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O Brasil perdeu em outubro o su-
perávit comercial que mantinha
com a Argentina nos últimos
anos. Segundo um relatório da

consultoria Abeceb, as barreiras
do governo de Cristina Kirchner
sobre as importações e a queda
da demanda da indústria local –
junto com a recuperação das ex-
portações de produtos industria-
lizados fabricados na Argentina

parao mercado brasileiro – possi-
bilitaram que os industriais ar-
gentinos tivessem nesse mês
uma balança comercial favorá-
vel em US$ 40 milhões.

Dessa forma, outubro tornou-
se o primeiro mês de superávit
argentino desde junho de 2009,
época da primeira fase da crise
mundial. A balança favorável aos
argentinos foi o resultado de ex-
portações do país ao Brasil pelo
valor de US$ 1,666 bilhão, o equi-

valente a um aumento de 8,8%
ante o mesmo mês de 2011.

A Argentina comprou meno-
res volumes de minério de ferro
do Brasil, tratores, veículos de
carga, motores para veículos, au-
tomóveis para passageiros, lami-
nados planos, pneus, bombas e
compressores, além de menos
autopeças. Na contramão, o Bra-
sil exportou à Argentina US$
1,626 bilhão, volume que indica
queda de 18,4% em relação a ou-

tubro do ano passado.
Porém, no intercâmbio comer-

cial acumulado desde o início
deste ano, o Brasil mantém supe-
rávit de US$ 1,834 bilhão com a
Argentina. Mas essa balança fa-
vorável é 63% inferior em rela-
ção ao mesmo período de 2011.

De janeiro a outubro, a Argen-
tina exportou US$ 13,269 bi-
lhões ao Brasil, volume 4,7% infe-
rior à marca do mesmo período
de 2011. Desde janeiro o Brasil

acumula US$ 15,103 bilhões em
vendas à Argentina. Isso equiva-
le a 20% de queda em relação ao
mesmo período do ano passado.

Nos últimos três anos, a Casa
Rosada ampliou as barreiras pa-
ra impedir ou limitar a entrada
de produtos de vários países. Os
produtos brasileiros também en-
traram na lista negra da presiden-
te Cristina Kirchner, apesar de
constituir violação ao espírito
de livre comércio do Mercosul.

menor é o saldo da balança comercial no acumulado do ano em relação a mesmo
período do ano passado quando, sem crises, o saldo foi recorde de US$ 29,8 bilhões

Cleide Silva

Mesmo com a prorrogação do
desconto do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI)
até o fim do ano, o mês passado
registrou alta de 18,5% nas ven-
das de veículos em relação a se-
tembro, com um total de 341,7
mil unidades, o melhor outubro
da história. O recorde anterior
para o período tinha sido em
2010, com 303,1 mil unidades.

Somente em automóveis e co-
merciais leves, segmento bene-
ficiado pelo imposto menor, fo-
ram vendidas 327,1 mil unida-
des, um aumento de 17,8% ante
setembro. Na comparação com
outubro de 2011, os aumentos
são de 21,8% nas vendas totais e
de 24% nas de automóveis e co-
merciais leves.

No ano, as vendas de veícu-

los, incluindo caminhões e ôni-
bus, somam 3,130 milhões de
unidades, resultado 5,7% maior
que o de igual intervalo de 2011.
Em automóveis e comerciais le-
ves, a alta é de 7,2%, com 2,993
milhões de unidades, segundo
dados de mercado com base nos
licenciamentos.

O balanço oficial do setor se-
rá divulgado na terça-feira pela
Federação Nacional da Distri-
buição de Veículos Automoto-
res (Fenabrave).

Abaixo da média. O resultado
de outubro, apesar de recorde
para o mês, está abaixo do obti-
do nos três primeiros meses de
redução do IPI, quando foram
vendidas 353,2 mil unidades (ju-

nho), 364,2 mil (julho) e 420 mil
(agosto). Os negócios despenca-
ram em setembro – para 288,1
mil veículos – e voltaram a rea-
gir no mês passado.

Analistas esperam nova que-
da neste mês, mas uma possível
corrida às lojas em dezembro,
quando termina o benefício do
IPI, já prorrogado duas vezes.
“A indústria automobilística se-
gue passo de crescimento nada
enlouquecido – como o verifica-
do em agosto –, mas perfeita-
mente possível de ser atingido”,
diz o diretor do Centro de Estu-
dos Automotivos (CEA), Luiz
Carlos Mello. Ele concorda com
as projeções da Associação Na-
cional dos Fabricantes de Veícu-
los Automotores (Anfavea), de
que o ano deve fechar com de-
sempenho recorde de 3,8 mi-
lhões de veículos vendidos, qua-
se 5% mais que em 2011. “O mer-
cado brasileiro ainda tem uma
demanda reprimida.”

O benefício do IPI, que termi-
na em 31 de dezembro, reduziu
de 7% para zero a alíquota desse
imposto para modelos nacio-
nais com motor 1.0 e de 11% a

13% para 5,5% a 6,5% para ver-
sões até 2.0.

Novidades. O consumidor bra-
sileiro confirmou, no mês passa-
do, sua atração por novidades.
O compacto Hyundai HB20,
que chegou às lojas no dia 10
com preços a partir de R$ 32 mil,
vendeu 3.313 unidades e tem fila
de espera até fevereiro. A empre-
sa já criou um segundo turno de
trabalho na recém-inaugurada
fábrica de Piracicaba.

