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Ajuda do vizinho
Saldos comerciais selecionados - em US$ milhões

Comércio Brasil-Argentina Comércio Brasil-mundo
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Relações externas Puxado por exportação de carros,
superávit com país vizinho é 44% maior até outubro

Saldo com Argentina
ameniza déficit da
balança brasileira
Marta Watanabe
De São Paulo

Ao contrário das expectativas
gerais do início deste ano e do de-
sempenho geral da balança co-
mercial brasileira, o comércio
com os argentinos deve terminar
2013 com superávit maior do que
o do ano passado. Puxada pela ex-
portação de veículos, o saldo das
trocas com o país vizinho foi de
US$ 2,63 bilhões no acumulado
até outubro deste ano, com alta
de 44% em relação a igual período
de 2012. A balança total brasilei-
ra amarga até outubro déficit de
US$ 1,83 bilhão. No ano passado,
nos mesmos meses, o Brasil teve
superávit de US$ 17,35 bilhões.

“Não seria errado dizer que gra-
ças à Argentina poderemos ter um
superávit comercial na balança es-
te ano”, diz José Augusto de Castro,
presidente da Associação do Co-
mércio Exterior do Brasil (AEB). Ele
explica que estima saldo entre
R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão na ba-
lança comercial total. O superávit
com a Argentina, calcula, deve fi-
car próximo ao nível atual. Lia
Valls, professora de economia do
Instituto Brasileiro de Economia
(Ibre-FGV), diz que no início do
ano havia pessimismo em relação
à Argentina. “Surpreendentemen -
te, a exportação para eles tem aju-
dado a sustentar a balança brasi-
l e i r a .” Lia estima que o saldo co-
mercial total do Brasil fique perto
de zero. “Algo em torno de US$ 1
bilhão positivo ou negativo.”

A elevação do superávit com os
argentinos foi resultado de uma
alta da exportação brasileira em
ritmo maior que o da importação.
Enquanto os embarques para o
país vizinho cresceram 10,9%, as
importações de produtos argenti-

nos avançaram 6,3%. Na balança
total brasileira, a exportação caiu
0,9% e a importação cresceu 9,4%.

O que puxou a venda para os ar-
gentinos foram os automóveis de
passageiros, que representam
27,3% do total da exportação brasi-
leira para o país vizinho. A venda
de carros para os argentinos so-
mou R$ 4 bilhões de janeiro a ou-
tubro, com aumento de 55,7% con-
tra igual período de 2012, segun-
do dados do Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio
Exterior . Tradicional destino de
manufaturados brasileiros, a Ar-
gentina responde atualmente por
87,3% de todos os carros exporta-
dos pelo Brasil. Foi o mercado ar-
gentino, portanto, que puxou o
crescimento de 47% da venda total
de veículos brasileiros ao exterior.

A exportação brasileira de car-
ros, diz Castro, está se benefician-

Peru zera tarifa de 85% dos produtos brasileiros a partir de 2014
Juliano Basile
De Lima

Oitenta e cinco por cento dos
produtos exportados de empre-
sas brasileiras para o Peru não
vão mais sofrer a incidência de
tarifas a partir de 1o de janeiro
de 2014. A lista inclui quase 5
mil itens, como plásticos, têx-
teis, eletroeletrônicos, autope-
ças, aço, minério, granito, már-
more, couro, materiais de cons-
trução, combustíveis e derivados
de petróleo.

Hoje, apenas 687 produtos ex-
portados do Brasil para o Peru não
sofrem tarifação. A partir de 1o de
janeiro, outros 4.910 itens vão en-
trar na lista, segundo pesquisa fei-
ta pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI) com base em da-
dos do Ministério da Indústria e
Comércio. Esse montante equivale
a US$ 1,237 bilhão em vendas para
o Peru atualmente.

Com o fim das tarifas, esse va-
lor deve se multiplicar numa fai-
xa que, segundo estimativas da
CNI, varia entre 10% e 30%. Outro
fator importante é que, sem tari-
fas, as empresas brasileiras vão
ter mais facilidades para utilizar
o Peru como plataforma para
vender produtos para outros paí-
ses a partir do Pacífico.

