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Brasil precisa equilibrar o câmbio, enquanto a Argentina busca recuperar indústria. Brasil e 
Argentina têm como meta comum aumentar a participação no comércio internacional e atrair 
capital estrangeiro para o setor produtivo. A vantagem de um ou outro, no entanto, está 
diretamente ligada ao tempo que o primeiro levará para fazer o necessário ajuste cambial e o 
segundo, para recuperar o parque industrial.  
 
A avaliação do diretor da FGV Projetos Evaldo Alves é complementada pelo o economista da 
consultoria argentina abeceb.com, Maximiliano Scarlan. "Hoje o Brasil é mais ativo no 
comércio exterior porque tem um setor produtivo mais consolidado e trabalhou intensamente 
na busca por novos mercados; por outro lado, a Argentina tem obtido resultados positivos no 
seu processo de recuperação", diz ele, acrescentando que, "para o futuro, tudo depende das 
perspectivas dos futuros governos, já que se de um lado o câmbio começa a pesar e, por 
outro, a pressão inflacionária pode incomodar".  
 
Diplomático, ele defende que o segredo para melhorar a competitividade de ambos é trabalhar 
juntos em uma plataforma de exportação que integre a indústria dos dois países. "Seria 
necessária uma estratégia regional de complementariedade, de forma a ganhar 
competitividade frente a outros emergentes", diz. Para ele, indústrias como a automotiva, a 
química e a de plásticos estão entre aquelas com grande potencial de integração. "Em alguns 
casos, já existe alguma complementariedade, mas foi bem maior no passado e atualmente há 
espaço para ser ampliada."  
 
A Argentina completou 36 meses consecutivos de resultados negativos no comércio bilateral e 
ainda perdeu, para a China, o posto de segundo maior fornecedor ao mercado brasileiro. Já o 
Brasil, na relação entre os dois países, mantém a liderança tanto como exportador quanto 
importador. Em abril de 2002, os argentinos tinham um superávit de US$ 270 milhões; em 
maio de 2006 tiveram déficit de US$ 344 milhões. A projeção é de déficit crescente para o final 
deste ano, acima dos US$ 3,67 bilhões registrados no fechamento de 2005, mesmo com a 
concomitante valorização do real e desvalorização do peso, estima Scarlan, sem citar valores.  
 
O pêndulo foi de um extremo a outro, em apenas quatro anos. As variações na balança 
tiveram a ver com mudanças estruturais das economias do Brasil e da Argentina, como o 
câmbio. Depois da crise, a Argentina cresceu e demandou insumos e bens de capital. Com a 
desvalorização estes bens ficaram mais caros e a Argentina deixou de comprar dos Estados 
Unidos e da Europa, e começou a comprar do Brasil.  
 
Alves explica que a manutenção do superávit brasileiro se deve ao fato de o Brasil ser mais 
competitivo, ter uma pauta de exportações mais diversificada e um parque industrial mais 
forte. Afinal, enquanto os argentinos compram do Brasil manufaturados, a Argentina vende 
basicamente produtos agropecuários e combustíveis. "Essa composição mais qualitativa da 
pauta brasileira é que gera uma tendência crescente ao déficit argentino", completa Scarlan.  
 
Fôlego das exportações  
 
Os contratos de longo prazo, o significativo peso das commodities na pauta de exportações e a 
estratégia das grandes empresas de manter mercados já conquistados, mesmo com a redução 
de margens, ainda garantem o bom ritmo das vendas externas brasileiras, apesar do real 
desfavorável, de acordo com o vice-presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil 
(AEB), José Augusto de Castro.  
 
As exportações brasileiras acumuladas em 12 meses até maio totalizam US$ 105,97 bilhões, 
17,3% a mais que o observado no mesmo período do ano anterior.  
 
Alves destaca o desempenho do agronegócio, do extrativismo mineral e da indústria 
eletromecânica. Entretanto, ele alerta que pequenas e médias empresas deixam de exportar e 



setores intensivos em mão-de-obra estão desestruturados. Desde o início do ano, mais de mil 
empresas deixaram de exportar, só até abril, por exemplo, foram 898.  
 
Castro considera que só a desvalorização cambial não é suficiente para se ter competitividade 
no comércio exterior, mas não pode ser desprezada, uma vez que, com custos em reais 
relativamente mais altos e receita em dólares relativamente mais baixa, as margens dos 
exportadores são achatadas.  
 
Scarlan concorda que o câmbio desvalorizado não é o único fator que propicia o melhor 
desempenho no mercado internacional e enumera nível de atividade local, regional e mundial, 
infra-estrutura e capacidade humana como outros determinantes na competitividade de um 
país.  
 
Ao analisar o crescimento das exportações de países da América Latina nos últimos quatro 
anos, ele avalia que o crescimento nas vendas internacionais é um fenômeno comum na 
maioria dos países de maior relevância da região, como Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 
México, Peru e Venezuela.  
 
"Em todos os casos, o mais importante foi a conjuntura favorável dos preços internacionais dos 
principais produtos exportados por cada país", diz Scarlan.  
 
