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A s perspectivas econômicas
estão piorando em escala
global. Os Estados Unidos
têm de enfrentar o denomi-

nado “abismo fiscal”, cerca de US$
600 bilhões em corte nas despesas
militares e programas sociais e extin-
ção de redução de imposto de renda
aos mais ricos concedida pelo gover-
no Bush.

A China, fortemente dependente
de exportação, está acusando o golpe
da crise nas economias desenvolvi-
das, apontando para desaceleração
na sua demanda de insumos, o que
afeta preço e quantidade para quem
exporta para ela.  

Na zona do euro, apesar das medi-
das emergenciais, que estão salvan-
do o sistema financeiro do colapso, a
recessão está instalada e a tensão so-
cial vem crescendo em reação às me-
didas de redução de direitos. Há ris-
cos de a crise europeia contaminar
de maneira mais grave todos os paí-
ses, e de forma mais dura que a ocorri-
da com a quebra do banco Lehman
Brothers.

Há, portanto, que se preparar para
o pior, ainda mais se o governo objeti-
va crescer 4,5% em 2013, tendo fracas-
sado nesse objetivo nesses dois pri-
meiros anos do governo Dilma.

Há vários caminhos para retomar
o crescimento. Interessa o de maior
viabilidade de se operacionalizar e
que produza maiores frutos econômi-

cos e sociais. É o desafio contra o tempo
e contra os ventos desfavoráveis vindos
de fora. Vejamos os caminhos e limita-
ções que vêm sendo apontados pelas
análises.

Exportar. Tem a vantagem de: a) criar
maior desafio à competitividade das em-
presas, que precisam disputar em am-
biente hostil; b) aproveitar o potencial
estratégico que o País desfruta em algu-
mas commodities, na agricultura e na
pecuária; c) a demanda internacional
por alimentos é a única com maior pro-
babilidade de crescimento na crise, e
nisso somos bons. Talvez os melhores.

Os problemas dessa via são que: a)
leva tempo para as empresas melhora-
rem sua competitividade para o nível
necessário à acirrada concorrência in-
ternacional; b) a desvantagem competi-
tiva é agravada pelo denominado custo
Brasil (tributos, juros, infraestrutura, lo-
gística e burocracia); c) o câmbio em-
purra mais ainda para baixo a competiti-
vidade; d) o preço da exportação na saí-
da do País (FOB) é majorado por frete,
seguro, despesas aduaneiras e imposto
de importação do país de destino, con-
correndo com o preço local sem esses
adicionais e; e) a ampliação da exporta-
ção no que somos competitivos é pou-
ca, face ao montante necessário ao des-
lanche da economia.

Oferta. Outro caminho é o estímulo à
oferta, pela desoneração tributária e fi-

nanciamento mais atraente às empre-
sas. Tem a vantagem de reduzir custos
nas empresas, melhorando sua competi-
tividade. Os problemas são: a) a baixa
capacidade do governo em fazer desone-
rações na escala necessária, tanto em
intensidade como em amplitude; b) ter
sistema bancário viciado em ganhos fá-
ceis de curto prazo, incapazes de finan-
ciamentos de longo prazo; c) o risco de
a vantagem concedida pela desonera-
ção e financiamento não ser utilizada
para a redução de preço, mas de pura
recomposição de margem econômica e;
d) se não ocorrer aumento do consumo,
a oferta não deslancha.

Há um sério problema: a desoneração
da cota patronal de 20% da folha de pa-
gamento já está prejudicando as contas
da Previdência Social, e o governo tem
de compensar a perda ao INSS, como
determina a lei, mas está faltando a
transparência nessa compensação.

Investimento. É responsável por cer-
ca de 20% do crescimento. Tem sido o
caminho mais defendido nas análises,
mas tem sérias limitações. Envolve o in-
vestimento privado, de empresas esta-
tais, em parceria do governo com o se-
tor privado e o feito pelo Tesouro da

União, dos Estados e dos municípios.
O investimento privado reage favora-

velmente com a redução da Selic, pois
passa a ser melhor investir do que procu-
rar rendimento em títulos do governo
federal. Reage, também, favoravelmen-
te face à oferta de financiamento com
condições mais atraentes. Mas reage
principalmente ante perspectiva de ex-
pansão do consumo, contido pelas ele-
vadas taxas de juros bancárias.

O investimento das estatais se con-
centra na Petrobrás e na Eletrobrás. A
primeira vem sendo usada pelo governo
para segurar a inflação, e a segunda vai
ter sensível redução nos preços da ener-
gia elétrica. Assim, a contribuição de am-
bas não será tão expressiva.

