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B ra s i l

Comércio exterior Alta de 31% no mês é explicada, em parte, pelo fim da retenção de produtos na fronteira

Exportação à Argentina volta a subir em abril
Sergio Leo
De Brasília

Mesmo às voltas com uma cri-
se política e dificuldades econô-
micas, com o aumento das pres-
sões inflacionárias e forte oscila-
ção nas cotações do dólar no
mercado paralelo, o governo
Cristina Kirchner permitiu ao
Brasil melhorar o desempenho
das exportações ao mercado da
Argentina, que deram um salto
de 31% em abril. O maior res-
ponsável foram as vendas de veí-
culos, tratores e partes automo-
tivas, principal item da pauta de
exportações brasileiras, que au-
mentaram 49% em média em re-
lação a abril de 2012. Mas ana-
listas e empresários brasileiros
preveem que a crise no país vizi-
nho deve interromper a recupe-
ração do comércio.

Em setores como o de calçados
e têxteis, alvo habitual de barrei-
ras informais à importação na
Argentina, as associações indus-
triais não registram mais queixas
de retenção de embarques nas al-
fândegas, como chegou a ser fre-
quente em 2011. Executivos do
setor comentam, porém, que a
“i m p r e v i s i b i l i d a d e” da política
comercial argentina desestimula
os negócios com o país vizinho,
onde os importadores ainda es-
tão sujeitos a restrições infor-
mais — principalmente o chama-
do esquema “uno por uno”, pelo
qual importadores argentinos só
recebem licença para comprar
bens no exterior (criada no ano
passado, sob a sigla conhecida
como DJAI) se comprovarem ex-
portações no mesmo valor.

Parte da recuperação das ex-
portações em abril deveu-se a um
ligeiro aumento na demanda de
alguns produtos, como calçados,
e uma forte procura por automó-

veis, que alguns especialistas sus-
peitam estar servido como reser-
va de valor contra a escalada in-
flacionária. A expectativa de me-
nor necessidade de divisas no co-
meço do ano também levou os
argentinos a afrouxar o controle
sobre entrada de mercadorias e
fez crescerem as importações to-
tais do país (não só do Brasil) em
32%. Como as exportações argen-
tinas só subiram 13%, esse movi-
mento reduziu em 38% o saldo
comercial do país, comparado a
abril de 2012, segundo o Indec, o
instituto de estatísticas local.

“O cenário não é bom, as pers-
pectivas de exportação da Argen-
tina são de queda”, comentou, ao
valor, o presidente da Associação
de Comércio Exterior do Brasil
(AEB), José Augusto de Castro. Ele
lembra que a produção de trigo
argentina caiu e deve eliminar o
excedente para exportação; o
preço da soja, que se esperava
chegar a US$ 570 por tonelada,
estacionou próximo a US$ 520,
“menor que no ano passado”; e
também são negativas as pers-
pectivas para o milho, do qual a
Argentina é grande exportador.
“Com a necessidade de um supe-
rávit de US$ 11 bilhões na Argen-
tina, a alternativa será reduzir as
importações”, prevê Castro.

Para o economista Maurício
Claverin, coordenador da área de
comércio exterior da consultora
argentina a b e c e b. c o m , do ex-se-
cretário da Indústria argentino
Dante Sica, ainda há expectativa
de crescimento nas importações
do país, “mas a uma taxa mode-
r a d a”. Ele explicou ao Va l o r que
o aumento nas importações de
produtos como calçados resul-
tou do esforço do governo para
conter a pressão inflacionária no
setor, onde investimentos e pro-
dução caíram, elevando preços.

No primeiro quadrimestre, em
comparação ao mesmo período
do ano passado, a importação de
calçados da Argentina aumen-
tou 12% em valor e 34% em volu-
me (pares de calçados), segundo
a Associação Brasileira da Indús-
tria de Calçados (Abicalçados). O
Ministério do Desenvolvimento
registrou um aumento, em valor,
no quadrimestre, de pouco me-
nos de 5%. O volume, medido em
quilos, ficou praticamente está-
vel. Houve clara substituição, nas
compras, por produtos mais ba-
ratos: a queda média nos preços
dos sapatos vendidos foi de 16%.

“A situação econômica dete-
riorou e, com ela, o nível dos sa-
patos vendidos na Argentina”,
disse o diretor-executivo da Abi-
calçados, Heitor Klein, que, des-
de setembro, notou um aumento
na celeridade de liberação das
importações argentinas de calça-
dos brasileiros, em resposta às re-
clamações do governo brasileiro
feitas em reuniões com as autori-
dades argentinas. “O que mais
nos incomoda é o fato de que a
Ásia fica com a maior parcela do
fatia do mercado”, desabafa o
executivo. O Brasil tinha 60% do
mercado argentino em 2011;
passou a 59% em 2012 e neste
ano está com 43%, enquanto os
fornecedores da Ásia chegaram a
57%, segundo a Abicalçados.