Indústria competitiva  
 
Portanto, apesar do bom desempenho das exportações brasileiras entre 2001 e 2005, quando 
as vendas duplicaram (101%), Peru, Chile e Venezuela apresentaram crescimento ainda 
maior, de 134,9%, 115,2% e 108%, respectivamente. Já a Argentina apresentou aumento 
mais modesto das exportações, 49,6%, superior apenas ao México (35%). Scarlan diz que o 
crescimento das exportações nestes países se deu graças às commodities: petróleo na 
Venezuela, produtos minerais do Peru, o cobre no Chile.  
 
E mesmo as exportações no Brasil e na Argentina foram bastante baseadas na valorização de 
produtos cotados internacionalmente como o minério de ferro e a soja.  
 
Castro ressalta que na Argentina, o grande problema é que a crise econômica acabou com a 
indústria e por isso o país só exporta commodities.  
 
Com isso, mesmo com a desvalorização da moeda, as importações continuam fortes, uma vez 
que não há indústria para abastecer o mercado interno.  
 
Apesar de há três anos consecutivos o Brasil apresentar superávit comercial com os 
argentinos, o país vizinho é mais competitivo na venda de commodities que o Brasil, que por 
sua vez é superior no setor industrial. "Além do câmbio, a Argentina tem vantagens logísticas 
para a venda de grãos e alta produtividade", diz Castro.  
 
Segundo ele, na indústria o Brasil ainda é mais competitivo porque tem uma escala maior, mas 
o setor também é prejudicado pela valorização do real, pois perde rentabilidade.  
 
"Muitas empresas brasileiras estão se transferindo para a Argentina por causa do câmbio. Lá 
são altamente competitivas, dado a ausência de indústria local, podendo vender para o 
mercado interno além de exportar com um câmbio mais favorável."  
 
Em relação a terceiros mercados, Castro avalia que, apesar do câmbio, o Brasil tem mais 
vantagens. "A pauta argentina é restrita a exportação de commodities e o Brasil tem maior 
tradição industrial e maior diversificação", diz apontando um sinal de alerta: algumas linhas 
produtivas da indústria automotiva estão sendo reativadas na Argentina. "O que até pouco 
tempo atrás parecia improvável, hoje acontece graças à questão cambial."  
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Desafio é aumentar a atração de investimento para o setor produtivo 
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A atração de investimentos estrangeiros para o setor produtivo é tão essencial para a 
reindustrialização argentina quanto para o equilíbrio do câmbio brasileiro. E, em ambos os 
casos, o desafio é o estabelecimento de uma política industrial que possibilite a atração de 
capital estrangeiro.  
 
Na Argentina, os investimentos estão sendo motivados pela expectativa positiva gerada por 
dois anos consecutivos de taxas de crescimento em torno de 8%, sustentadas pelo uso da 
capacidade ociosa da desestruturada indústria argentina. O diretor da FGV Projetos, Evaldo 
Alves destaca que o limite do crescimento da economia argentina é sua atual capacidade 
instalada. "A maior parte dos investimentos são direcionados para a máquina pública."  
 
Já o Brasil, acrescenta ele, "ainda se encontra em compasso de espera, adiando investimentos 
que alavancariam a produção doméstica e o próprio PIB, além de equilibrar o câmbio", afirma.  
 
Para o professor da FGV, "está nas mãos do Brasil acertar essa distorção para sair na frente da 
Argentina na atração de investimentos e na conquista de mercados externos". Mas falta ao 
País a consolidação de uma política industrial capaz de atrair investimentos produtivos que 
apoiem a retomada do crescimento.  
 
O vice-presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de Castro, 
lembra que, hoje, a valorização do real, em vez de atrair capital estrangeiro, acaba por afastar 
também o capital privado nacional. "O câmbio atual torna mais barato investir no exterior que 
no Brasil", diz Castro destacando os dados divulgados pelo Banco Central que apontam 
crescimento dos investimentos diretos brasileiros no exterior, que aumentaram 215,9%, de 
US$ 1,18 bilhão de janeiro a abril de 2005 para US$ 3,13 bilhões entre janeiro e abril de 2006.  
 
"Esse aumento é um indicativo de que empresas brasileiras estão se transferindo para outros 
países onde o câmbio é mais favorável a exportação, principalmente, para a Argentina, onde é 
possível abastecer o mercado local, o brasileiro e ainda exportar para outros países", avalia 
Castro. O dólar médio deste ano deverá ficar a R$ 2,18, contra 3,06 pesos argentinos. Entre as 
empresas brasileiras que investiram recentemente na Argentina estão Camargo Correa e 
Friboi.  
 
Estudo da abeceb.com mostra que a atração de investimentos estrangeiros aos países do 
Mercosul também foram pendulares entre Argentina e Brasil. Em 1995, dos mais de US$ 10 
bilhões aplicados no bloco, 54% foram direcionados à Argentina (com influência determinante 
da entrada da petroleira espanhola Repsol, com a compra da YPF), ante os 42,9% destinados 
ao País. Em 1999, um ano após o início da crise argentina, houve uma reversão do quadro, 
com 54% dos recursos estrangeiros para o Brasil e 45% para o vizinho.  
 
Em 2004 o País recebeu o pico de 81% dos US$ 22 bilhões destinados ao bloco, enquanto a 
Argentina ficou com apenas 17,3%. No ano passado os sinais de recuperação argentina já são 
notados, com a atração de 23% dos US$ 20 bilhões direcionados ao bloco, dos quais 75% 
vieram para o Brasil.  



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19 jun. 2006, Nacional, p. A-5. 
 