O investimento em parceria público-
privada tem sido feito principalmente
com recursos de origem pública
(BNDES, fundos de pensão de estatais e
do Tesouro) e, quando não envolve favo-
ritismos, expõe os usuários a preços ele-
vados e serviços precários pela falta de
gestão do Estado sobre os contratos de
concessão.

O investimento direto do governo fe-
deral caminha a passos lentos e com va-
lores muito aquém do necessário para
melhorar a infraestrutura, pois tem de
pagar 4% do PIB de juros, por manter a
Selic acima do que deve. O dos Estados
fica limitado, pois eles têm de amortizar
dívida que foi refinanciada pela União, e
o dos municípios tem que enfrentar a
expansão do custeio (educação e saú-
de) para acompanhar a demanda social
crescente.

Consumo. É a principal mola do cresci-
mento. Em média, o consumo das famí-
lias é responsável por 60% do cresci-
mento e as despesas do governo, por
20%.

O problema é que parte importante
da expansão do consumo das famílias
está sendo atendida pelo produto im-
portado, que tem vantagens em preço e
qualidade, pois: a) pode proceder de um

país que tenha menor custo de insu-
mos, de tributos e de juros; b) pode
contar com câmbio mais favorável e;
c) existe sobreoferta internacional,
que acirra a concorrência. O proble-
ma é que o consumo está contido pe-
lo freio imposto pelas taxas de juros
bancárias, que dobram o preço no cre-
diário e limitam o endividamento
das pessoas.

Sugestões. Para enfrentar as des-
vantagens apontadas na competitivi-
dade, o mais rápido e eficaz é levar o
câmbio para R$ 2,50, que é o nível
médio ponderado por uma cesta de
moedas, do período 2003/2007,
quando as transações correntes
eram positivas. Naquele período, o
saldo da balança comercial (exporta-
ção menos importação) foi de US$ 38
bilhões por ano. Com o câmbio atual,
caiu pela metade. Para desvalorizar o
câmbio, é necessário elevar a baixa
liquidez da economia, comprando os
títulos da dívida em poder do merca-
do, como fazem os bancos centrais
dos países desenvolvidos.

Quanto aos juros, é preciso conti-
nuar a reduzir a Selic para o nível da
inflação e continuar a pressão sobre
os bancos, tabelando as escorchan-
tes tarifas. Isso os leva a depender
mais da expansão do crédito, o que
acirra a competição bancária com a
consequente redução dos juros.

Mas, se o governo continuar com
medo da inflação, pensar que a Selic a
controla e seguir o que quer o merca-
do financeiro, que é elevar as taxas de
juros e manter o câmbio apreciado,
não vamos sair do lugar e, com a crise
ameaçando, periga, em vez de cres-
cer, ficarmos semiestagnados nos
próximos anos. Está tudo na mão do
governo.
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Brasil
ameaça
retaliar a
Argentina
Para o governo, desvio de comércio
provocado por barreiras é “inaceitável”

‘É preciso reduzir a Selic para
o nível da inflação e continuar
a pressão sobre os bancos’

Raquel Landim

O governo brasileiro está irri-
tado com o desvio de comér-
cio provocado pelas barreiras
argentinas e ameaça retaliar o
sócio do Mercosul. O assunto
deve contaminar a reunião en-
tre as presidentes Dilma Rous-
seff e Cristina Kirchner, que
encerra o encontro empresa-
rial marcado para 27 e 28 de no-
vembro em Cardales, cidade
próxima a Buenos Aires.

De acordo com dados compila-
dos pelo governo brasileiro, com
base nas estatísticas do Institu-
to Nacional de Estatísticas e Cen-
so (Indec) da Argentina, as im-
portações provenientes do Bra-
sil caíram 19,4% de janeiro a se-
tembro, porcentual muito supe-
rior à queda de 3,4% registrada
nas demais origens.

“Se não houver uma liberação,
não restará alternativa a não ser
endurecer”, disse uma fonte do
governo brasileiro ao Estado. Se-
gundo essa fonte, o Brasil enten-
de que a Argentina enfrenta um
problema de falta de dólares pa-
ra custear as importações, mas é
“inaceitável” que as empresas

brasileiras percam mercado pa-
ra países de fora do Mercosul.

