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RENOVAÇÃO DO ACORDO AUTOMOTIVO 
 

 
Foi assinado em junho um novo acordo sobre a política 
automotiva bilateral entre Brasil e Argentina 1 . Os 
principais elementos do acordo, que foi internalizado 
no Brasil por meio do Decreto nº 8.278/2014, são 
descritos a seguir. 

                                                 
1 Quadragésimo Protocolo Adicional ao Acordo de 
Complementação Econômica nº 14. 

 
São Paulo, 30 de julho de 2014 

 

1. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO ACORDO 

AUTOMOTIVO ENTRE BRASIL E ARGENTINA, de 1º de julho de 

2014 a 30 de junho de 2015.  

 

A relação entre o valor das importações e exportações entre 

os países deverá observar a um coeficiente de desvio sobre 

as exportações (“flex”) não superior a 1,5, aplicável a ambos 

os países.  

 

Até 30 de junho de 2015, para cada US$ 1,00 

exportado pelo Brasil ou pela Argentina poderá 

ser importado até US$ 1,50 pelo mesmo país  

(limitando-se o déficit de qualquer um dos 

parceiros a 50% de suas exportações). 
 

2. O ESTABELECIMENTO DE UM PLANO DE TRABALHO para as 

negociações a serem realizadas no âmbito do Comitê 

Automotivo, entre julho de 2014 e março de 2015, visando à 

elaboração de um novo acordo a partir de 1º de julho de 

2015. São as bases do Plano de Trabalho:  

 

i) Renegociação do regime automotivo bilateral: novo 

desenho para o regime “flex”; modificação das regras de 

origem, visando ao incremento do conteúdo regional e de 

autopeças; construção de uma política industrial comum para 

autopeças; definição sobre políticas nacionais de apoio ao 

setor (incluindo o tratamento dado às autopeças e às etapas 

produtivas argentinas no âmbito do regime INOVAR-AUTO).  
 

ii)  Negociações comerciais com terceiros países e/ou 

blocos de países.   
 

iii) Diretrizes para um regime automotivo do Mercosul. 
 

3. PROTOCOLO DE INTENÇÕES contendo as perspectivas e 

intenções expressas pelos setores privados de Brasil e 

Argentina, nos segmentos de fabricação de veículos 

automotores e de autopeças. 

 

ÍNDICE 
 

 
RENOVAÇÃO DO ACORDO AUTOMOTIVO: Foi 
prorrogado em junho o acordo automotivo entre Brasil 
e Argentina e se estabeleceram as bases para futuras 
negociações. [Pág.01-02] 

 
PAGAMENTO DA DÍVIDA ARGENTINA: Após revés da 
Suprema Corte dos Estados Unidos, a Argentina tem 
até 30 de julho para realizar o pagamento aos 
detentores de títulos não reestruturados [Pág. 02]. 
 
DADOS ECONÔMICOS E COMERCIAIS: O saldo comercial 
brasileiro com a Argentina foi de 380 milhões entre 
janeiro e junho, valor 27% inferior ao mesmo período 
de 2013. [Pág. 02-03]  
 
RESTRIÇÕES COMERCIAIS ÀS EXPORTAÇÕES PARA A 
ARGENTINA: Observa-se o crescimento das 
dificuldades relacionadas às obtenções de aprovação 
para as DJAIs. Além disso, passa a ser requerido o 
ingresso de divisas para a compensação de remessas 
ao exterior, bem como novos procedimentos de 
controle são aplicados às DJAIs. [Pág. 03-04] 
 
ACORDOS COM A CHINA: A visita do presidente chinês 
Xi Jinping à Argentina resultou na assinatura de 18 
acordos bilaterais e outras ações de cooperação entre 
os dois países. [Pág. 04] 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8278.htm


 

 

2 

 

Dentre as metas expressas no Protocolo, destaca-se a 

manutenção de uma participação mínima de 11% de 

veículos argentinos, no mercado brasileiro, e de 44,3% de 

veículos brasileiros, no mercado argentino.  

 
Os resultados do Protocolo serão acompanhados pelo 
Comitê Automotivo. 

 

PAGAMENTO DA DÍVIDA ARGENTINA  

Após a moratória da dívida em 2001, o governo argentino 
realizou em 2005 e 2010 um acordo de reestruturação da 
dívida que contemplou 92,4% de seus credores. 

A fatia restante corresponde aos detentores de títulos não 
reestruturados da dívida (“holdouts”), dentre os quais 
encontram-se grupos de acionistas que não aceitaram as 
condições de negociação do governo argentino e 
recorreram à justiça norte-americana – resultando na 
condenação da Argentina em 1ª e 2ª instância em 2012.  

