
Enquanto observa o desenrolar
dos acontecimentos da crise po-
lítica e econômica que paralisa
o país vizinho — e um de seus
principais parceiros comerciais
—, o Brasil tenta cobrar da Ar-
gentina uma postura que favore-
ça a recuperação do comércio
bilateral, em contínua retração.
Mas, mesmo com o encontro
previsto entre as presidentes
brasileira, Dilma Rousseff, e ar-
gentina, Cristina Kirchner, na
próxima semana, há expectati-
va que pouca coisa se modifique
nessa parceria no curto prazo.

Na percepção de especialis-
tas, a tendência que mais ga-
nha força, depois das manifes-
tações que paralisaram a Argen-
tina nos últimos dias, é a de in-
tensificação do isolamento do
governo Kirchner — e conse-
quentemente de todo o país no
comércio regional e global.
“Ela (Cristina Kirchner) se dis-
tancia cada vez mais de todos,
da população, dos parceiros co-
merciais e até mesmo de seus
antigos apoiadores. Hoje quem
a apoia são poucos manifestan-
tes de esquerda (de um movi-
mento chamado La Cámpora),
que querem cargos na direção
nas empresas estatais”, diz o ar-
gentino Mario Gaspar Sacchi,
professor do curso de relações
internacionais da ESPM.

“Aparentemente, o governo

argentino está muito mais próxi-
mo do venezuelano Hugo Chá-
vez do que da brasileira Dilma
Rousseff”, avalia Mario Sacchi.

Para Luis Dufaur, do Institu-
to Plínio Correa de Oliveira, a
aproximação do governo Chá-
vez, inclusive, contribuiu para
a insatisfação popular que le-
vou para as ruas milhares de ar-
gentinos por todo o país em inú-
meras manifestações de des-
contentamento com o governo
Kirchner. Entre os pontos da
discórdia, estaria o interesse
do movimento La Cámpora de
reformar a Constituição para
reeleger a atual presidente, se-
guindo o sistema utilizado por
Chávez na Venezuela.

Diante deste cenário, o gover-
no brasileiro reconhece que, en-
quanto a Argentina não estiver
livre dos problemas causados
pela crise econômica mundial e
pelos conflitos internos enfren-
tados pela presidente Cristina
Kirchner, dificilmente será pos-
sível que as exportações brasilei-
ras alcancem patamares já vis-
tos anteriormente.

Os setores de confecção e cal-
çados estão entre os mais afeta-
dos pelas recentes restrições im-
postas pelo governo argentino
às importações, mas outros tam-
bém começam a ser afetados. A
queda nas exportações para a
Argentina se acentuou ainda
mais em outubro, com vendas
menores de automóveis e miné-
rio de ferro, segundo dados do

Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exte-
rior (MDIC).

No acumulado do ano, as ven-
das brasileiras para o país vizi-

nho — e parceiro no Mercosul —
registram recuo de 20,8% na
comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2011. Somente em outu-
bro essa baixa foi de 25,8% em

relação ao mesmo mês do ano
passado, pela média diária em
dólares. “Enquanto essa situa-
ção perdurar, é difícil retomar o
vigor que (o comércio exterior)
pode atingir quando há um am-
biente de crescimento”, decla-
rou recentemente a secretária
de Comércio Exterior do Minis-
tério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior
(MDIC), Tatiana Prazeres.

Só que as perspectivas para a
economia argentina não refor-
çam em nada qualquer expecta-
tiva positiva de recuperação do
comércio bilateral. O governo
argentino projeta um cresci-
mento de 3,4% do PIB este ano,
mas muitos economistas dizem
que a projeção é extremamente
otimista. A agência de classifica-
ção de risco Standard & Poor's,
por exemplo, prevê que o PIB
do país cresça 1,5% em 2012.

