
Os problemas vividos atualmen-
te pelos exportadores brasilei-
ros já são antigos empecilhos às
empresas nacionais que estão
instaladas na Argentina. Recen-
temente, Vale, JBS e Petrobras
anunciaram que estão deixando
o país. Outras, menores tam-

bém já fizeram igual.
Segundo Welber Barral, ex-

secretário do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior (MDIC), está
em curso um processo de desin-
vestimento no país, que é o prin-
cipal parceiro no Mercosul.

Estes três casos, cujos investi-
mentos somados representavam
mais de US$ 10 bilhões, são ape-
nas a ponta de um iceberg, diz

Barral. “É extremamente compli-
cado trabalhar na Argentina. Mui-
tos empresários brasileiros têm
dito: ‘não dá mais’”, conta. “Do
outro lado, entre economistas e

empresários, também há preocu-
pação com este desinvestimen-
to”, complementa.

O ex-secretário afirma que o
governo argentino tem forçado
as empresas a reinvestir no país
lucros e dividendos que seriam
remetidos ao Brasil. “É o mes-
mo problema do comércio exte-
rior. Eles fazem de tudo para
que o dinheiro fique dentro do
país”, avalia.

Além das burocracias no âm-
bito governamental, existem as
incertezas macroeconômicas,
como o descasamento entre os
índices inflacionários oficial e
paralelos e o câmbio. “Não é
possível calcular os custos de
uma operação na Argentina.
Câmbio, inflação, impostos são
extremamente imprevisíveis. A
infraestrutura, também é um
problema. ■ G.M.
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Pimentel diz que balança fechará ano positiva

“Não dá mais”, diz ex-secretário do governo Lula

Depois de enfrentar problemas
por mais de dois anos, os empre-
sários brasileiros estão deixan-
do de exportar para a Argenti-
na. Com medo da crise cambial,
da inflação e até mesmo de
inadimplência por parte do Ban-
co Central argentino, as empre-
sas estão se voltando para ou-
tros mercados, como Índia e
África do Sul. As apostas na
América Latina são Chile, Peru
e Colômbia.

O desinteresse está fazendo
com que a balança comercial en-
tre os dois países favoreça o la-
do argentino, que desde 2003 re-
gistra déficit com o Brasil.

Nos últimos seis meses, o défi-
cit brasileiro já soma US$ 400
milhões — com o crescimento
da compra de automóveis, pe-
tróleo e trigo. Em um ano, a con-
ta ainda está superavitária em
US$ 502 milhões.

Segundo Roberto Giannetti da
Fonseca, diretor do Departamen-
to de Relações Internacionais e
Comércio Exterior da Fiesp, já

existem relatos de empresários
que estão com os pagamentos
atrasados por mais de 30 dias.

“Além das licenças, que atra-
sam a liberação das cargas, ago-
ra tenho informações de que a
Argentina está atrasando os pa-
gamentos. Isso, definitivamen-
te, está fazendo o empresariado
recuar”, explica. “Digo para te-
rem perseverança e cautela. Ou
seja, procure outros merca-
dos”, conclui.

Giannetti afirma também
que a Fiesp já lançou seu “plano
B”. “Fizemos um levantamento
e vimos que a Índia e a África do
Sul importam produtos seme-
lhantes aos que exportamos pa-
ra a Argentina. Podemos redire-
cionar nossas exportações para
estes países”, afirma.

Os negócios com estes dois
países têm crescido rapidamen-
te. Entre 2010 e 2012, as vendas
para a Índia aumentaram 59,7%,
enquanto que para a África do
Sul subiram 28%. O problema
para intensificar ainda mais as
exportações para os parceiros
dos Brics (que além de Brasil, Ín-
dia e África do Sul inclui tam-

bém Rússia e China) está na for-
te concorrência chinesa. Segun-
do especialistas consultados pe-
lo BRASIL ECONÔMICO, a relação en-
tre os dois países tem se deterio-
rado desde que Mario Guillermo
Moreno, secretário de Comércio
Interior argentino, criou as De-
clarações Juramentadas Anteci-
padas de Importação.

Os documentos são o princi-
pal instrumento da política do
“um para um”, na qual o gover-
no só paga um dólar quando ti-
ver recebido outro dólar. “Eles
(os argentinos) dizem ter mais
de US$ 30 bilhões de reservas,
mas a situação sugere que eles
estão contando trocados no cai-
xa”, critica Giannetti.

Com o congelamento de pre-
ços imposto aos supermercados
argentinos — postergado por
mais dois meses na última sema-
na — as negociações com os ex-
portadores brasileiros devem se
complicar ainda mais.

Segundo Alberto Alzueta, pre-
sidente da Câmara de Comércio
Argentino Brasileira (Camarbra),
as grandes redes varejistas estão
forçando o congelamento tam-

bém no atacado. “Como o peso
oficial está a US$ 5, ainda há uma
margem de negociação com o
Brasil. Mas o congelamento atra-
palha e tem afastado os empresá-
rios”, diz. Ele lembra que o conge-
lamento imposto por Moreno de-
ve continuar até outubro.

Alzueta espera, para breve,
um encontro entre as presiden-
tas Dilma Rousseff e Cristina
Kirchner para discutir a relação
dos países. “Elas precisam sen-

tar e pensar em uma retomada
do comércio exterior. O Brasil
não está deixando apenas de ex-
portar, mas também de inves-
tir”, argumenta.

Dilma Rousseff tinha visita
agendada para 8 de março, po-
rém, com a morte de Hugo Chá-
vez, o encontro foi cancelado.
Rousseff e Kirchner devem se
encontrar na reunião da Comis-
são de Comércio do Mercosul,
prevista para maio. ■

O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando
Pimentel, disse ontem que o Brasil vai ter "com toda certeza" saldo

positivo na balança comercial este ano, embora não seja possível

prever em que patamar será o superávit. Ele enfatizou que a expectativa

é que haja recuperação a partir de agora. No ano, até março, o país

acumula déficit de US$ 5,1 bilhões no comércio com o exterior, contra

superávit de US$ 2,419 bilhões no mesmo período de 2012. ABr

Gustavo Machado
gmachado@brasileconomico.com.br

Welber Barral, funcionário do
MDIC até 2010, diz que brasileiro
desistiu de investir na Argentina
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Brasileiros deixam de exportar para
Argentina e miram novos mercados
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Segundo a Fiesp, um plano “B” já está em curso: Índia e África do Sul podem absorver os produtos nacionais

Vale, JBS e Petrobras
já estão saindo,

mas isso é apenas a
ponta de um iceberg

DÉFICIT Balança comercial entre Brasil e Argentina no primeiro trimestre, em US$ bi
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 abr. 2013, Brasil, p. 8.
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