Após apelação da Argentina, a Corte Suprema de Justiça 
dos Estados Unidos recusou em junho o pedido do país 
para revisar as decisões judiciais que estabeleciam o 
pagamento aos credores que não aderiram à 
reestruturação da dívida em 2005 e 2010 (“holdouts”).  
 
Com a decisão de Suprema Corte, o caso retornou ao Juiz 
Thomas Griesa, que já havia determinado o pagamento de 
US$ 1,33 bilhão pela Argentina aos credores litigantes que 
não aderiram à renegociação, simultaneamente ao 
pagamento a ser feito aos detentores de títulos 
negociados. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Mercosul e a Unasul manifestaram apoio à Argentina, 
que tem até 30 de julho para a realização dos pagamentos, 
sob pena de default. 
 

 
 

(*) Estimado.                                                              Fonte: Abeceb 

 
 

RESERVAS ARGENTINAS: O pagamento do valor 
determinado aos credores “holdouts”, nas condições 
estabelecidas por Griesa, poderá ensejar novos 
pagamentos aos fundos detentores de títulos ainda não 
negociados, no montante de US$ 15 bilhões (cerca de 
metade das reservas argentinas).  
 
Além disso, é possível que os credores da dívida 
reestruturada que já aderiram à renegociação em 2005 e 
2010 possam reclamar condições mais favoráveis de 
pagamento ao governo argentino (neste caso, o montante 
a ser pago poderia atingir o valor de US$ 120 bilhões). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Aliceweb/MDIC 
 
 
 
 
 

52,1
45,9 44,3 41,2 38,3 35,6

30,6 27,3 28,8

Reservas Internacionais
(em US$ Bilhões)

DADOS ECONÔMICOS E COMERCIAIS DA ARGENTINA 

http://www.mercosur.int/innovaportal/file/5900/1/declaracion_respaldo_argentina.pdf
http://www.unasursg.org/uploads/62/5e/625e2b66e93baa07fe8f1192cf6264c0/Comunicado-Argentina-Deuda-Soberana.pdf
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 IMPORTAÇÕES ARGENTINAS 
 1º SEMESTRE (2013 e 2014) 

ZONAS ECONÔMICAS E 
PAÍSES SELECIONADOS 

MILHÕES DE US$ 

VARIAÇÃO 
PERCENTUAL %  1º 

semestre 
(2013) 

1º 
semestre 

(2014) 

Todas as origens 35.775 33.094 -8 

MERCOSUL 9.869 8.057 -18 

Resto da ALADI  1.653 1.105 -33 

China* 5.222 5.309 2 

NAFTA 5.005 5.440 9 

União Europeia 6.613 5.932 -10 

     * Inclui Hong Kong e Macau                                             Fonte: INDEC     
 

 

      
                           Fonte: INDEC                    

                                     
Dados  Macroeconômicos - Argentina 

Taxa de câmbio (peso/US$) (Jul/14) ¹ 8,15 

Risco país (Jul/14) ¹ 685 

Reservas (Jun/14) ² US$ 28,76 bilhões 

Dívida Total (Set/13) US$ 201,0 bilhões 

Dívida Interna (Set/13) US$ 141,8 bilhões 

Dívida Externa (Set/13)    US$ 59,2 bilhões 

Preços ao Consumidor   

    Variação anual (Abeceb – Jun/14) 36,0% 

    Variação mensal (Abeceb – Jun/14) 2,1% 

    Variação acumulada até junho (Abeceb) 18,8% 

    Variação mensal (Indec IPC NU-Mai/14) ³ 1,4% 

    Variação acumulada até maio (Indec IPC NU) 13,5% 

Desemprego (Jan-Mar/14) 7,1% 

Fonte: Abeceb 
¹ Média em 3 de Julho. 

² Média em 19 de Junho. 

³ O IPC-GBA foi interrompido. O IPC-NU é de âmbito nacional, sendo 

publicado desde dez/2013. 
 
 
 
 

 

RESTRIÇÕES COMERCIAIS ÀS EXPORTAÇÕES 

PARA A ARGENTINA 
 

NOVAS RESTRIÇÕES: A Administração Federal de Receita 
Pública (AFIP), a Receita Federal da Argentina, estabeleceu 
novos procedimentos de controle aplicáveis às 
Declarações Juradas Antecipadas de Importação (DJAIs).  

 
Segundo a Instrução Geral nº 959/2014, vigente desde 
julho, a totalidade de DJAIs será bloqueada (exceto 
aquelas apresentadas por empresas com participação 
estatal), afim de que se apliquem procedimentos de 
controle e se obtenham os dados requeridos pelo 
organismo.  
 
