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Panorama Econômico da Argentina: o saldo comercial
argentino de maio apresentou queda de 2,8% em relação ao
mesmo mês de 2012. Ademais, observa-se uma redução das
reservas internacionais argentinas, acompanhada pelo aumento
da taxa câmbio não-oficial. [pág. 02-03]

Panorama do Comércio Bilateral: em maio de 2013, o fluxo
comercial bilateral apresentou aumento de 11,3% em relação ao
mesmo mês de 2012, com elevação de 9,1% das exportações
argentinas ao Brasil e aumento de 13,1% das importações
argentinas originárias do Brasil [pág. 03-04]

Restrições Comerciais: a FIESP constatou atrasos de
aproximadamente 500 dias na liberação de DJAIs, que
corresponde atualmente ao principal mecanismo de controle das
importações argentinas. [pág. 03-04]

Declaração Jurada de Composição de Produto (DJCP):
incorporado ao Sistema Integrado de Comércio Exterior da
Argentina (SISCO), mudanças na tramitação do formulário de
composição do produto visam acelerar os trâmites de
comprovação de origem na Argentina. [pág. 04]

Panorama Político: as eleições legislativas 2013 da Argentina
serão realizadas em outubro desde ano, com prováveis impactos
sobre futuro político-econômico da Argentina. [pág. 04-05]
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Panorama Econômico da Argentina
• Em maio de 2013, o saldo comercial argentino foi de US$ 1,33 bi (queda de 2,8% em relação ao
mesmo mês de 2012). No referido período, as exportações totais foram de US$ 8,42 bi (elevação de
14% em relação a maio de 2012), enquanto as importações totais atingiram o montante de US$ 7,09
bi (aumento de 17% em relação ao mesmo período de 2012).
• No primeiro quadrimestre de 2013, a Argentina registrou um déficit na balança comercial de
combustíveis de US$ 1,65 bi (diferença de 897% em relação ao superávit de US$ 207 milhões,
correspondente ao mesmo período de 2012).
• Segundo relatório da Associação Argentina de Orçamento (ASAP), os subsídios argentinos ao
setor energético atingiram, entre janeiro e abril de 2013, o montante de AR$ 17,26 bilhões de
pesos (superando em 75,9% o mesmo período de 2012).
• Na tentativa de combater a inflação, o governo argentino persiste na estratégia de congelamento
de preços. Em junho, iniciou-se a nova etapa de congelamento, em que 500 produtos foram
listados e tiveram seus preços congelados com os valores praticados em fevereiro. Nesse contexto,
há relatos de desabastecimento nos supermercados do país. Observa-se, ainda, a existência de
grupos que realizam a fiscalização dos preços nos supermercados.

Dados Macroeconômicos - Argentina
Taxa de câmbio (peso/US$) (mai/13)
Risco país* (abr/13)
Reservas (mai/13)
Dívida Total (jun/12)
Preços ao Consumidor** (Abeceb – mar/13)
Preços ao Consumidor (Indec - mar/13)

5,25
1.170
US$ 38,977 bilhões
US$ 182,7 bilhões
23,4%
10,3%

* Medido pelo índice EMBI+
** Índice Geral de Inflação

Fonte: Abeceb.com

 Reservas Internacionais e Câmbio Paralelo
Câmbio Paralelo

Fonte: Abeceb
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Elaboração: Análise Econômica/DEREX
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• As reservas internacionais da Argentina sofreram uma redução sensível desde 2011. Em termos
de comércio exterior, os níveis atuais estão condizentes com a volatilidade das exportações no
período, influenciada principalmente pelo comportamento do preço das commodities no mercado
internacional.
• Por outro lado, o volume atual das reservas significa um aumento da vulnerabilidade do peso
argentino a ataques especulativos. Tal evidência é reforçada pela trajetória do câmbio não-oficial
(paralelo ou “blue”) no período, demonstrando que os controles cambiais impostos pelo governo
podem não ter sido efetivos no controle da demanda interna por divisas estrangeiras, com reflexos
no descolamento das taxas de câmbio oficial e paralela.
,

