade do PIB, o que
importa são os volumes, mas por en-
quanto só há informações sobre
quantidades exportadas no primei-
ro semestre deste ano. Nesse perío-
do, o volume exportado para a Ar-
gentina caiu 15,8% em relação ao
primeiro semestre de 2011, sendo o
grande fator que explica o tombo de
pouco mais de 15% do valor das ven-
das — os preços tiveram alta de 0,7%,
segundo a Fundação Centro de Estu-
dos de Comércio Exterior (Funcex)

Nos seus cálculos, Borges con-
siderou para 2012 um recuo de
20% do volume exportado para a
Argentina e de 3,5% para o con-
junto dos outros parceiros, por
entender que quase toda a que-
da das vendas se deve a quanti-
dades menores, e não ao movi-
mento de preços. Levando em
conta que as vendas externas de
bens representam cerca de 90%
das exportações totais de bens e

serviços, que têm peso de 11,9%
no PIB, ele chega a um impacto
direto negativo de 0,2 ponto so-
bre o crescimento neste ano.
“Mas esse é apenas efeito direto,
que ignora os impactos sobre o
resto da economia e o fato de
que as exportações para a Ar-
gentina têm valor agregado ele-
vado. O impacto indireto pode
chegar a 0,3 ponto”, diz Borges.

Para Giannetti, os analistas su-
perestimam os efeitos do cresci-
mento menor da China sobre o
Brasil, deixando em segundo pla-
no o impacto do tombo das expor-
tações para a Argentina, um gran-
de comprador de manufaturados.

Depois de crescer 8,9% em 2011,
a economia argentina deve avan-
çar 2,6% neste ano, segundo o FMI.
Para explicar o recuo das exporta-
ções brasileiras, Giannetti ressalta
o peso das restrições impostas pelo
país vizinho, que enfrenta proble-
mas no balanço de pagamentos.
Segundo ele, há empresários que
viram seus produtos levar até 250
dias para entrar na Argentina.

Com análise de erros da UE,
seminário debate integração
financeira no Mercosul
Eduardo Campos
De Brasília

A crescente divergência entre as
políticas econômicas ameaça o
Mercosul, mas técnicos discutem a
possível integração financeira do
bloco. Durante seminário realiza-
do em Brasília, estudiosos da zona
do euro e do bloco sul-americano
debateram a experiência de inte-
gração na União Europeia, para
tentar evitar os mesmos erros.

Além deixar os reguladores do
Mercosul alertas sobre o que pode
dar errado nesse tipo de processo,
o seminário “Desafios para Apro-
fundamento da Integração Finan-
ceira do Mercosul – Lições da Expe-
riência Europeia”, promovido pelo
Banco Central (BC), também bus-
cou afastar a percepção de que a
agenda está parada. As discussões
em pauta buscam um modelo sóli-
do de integração financeira entre
os países da região envolvendo
atuação de bancos, bolsas de valo-
res e companhias de seguros.

Como o sistema financeiro é
um vetor de propagação de cri-
ses, o que se pretende é um mo-
delo resistente e bem supervisio-
nado, que evite o risco de instabi-
lidade para o sistema financeiro.

Para Maria Antonieta Del Tedes-
co Lins, professora do Instituto de
Relações Internacionais da USP, os
países-membros do Mercosul têm
de decidir se ainda desejam cami-
nhar juntos, já que recentes deci-
sões têm apontado mais para a de-
sintegração do que para a união.

Com o foco na integração finan-
ceira, Maria Antonieta vê dois mo-
mentos distintos nesse processo.
Primeiro, facilitar a circulação de
dinheiro entre os países-membros.
O segundo passo seria permitir a
mobilidade do capital no bloco,
como a abertura de contas em

bancos nos diferentes países e a
compra de títulos públicos.

“O que faz com que essa dinâmi-
ca seja difícil, ou não aconteça a
despeito do trabalho técnico dos
BCs, é o fato de que as condições
macroeconômicas são diferentes
entre os países”, diz a professora.
Para ele, os países precisam se
comprometer com as mesmas po-
líticas de contenção da inflação,
contas públicas transparentes e
dados econômicos confiáveis.

Para Claes Belfrage, professor da
Universidade de Liverpool, a histó-
ria de integração no continente
europeu não é mais o modelo a ser
seguido. O principal problema, na
avaliação de Belfrage, é que a Euro-
pa partiu para a integração mone-
tária antes de completar uma série
de etapas do que seria uma maior
integração financeira. Para o pro-
fessor, ainda não há um acordo no
Mercosul sobre o que seria essa in-
tegração financeira, o que dificulta
tomar o próximo passo.

David Marsh, presidente do Fó-
rum das Instituições Monetárias e
Financeiras Oficiais, fez um balan-
ço da criação da zona do euro, que
ele não considera positivo. A inte-
gração comercial ocorreu, diz, mas
o quadro macroeconômico da re-
gião não ficou mais forte, a reapro-
ximação entre França e Alemanha
perde força, o euro não se tornou
um rival para o dólar . E Alemanha
está mais forte do que nunca, re-
sultado de suas exportações.

Para Marsh, antes de se pensar
em união monetária, é preciso
trabalhar na direção de uma
união fiscal. A integração gra-
dual do comércio e das finanças é
melhor do que uma “grande car-
t a d a”, diz. Na opinião dele, é pre-
ciso cooperar com os vizinhos,
mas nunca perder o controle de
suas próprias políticas.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A3.