Seu concorrente, o também
novato Toyota Etios, vendeu
1.723 unidades nas versões

hatch e sedã, com preços a par-
tir de R$ 30 mil. Os dois mode-
los fabricados no País são apon-
tados como responsáveis pelo
aumento de participação no
mercado de automóveis e co-
merciais leves das duas marcas.
A Toyota saltou de uma fatia de
3,2% em setembro para 3,9% no
mês passado e a Hyundai de
2,6% para 3,2%.

A alta demanda está provo-
cando algumas mudanças nas ta-
belas sugeridas pelas fábricas.
O Nissan March importado do
México – cujas vendas estavam
suspensas havia cerca de dois

meses em razão da falta de pro-
dutos – volta a ser vendido nos
próximos dias com reajuste de
R$ 1,1 mil. A empresa estourou
sua cota de importação de pro-
dutos sem Imposto de Importa-
ção e agora está trazendo o com-
pacto pagando 35% de imposto.

A Citroën também aumentou
em cerca de 2% os preços de al-
gumas versões do C3 para ade-
quar o mix de produtos com a
demanda do mercado. A nova
versão do compacto premium
foi lançada em agosto e tem ven-
dido, em média, mais de 3 mil
unidades por mês.

Vendas de carros crescem 18,5%
em outubro e batem novo recorde

Brasil perde superávit
industrial com Argentina

China desbanca EUA como principal
exportador para o mercado brasileiro
No ano até outubro, Brasil comprou US$ 28,7 bi dos chineses ante US$ 26,8 bi dos americanos; não há mais tempo para reverter quadro

31%
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Maior compradora de produ-
tos brasileiros há três anos, a
China se tornará pela primei-
ra vez na história a principal
fornecedora para o Brasil em
2012, desbancando os Esta-
dos Unidos. O fenômeno
ocorre em um ambiente de de-
terioração do comércio exte-
rior global, com duros impac-
tos para o País. O governo di-
vulgou ontem que, em outu-
bro, o saldo da balança comer-
cial foi de apenas US$ 1,7 bi-
lhão, o menor superávit para
o mês desde 2009.

O saldo positivo ajudou pou-
co no resultado acumulado do
ano. Até agora, o volume de
US$ 17,4 bilhões é 31% menor
do que o do mesmo período do
ano passado. Sem enfrentar cri-
ses, 2011 foi um ano de saldo
recorde de US$ 29,8 bilhões.

A consolidação chinesa co-
mo principal parceira comer-
cial do Brasil começou a ficar
clara no início do ano, com o
aumento consistente de suas
vendas para o País. Para a secre-
tária de Comércio Exterior do
Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exte-
rior (MDIC), Tatiana Prazeres,
faltando dois meses para o fim
do ano, agora já se pode afirmar
com mais segurança que a lide-
rança caberá à China.

De janeiro a outubro, o Brasil
comprou US$ 28,7 bilhões do
gigante asiático contra US$
26,8 bilhões dos Estados Uni-
dos. “Houve redução das impor-
tações dos Estados Unidos com-
binada com aumento das impor-
tações da China”, explicou Ta-
tiana.

Entre os produtos que o Bra-
sil deixou de comprar dos ame-
ricanos estão hulha, um carvão

que se usa em fornos indus-
triais, e algodão. Já da China,
houve aumento de importa-
ções de itens como bens de capi-
tal e componentes de produtos.

Exportações. Do lado das ven-
das nacionais, vale destacar
uma forte queda de 25% verifica-
da no mês passado tanto para a
China quanto para a Argentina.
A secretária explicou que, no ca-
so da China, o resultado foi in-
fluenciado pela retração das ex-

portações de minério de ferro
com a queda de 41% do preço
em outubro em comparação a
igual período de 2011.

Sobre a Argentina, a avalia-
ção é que a crise externa, soma-
da a problemas econômicos do
país, tenha diminuído a deman-
da por produtos brasileiros, so-
bretudo veículos. “Seguimos
monitorando o comércio bilate-
ral com a Argentina com aten-
ção”, disse Tatiana. Os países
se reúnem na semana que vem

para tratar do tema.

Cálculo. O resultado geral da
balança comercial de outubro
foi marcado por uma queda de
7,6% no volume de compras,
mas, principalmente, da retra-
ção de 10,6% das vendas. As im-
portações somaram US$ 20,1 bi-
lhões contra US$ 21,7 bilhões
das exportações.

A maior influência negativa
sobre o desempenho das ven-
das brasileiras no período foi

do petróleo, que desabou 58,8%
no mês passado, para US$ 794
milhões.

“Consultamos a Petrobrás e

o que nos disseram é que a que-
da nas exportações é resultado
da produção nacional menor e
de um crescimento dos volu-
mes de processamento de óleo
nacional nas refinarias do Bra-
sil”, disse Tatiana. De janeiro a
outubro, as vendas de petróleo
registraram recuo de 7,3% em
relação aos primeiros dez me-
ses de 2011. A redução é conse-
quência mesmo da diminuição
(-9,3%) das vendas, já que o pre-
ço subiu 3,2% no período.

Prorrogação dos
cortes do IPI até o fim
do ano não impediu
melhor resultado da
história para o mês

Reflexo. Exportações do Brasil para a China recuaram 25% por causa da queda de 41% no preço do minério de ferro em outubro ante mesmo mês de 2011

Balanço. No ano, o avanço das vendas de automóveis e comerciais leves foi de 7,2%

● Vizinhança

● Novo recorde

TATIANA PRAZERES
SECRETÁRIA DO MDIC
“Seguimos monitorando o
comércio bilateral com a
Argentina com atenção.”

341,7 mil
veículos foram vendidos
em outubro, superando o
recorde para o mês, obtido
em 2010, quando foram
vendidas 303,1 mil unidades
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 nov. 2012, Economia & Negócios, p. B4.