Dados publicados pelo Insti-
tuto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC), órgão seme-
lhante ao Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
reforçam a retração nas rela-
ções comerciais da Argentina
com outros países. Entre setem-
bro de 2011 e setembro de 2012,
as importações caíram 14%, en-
quanto as exportações diminuí-
ram 12%. Entre os produtos
vendidos para fora do país, os
que mostraram percentual
mais significativo de queda fo-
ram os primários, com 27%. ■
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Isolada na região, Argentina
também se afasta do Brasil
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EXPORTAÇÃO BRASILEIRA

Automóveis são os produtos mais vendidos à Argentina, mas 
mostram queda desde 2011, em US$ milhões (fob)
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Automóveis com motor de 1500 
a 3000 cm3, até 6 passageiros

Automóveis com motor de 1000 
a 1500 cm3, até 6 passageiros

Minérios de ferro aglomerados 
e seus concentrados

Outras partes e acessórios de 
carrocerias para automóveis
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OS PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS

Fonte: Secex (Secretaria de Comércio Exterior)
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MARCHA A RÉ 

Exportações do Brasil para a Argentina devem fechar o ano 
próximo do nível de 2010, em 12 meses, em US$ bilhões
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As recentes paralisações de tra-
balhadores argentinos não afe-
taram as linhas de produções
de grandes empresas brasileiras
no país, segundo as compa-
nhias consultadas pelo BRASIL
ECONÔMICO. As empresas afirma-
ram não sentir os efeitos das
greves até a noite de ontem. Os
movimentos atingem principal-
mente profissionais ligados ao
transporte e funcionalismo pú-
blico, e não chegam às fábricas
de companhias como JBS, Al-
pargatas e Mundial.

Na JBS, que em 2005 adqui-
riu a Swift Argentina e atual-
mente mantém um frigorífico
no país, na cidade de Rosário,
as operações continuavam em
ritmo normal até ontem, segun-
do a empresa. Diante do cená-
rio instável no país, a JBS fe-

chou em maio a venda de uma
das suas unidades instaladas na
Argentina, em San José, para
um grupo de cooperativas lo-
cais e o governo da província.
O frigorífico restante, no entan-
to, opera normalmente.

A Alpargatas, da Camargo
Corrêa, também segue sem para-
lisações de funcionários, de
acordo com a companhia. Em
julho deste ano a empresa pas-
sou por uma paralisação em fá-
bricas destinadas à confecção
de calçados, localizadas em Bue-
nos Aires, La Pampa, Tucumán,
Catamarca e San Luis, com o ob-
jetivo de reduzir estoque. Ago-
ra, a companhia afirma operar
em ritmo normal.

A Mundial, que desde setem-
bro deste ano mantém uma fá-
brica de talheres na Argentina,
também não vê reflexos das pa-
ralisações nos negócios. De
acordo com Michael Ceiltin,
presidente da companhia, não
há nenhum tipo de greve na fá-
brica, que segue operando nor-
malmente.

Transporte
A expectativa agora é que as pa-
ralisações no transporte pos-
sam ter algum impacto nas rela-
ções comerciais entre a Argenti-
na e o Brasil, que é um dos prin-
cipais países parceiros na área
de comércio exterior, tanto pa-
ra importações quanto para ex-
portação. Isso porque as greves
dos últimos dois dias levaram
ao cancelamento de voos das
companhias aéreas Aerolíneas
Argentinas, Austral e Lan para
cidades brasileiras, como São
Paulo e Rio de Janeiro. Além
disso, os acessos à capital Bue-
nos Aires foram bloqueados
por manifestantes.

Apesar da queda de 11% no
comércio com a Argentina em
2011, fruto de recentes travas
impostas pelo governo, o Brasil
exportou para o vizinho US$ 7,5
bilhões no ano passado, manten-
do um saldo comercial positivo
de US$ 1,2 bilhão. Entre os prin-
cipais itens de exportação da Ar-
gentina estão veículos, pláticos,
frutas, laticínios e cereais. ■

CRISE

Não são apenas os sindicalistas
do setor de serviços que têm ma-
nifestado insatisfação com o go-
verno da presidente Cristina Fer-

nández de Kirchner. Empresá-
rios do ramo das comunicações e
jornalistas também estão em cli-
ma de conflito com a Casa Rosa-
da desde a aprovação, em outu-
bro de 2009, da Lei de Mídia.

