
Brasil e Argentina: panos quentes, ‘pero no mucho’ 
Eliane Oliveira e Cristiane Jungblut 
 
Em meio a uma crise política nas relações entre Brasil e Argentina, autoridades dos dois países 
trataram ontem de pôr panos quentes e de programar para o início da semana que vem um 
encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Néstor Kirchner para aparar arestas e 
cobrar explicações. Mas, apesar das tentativas de conciliação, o secretário argentino da Indústria, 
Miguel Peirano, afirmou que seu país “aplicará medidas unilaterais” para restringir a entrada de 
produtos provenientes do Brasil, caso empresários de ambos os países não cheguem a um 
entendimento para equilibrar o comércio bilateral.  
 
Semana passada, Peirano ameaçara limitar a entrada de calçados brasileiros ao mercado 
argentino, implementando medidas protecionistas, nos moldes da estratégia adotada pela 
Argentina para proteger os fabricantes nacionais de eletrodomésticos.  
 
Embora oficialmente minimize o conflito entre os dois países, o governo brasileiro tratou o assunto 
como prioridade. O presidente Lula reuniu-se com os ministros da coordenação de governo e 
membros do Itamaraty para analisar a situação. De manhã, o presidente recebeu um relato das 
relações bilaterais do secretário-geral das Relações Exteriores, Samuel Pinheiro Guimarães. Já o 
assessor para Assuntos Internacionais da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, 
conversou com o chefe de Gabinete de Ministros da Argentina, Alberto Fernández.  
 
‘Ciúme é coisa que acontece’  
 
À noite, Marco Aurélio reiterou que não há crise, mas afirmou que é preciso ter paciência e 
inteligência para tratar da situação, além de “aspirinas para eliminar dores de cabeça 
contingentes”.  
 
— Se seguirmos a lógica de esquentar o ambiente, vamos chegar a maus resultados. Aos bons 
resultados vamos chegar se tivermos paciência e inteligência para entendermos quais são os 
problemas e para oferecer tratamentos de longo prazo — disse Marco Aurélio.  
 
Ele disse que Lula tem encarado com naturalidade esses atritos e reafirmou que o Brasil tem todo 
o interesse na consolidação da América do Sul:  
 
— O presidente Lula encara essas situações como normais. Elas têm que ser resolvidas dentro da 
necessidade de se encontrar iniciativas para fortalecer o Mercosul.  
 
Marco Aurélio foi irônico ao ser perguntado se não se tratava de ciúme do governo argentino em 
relação à política externa brasileira. A Argentina reclama que o Brasil tem disputado vários cargos 
internacionais e adotado uma posição de líder dentro da região.  
 
— Ciúme é coisa que acontece em relações amorosas, e dor-de-cotovelo só existe em samba-
canção e tango. São sentimentos humanos e até compreensíveis, mas que não dominam. 
Queremos consolidar o Mercosul e vamos fazer isso num clima de tranqüilidade. A criação da 
Comunidade Sul-Americana de Nações não enterra o Mercosul, como alguns dizem — disse.  
 
O assessor disse ainda que a relação do Brasil com a Argentina é fundamental do ponto de vista 
bilateral e sul-americano, mas admitiu que há contenciosos e que “bombas têm sido desmontadas 
a tempo”.  
 
— Tem havido muito ruído e há setores que estão, sim, dentro dos dois países, interessados em 
que a relação Brasil-Argentina não caminhe. E por quê? Porque unidos jamais serão vencidos — 
disse Marco Aurélio, provocando risos. 
 



 
 

 
 
Leia Mais 
 
Argentinos reconhecem ‘fortes divergências’ 
Janaína Figueiredoe Deborah Berlinck 
 
Diante da polêmica desencadeada pela suposta decisão da Argentina de endurecer o 
relacionamento com o Brasil, importantes funcionários do governo Kirchner admitiram a existência 
de fortes divergências entre os dois países. Segundo o embaixador da Argentina em Washington, 
José Octavio Bordón, anfitrião de uma reunião entre embaixadores realizada fim de semana 
passado na capital americana a pedido do ministro das Relações Exteriores, Rafael Bielsa, as 
diferenças entre Brasil e Argentina abrangem questões comerciais, de investimentos e, sobretudo, 
de política externa. No entanto, assegurou ele, a intenção do presidente Néstor Kirchner é 
“trabalhar mais com o Brasil e não optar pela ruptura”.  
 
O misterioso encontro convocado por Bielsa foi realizado na residência de Bordón, em 
Washington. Além do embaixador nos EUA, participaram da reunião os embaixadores da 
Argentina no Brasil, Juan Pablo Lohlé, e na Organização de Estados Americanos (OEA), Rodolfo 
Gil, entre outros.  
 