Os controles exercidos pela autoridade aduaneira visam 
verificar: i) dados de inscrição da empresa para fins de 
imposto de renda, bem como sua capacidade econômico-
financeira para realizar atividades comerciais; ii) a relação 
entre os débitos e créditos fiscais da empresa, 
considerando sua relação com as atividades da empresa; 
iii) condições de venda e documentos comprobatórios das 
operações em que há remessa de divisas ao exterior por 
pagamento antecipado de mercadorias; iv) a relação entre 
as remessas ao exterior e as vendas que originaram tais 
divisas. 
 

STATUS DAS DJAIs: Os importadores observam 
dificuldades para obter a aprovação das DJAIs e cresce o 
número de reclamações apresentadas à Secretaria de 
Comércio Exterior. 
  
Além da aprovação das DJAIs, na ausência de 
financiamento externo, as operações de importação 
podem requerer a autorização do Banco Central para a 
compra de dólares e aprovação das importações.  
 

A perda de mercado brasileiro na Argentina tem 
impacto negativo sobre sua produção industrial. A 
partir desta perspectiva, o país tem manifestado 

sua vontade de fortalecer o comércio bilateral por 
meio da criação de novos instrumentos de 

financiamento, ajudando os operadores a superar 
a escassez de divisas e o risco associado. 

 
POLÍTICA 1X1: Passou-se a exigir das empresas que as 
remessas ao exterior sejam compensadas com ingressos 
equivalentes, originários de qualquer canal: exportações 
(próprias ou de terceiros) aportes de capital ou 
investimentos. 
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ACORDOS COM A CHINA 

 
Diferentemente das restrições aplicadas pela gestão 
anterior da Secretaria de Comércio Interior, que exigia a 
compensação das importações, esta nova política “1x1” 
exige a compensação pelo envio de remessas ao exterior. 
 

 
 
 
 
Por ocasião da visita do presidente Xi Jinping, a Argentina 
celebrou com o país 19 acordos bilaterais, além de uma 
declaração conjunta sobre a criação da Associação 
Estratégica Integral. Paralelamente, foi realizada a 1ª 
reunião do Diálogo Estratégico para a Cooperação e 
Coordenação Econômica entre Argentina e China. 
 

DIÁLOGO ESTRATÉGICO PARA A COOPERAÇÃO 

E COORDENAÇÃO ECONÔMICA ENTRE 

ARGENTINA E CHINA 

 
Criado por instrução dos chefes de Estado da Argentina e 
da China, foi realizada no dia 19 de julho a primeira 
reunião do Diálogo Estratégico. O encontro, que foi co-
presidido pelo Chanceler argentino Héctor Timerman e 
pelo presidente da Comissão Nacional de 
Desenvolvimento e Reforma da China (CNDR), Xu Shaoshi, 
contou com a presença de diversas autoridades 
argentinas e chinesas. 

 
O mecanismo objetiva fortalecer as relações econômicas 
bilaterais e aprimorar a cooperação econômica e 
comercial. Busca-se promover, no escopo do acordo, 
projetos para o desenvolvimento de temas como energia, 
infraestrutura, transporte, telecomunicações, indústria 
manufatureira, mineração e agricultura, dentre outros. 
 
 
 
 
 
 

 
No âmbito do diálogo, prevê-se a realização de reuniões 
anuais, bem como é possível que sejam formados grupos 
de trabalho para tratar de projetos de cooperação em 
esferas prioritárias. 

 

ASSOCIAÇÃO ESTRATÉGICA INTEGRAL 

 
 
Celebrada entre os presidentes da Argentina e da China, a 
Associação Estratégica Integral visa aprofundar o vínculo 
entre ambos os países, mediante a celebração de um 
plano de ação conjunta para o período 2014-2018. 

 

ACORDOS BILATERAIS 

 
Argentina e China celebraram 19 acordos bilaterais de 
matéria econômica, comercial, financeira e nuclear.  
 
Dentre eles, destaca-se o convênio de investimentos e 
cooperação entre o Ministério de Comércio da China e o 
Banco Central argentino, prevendo um swap cambial de 
US$ 11 bilhões para promover o intercâmbio bilateral e 
favorecer o nível de reservas da Argentina. 
 
Além disso, os acordos relacionam-se ao financiamento 
chinês para a compra de embarcações, realização de obras 
ferroviárias, construção de hidrelétricas e projeto de 
central nuclear. Envolvem também convênios relativos a 
infraestrutura e desenvolvimento industrial. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As edições anteriores do Panorama Brasil-Argentina podem ser acessadas aqui. 
 

https://www.mrecic.gov.ar/argentina-y-china-dieron-inicio-al-mecanismo-de-dialogo-estrategico-para-la-cooperacion
http://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/panorama-brasil-argentina/