O Peru tem acordos preferen-
ciais com 62 países que represen-
tam 73% do mercado mundial.
Com isso, o país tem um bom aces-
so para vender ao estrangeiro,
mais do que o Brasil, que, segundo
dados de 2012 levantados pela
CNI, detém acordos preferenciais
com 22 países, que representam
10,2% do comercio mundial. “O
mercado peruano vai ficar mais
atrativo para as empresas brasilei-
ras”, afirmou o diretor de desen-
volvimento industrial da CNI, Car-
los Eduardo Abijaodi.

A retirada das tarifas faz parte

de um conjunto de condições
mais atrativas para negociar com
o Peru que está levando quase 50
empresários brasileiros para Li-
ma com o objetivo de acompa-
nhar a visita da presidente Dilma
Rousseff nesta segunda-feira.

Com uma economia sete ve-
zes menor do que a brasileira, o
Peru possui uma legislação de
consulta prévia às comunidades
afetadas por obras, o que facilita
os entendimentos entre empre-
sários e populações do interior
do país na construção de estra-
das, de usinas e de outros em-
preendimentos de grande porte.
Além disso, os acordos preferen-
ciais do Peru com outras nações
proliferaram nos últimos dez
anos. Em 2003, eles atingiam
apenas 0,7% do mercado mun-
dial. Agora, são 73%.

A embaixada peruana estima
em US$ 20 bilhões o potencial de
investimentos de companhias

brasileiras no Brasil. “O Peru é
um país maduro com relação a
investimentos estrangeiros. Vi-
vemos sob estabilidade política,
com três presidentes eleitos su-
cessivamente concluindo os seus
mandatos e temos regras claras
para o desenvolvimento da eco-
n o m i a”, disse Hugo Flores, minis-
tro-conselheiro da Embaixada
do Peru em Brasília.

A Odebrecht tem interesse em
construir usinas naquele país e
deve comparecer com seis dire-
tores no foro empresarial que se-
rá aberto pela presidente Dilma,
hoje, em Lima. A Andrade Gutier-
rez terá cinco. Camargo Corrêa e
OAS terão quatro representantes
cada uma. O evento deve contar
ainda com diretores da Votoran -
tim, A m b e v, M a r c o p o l o, Em -
b r a e r, Mercedes-Benz, Queiroz
G a l v ã o, TA M , Stefanini, Petro -
bras, To t v s , Vo l v o, Va l e , Gerdau,
Natura, C S N, Braskem, Itaú, Cim -

p o r, Av i b r á s , Banco do Brasil,
BTG Pactual e BNDES.

Atualmente, os produtos que
as empresas brasileiras mais
vendem para o Peru são veícu-
los, reboques e carrocerias, res-
ponsáveis por US$ 570 milhões
nas vendas, em 2012. Em segui-
da, aparecem máquinas e equi-
pamentos, com US$ 452 mi-
lhões, e produtos químicos, com
US$ 288 milhões. Em 2012, o
país exportou US$ 2,4 bilhões ao
Peru. Foi um acréscimo de 5,1%
em relação às exportações de
2008. A partir de 2014, com a
queda das tarifas, as exportações
devem aumentar ainda mais.

Apesar de o acordo para im-
por o fim das tarifas às exporta-
ções brasileiras ao Peru ter sido
assinado em 2003, ano em que
foi anunciada uma aliança estra-
tégica pelos então presidentes
Luiz Inácio Lula da Silva e Ale-
jandro Toledo, só a partir de

1o de janeiro elas vão ser retira-
das, porque o prazo foi estendi-
do para que a indústria local pe-
ruana não fosse prejudicada.

Neste ano, o superávit comer-
cial do Brasil com o Peru é de
US$ 308,8 milhões, consideran-
do o período janeiro-setembro.
As vendas foram de US$ 1,6 bi-
lhão, enquanto as compras tota-
lizaram US$ 1,3 bilhão. Desde o
início deste ano, o Peru tem pre-
ferência de 98% das linhas tarifá-
rias ao exportar para o Brasil.