— O assunto Brasil ocupou um lugar importante porque trata-se de nosso principal vizinho, nosso 
principal sócio comercial, nosso amigo. Deve ter representado 20% da conversa, mas não foi o 
eixo da reunião — comentou Bordón, por telefone.  
 



Segundo o argentino, no encontro falou-se sobre as diferenças com o Brasil em relação ao 
comércio, aos investimentos e às políticas externas, que nem sempre são coincidentes.  
 
— Mas de nenhuma maneira foi uma reunião para discutir uma estratégia anti-Brasil. Chegamos à 
conclusão de que é necessário trabalhar mais com o Brasil, ninguém pensa em ruptura — disse 
Bordón.  
 
Em declarações publicadas ontem pelo “Clarín”, o chanceler argentino mencionou as divergências 
em relação à crise política no Equador. Na visão do governo argentino, o Brasil se precipitou ao 
enviar uma missão da Comunidade Sul-americana de Nações a Quito.  
 
Em Buenos Aires, o subsecretário de Integração Econômica da chancelaria argentina, Eduardo 
Sigal, afirmou que seu país quer ser sócio do Brasil “mas não assinará mais contratos de adesão, 
como fazia o governo de Carlos Menem (1989-1999)”.  
 
— O que não faremos é dizer sim a tudo o que o Brasil quiser — disse Sigal.  
 
Amorim sugere que Brasil compre mais da Argentina  
 
Em Paris, o chanceler brasileiro, Celso Amorim, partiu ontem em defesa dos argentinos dizendo 
que a melhor forma de encerrar o bate-boca entre os dois países é ajudá-los. Ele sugeriu que o 
Brasil compre mais trigo e petróleo dos argentinos para “equilibrar melhor” a balança comercial, 
que hoje favorece ao Brasil. Disse ainda que o BNDES deve emprestar mais dinheiro aos 
argentinos, e que o próprio governo deve contribuir, comprando produtos. Isso é exatamente o 
que reivindica o governo Kirchner.  
 
— Estou interessado em ter cooperação com a Argentina. Não sei quem tem a ganhar com a 
divisão entre Brasil e Argentina: certamente, não somos nós!  
 
Amorim respondeu diretamente à cobrança de Bielsa, que, em entrevista ao “Clarín”, admitira 
abertamente tensões e dissera que Buenos Aires esperava do Brasil uma resposta à proposta de 
equilibrar o comércio e resolver “assimetrias econômicas”. Sobre a idéia de o BNDES dar mais 
financiamento para argentinos, Amorim disse que há abertura no banco para isso, e que os 
argentinos devem esperar um ação neste sentido, mas avisou que leva tempo.  
 
O desequilíbrio do comércio entre os dois países é um foco de irritação de Buenos Aires. Em 2004, 
as exportações brasileiras para a Argentina aumentaram 62%, batendo o recorde de US$ 7,4 
bilhões no ano, enquanto os argentinos só exportaram US$ 4,6 bilhões para o Brasil. Isso 
enfraquece os defensores do Mercosul na Argentina, que durante anos usaram como argumento 
as vantagens comerciais.  
 
O ministro só não foi suave sobre a queixa dos argentinos de excesso de protagonismo brasileiro 
na região:  
 
— Temos um relacionamento estratégico com a Argentina. Mas o Brasil faz fronteira com dez 
países na América do Sul. Não é questão de querer liderar. Não posso renunciar a ter uma relação 
forte com outros países. Isso deve ser compreendido. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Leia Mais 
 
Teste para Kirchner 
 
 
A nova crise política entre Brasil e Argentina surgiu em momentos em que o presidente argentino, 
Néstor Kirchner, prepara-se para enfrentar o teste eleitoral mais importante de seu governo: as 
eleições legislativas de outubro deste ano. O presidente argentino, que assumiu em maio de 
2003, admitiu que as eleições de outubro representam um plebiscito para sua gestão.  
 
Com este pano de fundo, dizem analistas locais, a disputa com o Brasil ganha novos contornos. 
Além de tentar equilibrar seu relacionamento com o governo Lula, Kirchner estaria buscando mais 
votos para seus candidatos, com destaque para a primeira-dama e senadora, Cristina Kirchner.  
 
A briga com o Brasil é usada para reforçar a popularidade de Kirchner. 

 
 
Leia Mais 
 
‘Argentina é um país muito orgulhoso’ 
 
Néstor Kirchner está repetindo um expediente argentino: produzir fato externo para justificar 
crises internas. A opinião é do historiador Amado Cervo, professor de História da Política Exterior 
do Brasil na Universidade de Brasília. “Como já aconteceu outra vez, para explicar uma crise 
interna eles produzem fatos externos, como aconteceu na Guerra das Malvinas”, diz o professor, 
em entrevista ao GLOBO, na qual ressalta alguns dos momentos de sintonia dos dois países.  
Toni Marques 
 
O senhor acredita que a nova crise entre os dois países seja séria?  
 