No ano passado, o Brasil che-
gou a impor barreiras contra os
carros feitos na Argentina e,
mais recentemente, bloqueou a
entrada de produtos perecíveis
como maçã, pera e batata. Se não
ocorrer em breve uma liberação
de licenças de importação para
produtos brasileiros, as travas
podemretornar. Ainda não há de-
finição sobre quais produtos ar-
gentinos seriam afetados.

O governo brasileiro ficou bas-
tante insatisfeito com o resulta-
do de uma reunião bilateral en-
tre a secretária de Comércio Ex-
terior, Tatiana Prazeres, e o se-
cretário de Comércio Interno da
Argentina, Guilhermo Moreno,
que ocorreu em São Paulo. A ex-
pectativa do Brasil era que os ar-
gentinos liberassem produtos
afetados pelas licenças não auto-
máticas de importação.

Moreno, no entanto, endure-
ceu o discurso e disse que o Bra-
sil perde mercado na Argentina
para outros países por falta de
competitividade. Para a adminis-
tração Dilma, o argumento não
faz nenhum sentido, porque os
produtos já estavam vendidos,
só não obtiveram permissão pa-
ra entrar na Argentina.

Oito setores são os mais “sen-
síveis” na relação bilateral: auto-
peças, pneus, calçados, têxteis e
confecções, móveis, linha bran-
ca, máquinas agrícolas e carne
suína. No setor têxtil, as importa-
ções vindas do Brasil caíram
11,9%, enquanto as de outras ori-
gens subiram 24,8%. Na linha
branca, as vendas do Brasil recua-
ram 18,7%, enquanto os argenti-
nos compraram 53,5% mais de
outras origens.

Cotas. A queda nas vendas para

a Argentina afetou significativa-
mente a indústria brasileira, que
enfrenta dificuldade para recu-
perar o fôlego após o impacto da
crise global. A situação é tão gra-
ve que os empresários brasilei-
ros preferem acordos que estabe-
leçam cotas para as exportações
para a Argentina à falta de previ-
sibilidade que rege atualmente o
comércio entre os dois países.

“Os acordos podem ser uma
alternativa para dar mais regula-
ridade ao comércio. A imprevisi-
bilidade é fatal para os negó-
cios”, diz Domingos Mosca, con-
sultor da Associação Brasileira

da Indústria Têxtil (Abit). A enti-
dade vai ser reunir com sua con-
traparte argentina em paralelo à
reunião em Cardales para tentar
estabelecer cotas de exportação
para alguns produtos.

No setor calçadista, houve
uma grande liberação de licen-
ças de importação em meados
do ano, mas a situação voltou a
piorar em outubro. As empresas
brasileiras ainda têm cerca de
500 mil pares a espera de autori-
zação para entrar na Argentina –
algumas dessas licenças estão
pendentes há um ano.

Segundo Heitor Klein, diretor

executivo da Associação Brasilei-
ra da Indústria Calçadista (Abi-
calçados), o setor deve vender
na Argentina 10 milhões de pa-
res de calçados neste ano, me-
nos que os 15 milhões de pares
que eram comercializados quan-
do o Brasil aceitava as cotas im-
postas pelo governo local e mui-
to abaixo dos 25 milhões de po-
tencial do mercado.

Alguns setores vêm sendo afe-
tados há tanto tempo pelas bar-
reiras argentinas que acabaram
preferindo investir no país vizi-
nho, para tentar equilibrar o co-
mércio e conquistar a boa vonta-

de do governo argentino na hora
de liberar as licenças. É o caso de
máquinas agrícolas, em que as
empresas Case New Holland, Ag-
co e John Deere anunciaram fá-
bricas na Argentina.

De acordo com Milton Rego,
vice-presidente da Associação
Nacional de Fabricantes de Veí-
culos Automotores (Anfavea), a
participação das fabricantes de
máquinas agrícolas instaladas
no Brasil no mercado argentino
caiu dos usuais 80% para 55%.
“Pela primeira vez um fabrican-
te argentino foi líder de vendas”,
contou Rego.

Na mão do governo

Onde o sapato aperta. O setor calçadista, entre outros, é um dos mais “sensíveis” na relação bilateral Brasil-Argentina

● Barreiras

DOMINGOS MOSCA
CONSULTOR DA ABIT
“Os acordos podem ser uma
alternativa para dar mais
regularidade ao comércio.
A imprevisibilidade é fatal
para os negócios.”

MILTON REGO
VICE-PRESIDENTE DA ANFAVEA
“Pela primeira vez, um
fabricante argentino foi líder
de vendas.”

� Participação do Brasil e do resto do mundo nas importações feitas pela Argentina
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 nov. 2012, Economia & Negócios, p. B4.