Panorama do Comércio Bilateral
• Em maio de 2013, o fluxo comercial bilateral apresentou aumento de 11,3% em relação ao
mesmo mês de 2012, com elevação de 9,1% das exportações argentinas ao Brasil (que atingiram
o valor de US$ 1,49 bilhão) e aumento de 13,1% das importações argentinas originárias do Brasil
(atingindo o valor de US$ 1,82 bilhão). O saldo comercial brasileiro no mês de maio foi de
aproximadamente 0,33 bilhão, valor 36,1% superior ao observado no mesmo período de 2012.
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Elaboração: DEREX

Fonte: Aliceweb

• Em abril de 2013, segundo o INDEC, as exportações para a Argentina dos setores de bens de
capital, bens intermediários e bens de consumo brasileiros sofreram variação de, respectivamente,
17%, 3% e 39%, em relação a 2012.


Restrições Comerciais

• As dificuldades em ampliar o superávit argentino no início de 2013 têm contribuído para que as
restrições comerciais mantenham a mesma intensidade de 2012.
Declaração Jurada Antecipada de Importação (DJAI)
• Desde fevereiro de 2012, a DJAI se tornou o principal instrumento argentino de controle das
importações, sendo obrigatória para todos os produtos que tenham como destino final o mercado
interno.
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• Em consulta realizada pela FIESP, diversos setores registraram atrasos na aprovação das DJAIs,
incluindo químico, têxtil, alimentício, calçadista, de parafusos, tintas, cerâmica, dentre outros.


Segundo a Receita Federal da Argentina (AFIP), o prazo para análise das Declarações está entre
72 horas e 10 dias corridos, mas alguns atrasos já se aproximam de 500 dias.
Desvio de comércio
IMPORTAÇÕES ARGENTINAS
2012 E 2013
MILHÕES DE US$
ZONAS ECONÔMICAS E
PAÍSES SELECIONADOS
Todas as origens
Brasil
Mercosul (inclusive Venezuela)
Resto ALADI
(exclusive Venezuela)
China*
NAFTA
União Europeia

Jan-Abr/2012

Jan-Abr/2013

VARIAÇÃO
PERCENTUAL
%

20.174
5.727
6.047

22.480
5.868
6.218

11
2
3

551

1.131

105

2.731
3.120
3.885

3.443
3.185
4.170

26
2
7

* Inclui Hong Kong e Macau

Fonte: INDEC/Aliceweb

• As importações totais da Argentina elevaram-se em 11,4% no primeiro quadrimestre de 2013,
em relação a 2012. No mesmo período, as importações originárias do Brasil apresentaram
aumento de 2,4%, enquanto as provenientes da China cresceram 26% frente a 2012.
• As exportações brasileiras para a Argentina perderam participação em 11 setores. Em 9
setores, como químico, farmacêutico, de autopeças, couro, brinquedos e bens de informática e
telecomunicações, isso ocorreu paralelamente ao aumento das importações originárias da China.
• No mesmo período, o Brasil teve aumento de participação nas importações argentinas em 10
setores, incluindo material de transporte, maquinaria agrícola, papel e bens de capital.


Declaração Jurada de Composição de Produto (DJCP)

• Foi modificada a tramitação da Declaração Jurada de Composição de Produto (DJCP), que
corresponde a um formulário contendo as informações exigidas quanto à composição do produto e
origem dos insumos comercializados no mercado interno. A Declaração é somente aplicável a
produtos têxteis, roupas e calçados, de fabricação nacional ou importados.
• Com as alterações, a DJCP passa a ser incorporada ao Sistema Integrado de Comércio Exterior da
Argentina (SISCO). Tal iniciativa visa agilizar os trâmites relacionados à comprovação de origem.

Panorama Político
• No dia 27 de outubro serão realizadas as eleições legislativas da Argentina.
• Nas eleições primárias abertas, simultâneas e obrigatórias, que estão previstas para 11 de agosto,
serão escolhidos os candidatos que se apresentarão às eleições legislativas em outubro.
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• As alianças estão sendo formadas e as candidaturas serão lançadas oficialmente em 22 de junho.
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As edições anteriores do Panorama Brasil-Argentina podem ser acessadas clicando aqui.
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