AMADO CERVO: A Argentina não se conforma com o fato de ter se diminuído como nação diante 
do mundo. É um país muito orgulhoso. Já teve 3% do comércio mundial, mas experimenta 
sucessivas instabilidades institucionais, muito mais que o Brasil. E, como já aconteceu de outra 
vez, para explicar uma crise interna eles produzem fatos externos, como aconteceu na Guerra das 
Malvinas: o regime estava em crise, e produziu-se uma guerra. O atual presidente argentino, 
quando falou mal das pretensões brasileiras, estava falando para o povo argentino, e não para o 
povo brasileiro. É uma questão meramente eleitoral.  
 
Então não é provável que a crise traga conseqüências danosas a um ou a ambos os países?  
 
CERVO: O Brasil não deve dar ouvidos. Também não pode deixar a relação se deteriorar.  
 
Houve momentos de alinhamento perfeito entre os dois países?  
 
CERVO: Muitos. Houve a guerra entre Brasil e Argentina pela província Cisplatina (Uruguai), mas 
houve também o apoio do Brasil para a unificação das províncias argentinas, em 1860. A 
diplomacia brasileira deu todo o apoio à formação da república. Apesar de o Brasil ser então 
monarquia, dom Pedro II tinha muita afinidade com Sarmiento (Domingo Faustino, presidente de 
1868 a 1874) e com Mitre (Bartolomeu, presidente de 1862 a 1868). Juscelino e Frondizi (Arturo, 
presidente de 1958 a 1962) trabalharam na chamada Operação Pan-Americana, de apoio dos 
Estados Unidos para o desenvolvimento da região. Note-se que o entendimento não é 
prerrogativa da democracia. O presidente Figueiredo rapidamente deu fim ao contencioso sobre o 
aproveitamento dos rios Itaipu e Corpus. Foi uma crise iniciada no governo Geisel que se 
exacerbou. Geisel rompeu o diálogo entre os dois países. Em 1980, as duas nações também se 
harmonizaram no tratado que deu fim à corrida nuclear. 



 
 
Leia Mais 
 
‘Nossa influência diminuiu muito’ 
 
Na visão de analistas políticos argentinos, um dos principais motivos que explicam a nova crise 
entre os governos do Brasil e da Argentina é a dificuldade do país de aceitar a perda de peso no 
cenário internacional e, paralelamente, o protagonismo assumido pelo Brasil. “Continuamos sendo 
a segunda economia da América do Sul, mas nossa influência diminuiu muito”, disse ao GLOBO o 
analista político Rosendo Fraga, diretor do Centro de Estudos Nova Maioria.  
 
Como o senhor explica a atual crise entre Brasil e Argentina?  
 
ROSENDO FRAGA: Na minha opinião, esta nova crise tem três explicações: primeiro a História, 
depois o comércio e, por último a política interna argentina. Há um século, a Argentina 
representava 50% do PIB da América Latina e, hoje, representa apenas 8%. Neste sentido, a 
Argentina tem dificuldade de aceitar que o Brasil é um ator global e o país mais importante da 
região. Também custamos a aceitar que o Chile deixou de ser um país pequeno e passou a ser um 
país de peso. Enquanto isso, nós perdemos influência na região. Continuamos sendo a segunda 
economia da América do Sul, mas nossa influência diminuiu muito.  
 
O fato de a secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, ter visitado recentemente Brasil e 
Chile, sem passar pela Argentina, incomodou o governo Kirchner...  
 
FRAGA: Claro, foi o fato que nos marcou. A visita de Rice pode ter desencadeado a crise, mas o 
fator principal nesta crise é a História, a perda de peso da Argentina na região. Kirchner também 
ficou incomodado pela atitude do presidente Lula em relação à Venezuela e sua suposta intenção 
de atuar como mediador entre Chávez e os EUA.  
 
Os conflitos comerciais também contribuíram?  
 
FRAGA: Há dois anos, a Argentina acumula déficit comercial com o Brasil. É verdade que antes 
deste período negativo a Argentina teve vários anos de superávit comercial. Mas o atual déficit é 
um fato que não pode ser subestimado.  
 
Existem também os interesses internos de Kirchner, as eleições legislativas de outubro, 
consideradas pelo presidente o principal teste eleitoral de seu governo...  
 
FRAGA: Sim, o presidente acredita que atitudes de confronto no âmbito externo, seja uma briga 
com o FMI ou com o Brasil, ajudam a melhorar sua imagem interna e, com isso, a ganhar votos. A 
diferença entre um político e um estadista é que o estadista adota decisões pensando no longo 
prazo. Na minha opinião, Kirchner atua como político e não como estadista. 
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