A lei de Serviços de Comunica-
ção Audiovisual estabelece as no-
vas regras para funcionamento e
produção das emissoras de rádio
e TV no país vizinho. Um dos arti-

gos mais polêmicos da legislação
é o que delimita condições, pra-
zos e frequências disponíveis pa-
ra empresas interessadas em li-
cenças de transmissão. Segundo
aliados do governo Kirchner, o
objetivo da nova lei é reduzir o
“monopólio” de grupos de comu-
nicação em atividade no país.

O Grupo Clarín, um dos maio-
res da América Latina, é um dos al-

vos da lei, reclamam seus executi-
vos e jornalistas. Além de editar
os jornais Clarín e Olé, o conglo-
merado argentino também publi-
ca revistas e gerencia produções
em canais da TV aberta e fechada,
e emissoras de rádio AM e FM. No
total, são 300 licenças sob posse
dos sócios do Grupo. A Lei de Mí-
dia, contudo, deve reduzir este nú-
mero para 24 a partir de 2013.

A empresa já declarou que so-
fre retaliações por fazer críticas
negativas ao governo. Outra em-
presa do setor questionada pelas
autoridades é a Telefonica, dona
de nove canais na TV aberta.

A partir de 7 de dezembro, o
Grupo Clarín terá o prazo de um
ano para retirar todos seus inves-
timentos nas licenças que exce-
derem o limite em lei. ■

Desemprego cresce no terceiro trimestre

A taxa de desemprego da Argentina no terceiro trimestre subiu a

7,6%, ante 7,2% no segundo trimestre, segundo a agência nacional

de estatística do país (Indec). O aumento da taxa de desemprego

acontece em um momento de desaceleração da economia do país,

causada pela baixa demanda do Brasil por produtos argentinos,

pela paralisação no mercado de câmbio local e pelos limites às

importações que têm reduzido investimentos e contratações.

Kirchner minimiza alcance
das manifestações no país

Paralisações passam
longe das brasileiras

Alí Burafi/AFP

Imprensa se declara prejudicada pela Lei de Mídia

Após dois anos sem o marido

Néstor, a presidente Cristina

Kirchner enfrenta seus piores

momentos no governo e os mais

altos índices de rejeição. A greve

nacional convocada pelas

centrais sindicais contra a líder

argentina gerou na terça-feira

sérias dificuldades no transporte

urbano e aéreo e bloqueou

acessos estratégicos a Buenos

Aires. A paralisação para exigir

aumentos salariais e redução de

impostos interrompeu o serviço

de trens na periferia de Buenos

Aires, uma linha do metrô e

algumas rotas de ônibus urbanos.

Todos os voos domésticos e para

países vizinhos foram suspensos.

Mas o protesto, que ocorreu

sob a liderança dos três maiores

sindicatos de trabalhadores do

país, teve os efeitos amenizados

por Cristina Kirchner. A presidente

rechaçou os impactos do

movimento. “Eu não me afeto

com ameaças, vou manter

o que tenho de fazer”, afirmou.

E é diante deste cenário que

a presidente Dilma Rousseff

comparecerá na próxima semana

a uma conferência da União

Industrial Argentina (UIA), na

cidade de Los Cardales, na

província de Buenos Aires.

A reunião com empresários e

executivos, na qual também está

prevista a presença da presidente

argentina, será realizada entre

os dias 27 e 28 de novembro.

Empresas com operação na
Argentina, como Alpargatas,
seguem em ritmo normal

Aprovada em 2009, lei muda
regras para transmissão no país
e expõe briga com Grupo Clarín

Enrique Marcarian/Reuters

EM QUEDA

Popularidade de Cristina 
Kirchner despencou pela 
metade em um ano
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30%

64%

Principal causa do fraco 
desempenho da economia: política 

econômica do governo (44,5%)

Fonte: Management & Fit (M&F), 
com 2.259 entrevistados 
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BloqueionapontePueyrredon naprimeiraparalisaçãodetodoopaísnadécada20 DE NOVEMBRO Cristinanão reconheceuasmanifestaçõescomo ‘grevegeral’
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 nov. 2012, Destaque, p. 4-5.