Em termos de crescimento da
economia, Brasil e Peru vivem mo-
mentos opostos. De acordo com
relatório do Banco Mundial sobre
a desaceleração da economia na
América Latina, divulgado em ou-
tubro, em Washington, o Brasil e o
México convivem com expectativa
de baixo crescimento para este
ano, em torno de 2%, enquanto no
Peru essa taxa deve atingir 5%, a
maior da América do Sul.

DANIEL WAINSTEIN / VALOR

Lia Valls, professora do Ibre-FGV: “Este ano, a surpresa veio da Argentina”

Licença para produzir na Zona Franca demora até 4 anos
Rodrigo Pedroso
De São Paulo

As indústrias da Zona Franca
de Manaus reclamam da lenti-
dão no processo de liberação do
Processo Produtivo Básico (PPB),
documento necessário para as
que as empresas que desejam
produzir no polo consigam as
isenções fiscais oferecidas pelo
governo federal. De acordo com
o Centro das Indústrias do Esta-
do do Amazonas (Cieam), o PPB,
que é expedido pelos ministé-
rios do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior e de
Ciência e Tecnologia e Inovação,
pode demorar até quatro anos.

O documento é usado pelo

governo federal para fiscalizar
se as empresas vão cumprir com
os requisitos mínimos de produ-
ção nacional e regional necessá-
rios para a instalação na Zona
Franca de Manaus. A demora na
liberação, contudo, está sendo
dificultada por “motivos políti-
cos”, segundo o presidente do
Cieam, Wilson Périco.

De acordo com a portaria que
regulamenta a criação da Zona
Franca, apenas quatro classes de
produtos — armas e munição, fu-
mos, bebidas alcoólicas e automó-
veis de passeio — não podem ser
produzidas na região. O rigor na
análise dos pedidos do documen-
to tem como objetivo equilibrar a
concentração industrial entre as

regiões do país, segundo a Supe-
rintendência da Zona Franca de
Manaus (Suframa). Os processos
são analisados caso a caso.

Em agosto, um pedido de PPB
de uma indústria de tomadas foi
indeferido pelo Ministério do
Desenvolvimento, sob a alega-
ção de que há outros fabricantes
dos mesmos produtos na região.
A decisão fere a lei, segundo Pé-
rico. “Não há nada que diga que
não se possa produzir além dos
quatro produtos listados na por-
taria. Em vez de uma política de-
senvolvimentista, estão fazendo
uma política de cerceamento de
direitos”, afirma.

O prazo para a expedição do
Processo Produtivo Básico era,

em média, de quatro meses. Os
industriais já bateram na porta-
ria dos dois ministérios para tra-
tar do tema e conversaram com
o ministro do Desenvolvimento,
Fernando Pimentel, que se disse
surpreso com a demora. “O mi-
nistro disse que nos entendia,
mas, em ações efetivas, não vi-
mos nada acontecer”, nenhuma
m u d a n ç a”, conta Périco.

A instabilidade em relação à
aprovação do documento e a de-
mora na expedição estão fazen-
do com que planos de investi-
mentos já existentes sejam adia-
dos e impedindo que novas em-
presas se instalem região, segun-
do a Cieam. Uma gigante alemã
do setor de materiais esportivos

desistiu de começar a fabricar
produtos com matéria-prima lo-
cal e sustentável em razão da di-
ficuldade de regularização.

“A demora começou há cerca
de quatro anos, não é de agora.
Mas ultimamente esse tipo de
expediente usado pelo governo
tem se intensificado. O PPB pro-
posto na lei é muito simples e
coibe um alto nível de importa-
ção. Se o projeto apresentado
não está dentro dos parâmetros,
a empresa poderia ser chamada
para renegociar, ou mudar o
projeto, e não simplesmente não
obter resposta, ou ter o pedido
indeferido, como está sendo fei-
t o” diz o presidente da Cieam.