O aumento das vendas brasi-
leiras à Argentina não representa
uma recuperação de mercado,
mas é reflexo do aumento das
compras do país no começo do
ano, que deve arrefecer nos pró-
ximos meses, segundo preveem
os economistas. Isso vale tam-
bém para os automóveis, atesta
Claverin, da abeceb.com. “Houve
uma certa liberalização para in-
gresso de veículos que foram
freados na fronteira”. diz ele.

Fonte: Mdic. *No acumulado até abril; **Variação percentual ante o mesmo período de 2012

Abril azul
Exportações brasileiras à Argentina reagem no quarto mês do ano – em US$ milhão

Automóveis

Partes e peças de veículos

Veículos de carga

Minério de ferro

Motores para automóveis

Polímeros

Tratores

Pneus

Ferro e aço

Bombas e compressores

Total

2013* Abril

Em US$ milhão Em US$ milhão 

1.218

655

307

299

176

170

151

117

89

73

406

199

99

98

57

45

52

36

29

20

1.766

%**

16,1

5,1

-1,4

9,1

5,1

24,2

-5,6

7,9

-23,4

6,5

-1,02

%**

53,2

28,5

40,5

24,4

59,3

27

97,8

100

-14,5

13,5

30,6
5.852

Cai interesse por comércio bilateral
Sergio Leo
De Brasília

As dificuldades na exportação
para o país vizinho provocaram
redução no número de empresas
dedicadas ao comércio bilateral,
segundo mostrou a presidente
Dilma Rousseff à mandatária ar-
gentina, Cristina Kirchner, no en-
contro que tiveram há um mês.
De 2011 para 2013, o número de
exportadores com vendas à Ar-
gentina caiu 10,9%, de quase 5,4
mil para pouco menos de 4,8 mil.
Também caiu, em 10,6%, o núme-
ro de importadores, de quase 4,5
mil para menos de quatro mil.

A Argentina é o primeiro passo
na internacionalização das empre-
sas brasileiras e a queda no interes-
se pelo comércio bilateral com o
país vizinho levou o governo brasi-
leiro a preparar missões comer-
ciais para outros mercados pro-
missores na América Latina, como
Colômbia e Peru. A Agência de Pro-
moção de Exportações (Apex) de-

ve abrir em breve um centro de ne-
gócios na Colômbia. “O grau de
imprevisibilidade na Argentina
chegou a um ponto que o empre-
sário brasileiro reduziu seu ímpeto
em chegar àquele mercado”, atesta
o diretor-superintendente da As-
sociação Brasileira da Indústria
Têxtil e de Confecção (Abit), Fer-
nando Pimentel.

“Representávamos metade do
que a Argentina importava, e ho-
je estamos reduzidos a 25%; o es-
paço foi ocupado pela China”, co-
mentou Pimentel. Ele se queixa
de que exportadores de vestuário
tiveram prejuízo ao montar ope-
rações de venda na Argentina e,
ao preparar as remessas, esbarrar
em dificuldades para obter a De-
claração Juramentada de Impor-
tações (Djai). “Também há limi-
tações nas remessas de divisas”,
diz. “A Argentina não deixa de ser
um mercado importante, mas te-
remos problemas sérios até en-
trar em um novo ciclo”.

As incertezas nos preços de

commodities têm levado expor-
tadores argentinos a reter parte
da produção, e o aumento na de-
manda energética põe maior
pressão sobre as contas comer-
ciais, alerta Maurício Claverin, da
consultoria abeceb.com. As im-
portações de energia da Argenti-
na geraram, neste ano, um déficit
de US$ 1,8 bilhão no setor — que,
no mesmo periodo de 2012, re-
gistrou um superávit de US$ 300
milhões. São US$ 4,2 bilhões a
menos nas contas do vizinho.

O ex-secretário de Comércio
Exterior, Welber Barral, vê com
preocupação a reação de setores
empresariais no Brasil, que co-
meçam a falar em eliminar a
união aduaneira imperfeita do
Mercosul trocando-a por uma
cordo de livre comércio com o vi-
zinho. “Em alguns casos, a tarifa
externa comum só existe na Ar-
gentina porque interessa ao Bra-
sil, para dar competitividade
contra concorrentes no mercado
de lá”, adverte o economista.A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A3.