Por meio de nota, a Suframa

afirma que o rito para criação,
análise e publicação de PPBs tem
seguido o padrão estabelecido.
“Sempre haverá aqueles que de-
mandam mais discussões para o
ajuste e aqueles mais simples de
ajustar ”, afirma a entidade. A in-
tenção do governo é que os be-
nefícios para a Zona Franca de
Manaus não signifique “algum
prejuízo grave para as demais
regiões”, diz a nota.

A superintendência cita o
acordo fechado quinta-feira en-
tre governo e indústrias sobre o
novo PPB para motocicletas. De-
pois de quase um ano de discus-
sões, foi redigida a minuta com
as novas regras, que serão publi-
cadas ainda este mês.

do da opção do consumidor ar-
gentino que, temeroso com a alta
inflação, prefere comprar um bem
de consumo durável, como um veí-
culo, do que ver o dinheiro guar-
dado perder o valor de compra.

Castro pondera, porém, que, ao
contrário das montadoras, alguns
segmentos exportadores voltaram
a sentir dificuldade para efetivar
embarques para os argentinos. Se-
gundo a Abicalçados, que reúne as
indústrias de calçados, cerca de
750 mil pares de calçados, equiva-
lentes a um total de US$ 13 mi-
lhões, aguardam liberação para
desembarcar na Argentina.

Segundo Heitor Klein, presi-
dente da Abicalçados, a situação
com os argentinos caminhava pa-
ra a normalização até agosto. Em
outubro, a Argentina retirou a
necessidade de solicitar licença
prévia para a exportação. Foi

mantida, porém, a exigência de
declaração jurada, na qual a in-
dústria expõe a sua programação
de exportação. Mesmo assim,
conta Klein, houve retomada dos
embarques até agosto. Nos três
últimos meses, porém, as dificul-
dades retornaram. “As declara-
ções juradas são retidas e com is-
so a exportação não é liberada.”

O avanço das exportações para a
Argentina não é, portanto, genera-
lizado. A indústria automobilísti-
ca, avalia o economista Silvio Cam-
pos Neto, da Te n d ê n c i a s Consulto -
ria, tende a ficar menos sujeita às
barreiras argentinas. “As monta-
doras instaladas no Brasil também
têm base na Argentina e um confli-
to com elas poderia ser um tiro no
p é”, diz Campos Neto. São grandes
geradoras de emprego e de expor-
tação, lembra, também em territó-
rio argentino. Para ele, porém, a

política argentina tem sido uma
incógnita. “Não sabemos se essa si-
tuação será sustentada por muito
tempo, ou se eles decidirão fechar
a tornar a torneira em razão das
baixas reservas internacionais.”

Campos Neto faz ponderações
em relação ao desempenho nega-
tivo da balança total do Brasil e
em relação ao saldo positivo com
os argentinos. “A exportação para
a Argentina tem variação grande,
porque há uma base baixa de
comparação. E o resultado nega-
tivo da balança comercial total
do Brasil se explica muito em ra-
zão de petróleo e combustíveis. “

Lia, do Ibre, diz que os argenti-
nos irão amenizar parte do impac-
to que a elevação de déficit na ba-
lança comercial com os Estados
Unidos deve trazer para o saldo
brasileiro no fim do ano. O saldo
negativo com os americanos —

US$ 3,95 bilhões de janeiro a outu-
bro do ano passado — saltou para
US$ 9,66 bilhões em igual período
deste ano. “No ano passado, o co-
mércio com os Estados Unidos sur-
preendeu, gerando redução do dé-
ficit comercial. Este ano a surpresa
veio da Argentina.”

A China, afirma Lia, é outro
parceiro comercial que surpre-
endeu. Segundo ela, havia no iní-
cio do ano um pessimismo maior
em relação ao fôlego da econo-
mia chinesa e seu impacto na ex-
portação de soja e minério de fer-
ro brasileiros. Mas a China, diz a
professora do Ibre, vai aumentar
este ano a contribuição positiva
para a balança brasileira. O supe-
rávit do Brasil com o país asiáti-
co, no acumulado ano até outu-
bro, foi de US$ 8,04 bilhões, com
avanço de 24,4% em relação ao
mesmo período de 2012.A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 nov. 2013, Primeiro Caderno, p. A6.




