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RETROSPECTIVA 
POLÍTICA E ECONÔMICA 
DA ARGENTINA EM 2014

2014

JANEIRO

Desvalorização Cambial: 
na segunda quinzena de janeiro de 2014, o peso 

argentino apresentou a maior desvalorização desde 
o fim da conversibilidade peso-dólar em 2002, com o 

dólar oficial sendo cotado em 8 pesos
Medidas para conter a saída de divisas: 

Criação de mecanismos visando evitar a fuga de 
divisas do país (ex.: restrições para compras pela 
internet e autorização controlada de compra de 

dólares para investimentos)
Criação do PADEX: 

A criação do Programa de Aumento e Diversificação 
das Exportações tem o objetivo de gerar divisas 

que financiem as importações necessárias para dar 
continuidade às atividades industriais

FEVEREIRO

Novo Índice de Preços:  
O INDEC (Instituto Nacional de Estatística e Censos) 

apresenta o novo Índice de Preços ao Consumidor 
Nacional Urbano (IPC-NU), registrando em janeiro 

uma inflação mensal de 3,7%

MARÇO

Novo cálculo do PIB: 
O INDEC revisa as estatísticas do PIB argentino, 

corrigindo o crescimento de 2013 de 4,9%, 
anunciado anteriormente, para 3%.

Redução dos subsídios: 
O governo argentino anuncia a redução de subsídios 

a serviços de água e gás.

JUNHO

Conflito com os “Holdouts”: 
A Corte Suprema dos Estados Unidos rejeita 
apelação da Argentina para tomar o caso dos 
“holdouts”. O caso retorna ao juiz Thomas Griesa, 
que já havia condenado o país. A Argentina tem um 
mês para chegar a um acordo e evitar o default.

JULHO

Prorrogação do Acordo Automotivo: 
Prorroga-se o Acordo Automotivo entre Brasil e 
Argentina, de 1º de julho de 2014 a 30 de junho de 
2015.
 Ampliação das restrições às importações: 
A criação de exigências como o “Registro de 
Contêineres”, a necessidade de compensação pelo 
envio de remessas ao exterior e o crescimento das 
restrições para aprovação das DJAIs dificultam as 
exportações para a Argentina. 
Acordos com a China: 
Por ocasião da visita do presidente Xi Jinping, a 
Argentina celebrou com o país 18 acordos bilaterais.
Default: 
Malogro das negociações entre a Argentina e os 
“holdouts”. Argentina entra em default técnico.

AGOSTO

Disputa argentina na OMC: 
O Painel da OMC decide contra a Argentina em 
disputa iniciada em 2012 envolvendo EUA, Japão e 
UE, que alegaram incompatibilidade das restrições 
argentinas às importações com as regras da OMC.

OUTUBRO

Novo presidente do Banco Central argentino: 
Juan Carlos Fábrega, presidente do Banco Central 
Argentino (BCRA), renuncia. Alejandro Vanoli assume 
o cargo.

2015
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PANORAMA ECONÔMICO

RESERVAS INTERNACIONAIS 

Após apresentar uma queda em 2013, as reservas internacionais da Argentina mostra-

ram crescimento ao longo de 2014 -  sobretudo no último trimestre. Com isso, as reservas 

internacionais do país encerraram o ano em um nível próximo a US$ 30 bilhões.

RESERVAS ARGENTINAS (U$S MILHÕES, MÉDIA MENSAL)

EXTINÇÃO DA CLAUSULA RUFO E AS RENEGOCIAÇÕES DA DÍVIDA ARGENTINA

Em 2010, a Argentina fez a última grande renegociação de seus títulos da dívida pú-

blica. Contudo, detentores de cerca de 8% dos títulos em questão se negaram a acei-

tar as condições do governo para reestruturação da dívida (holdouts) e recorreram 

à justiça norte-americana, que condicionou a continuidade dos pagamentos aos 

detentores de títulos já negociados à exigência de que fosse realizado pagamento 
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simultâneo aos holdouts. Não obstante, o pagamento da dívida não reestruturada 

foi adiada em virtude da cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers). 

A existência da cláusula RUFO permitia que os detentores de títulos negociados pu-

dessem reclamar condições de pagamento mais favoráveis equiparadas àquelas 

que pudessem ser oferecidas em negociações futuras aos credores que não aderi-

ram à renegociação dos títulos argentinos. 

Contudo, em 31 de dezembro de 2014 se encerrou a vigência da referida cláusula, 

iniciando a possibilidade de a Argentina renegociar as condições dos títulos que são 

objeto de ação na justiça estadunidense.

 Renegociar os pagamentos com os holdouts pode evitar que o governo argentino 

tenha que arcar com o custo de 100% dos seus títulos em estado de calote, abrindo 

novas perspectivas ao cenário financeiro do país em 2015.

DADOS MACROECONÔMICOS

Taxa de câmbio (peso/US$) (Dez/14) ¹ 8,56

Risco país (Dez/14) ¹ 745

Reservas (Dez/14) ² US$ 30,05 bilhões

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

Dívida Interna (Set/14) US$ 128,5 bilhões

Dívida Externa (Set/14) US$ 70,4 bilhões

Preços ao Consumidor ³ -

Variação anual (Abeceb – Dez/14) 35,70%

Variação mensal (Abeceb – Dez/14) 2,40%

Variação acumulada até Dezembro (Abeceb) 18,70%

Desemprego (4° trimestre/14) 7,50%

Fonte: Abeceb e Indec.
¹ Média em 28 de outubro.
² Média em 17 de outubro.
³ O IPC-GBA foi interrompido. O IPC-NU é de âmbito nacional, sendo publicado desde dez/2013.
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CRIAÇÃO DA COMISSÃO BICAMERAL INVESTIGADORA DE INSTRUMENTOS
BANCÁRIOS E FINANCEIROS

Foi criada, no âmbito do Congresso argentino, a Comissão Bicameral Investigadora 

de Instrumentos Bancários e Financeiros que facilitam a evasão de tributos e levam 

à saída de divisas da Argentina.

A comissão, de caráter temporário, é composta por deputados e senadores e possui 

o objetivo de investigar os esquemas facilitadores de aberturas de contas bancárias 

no exterior, coibindo a evasão de impostos e a saída de divisas. 

A Comissão também visa identificar os agentes econômicos e financeiros envolvidos 

no descumprimento fiscal e na fuga de divisas, a fim de burlar as normas da ativida-

de bancária.  

O resultado da investigação deverá ser entregue em até 90 dias contados a partir da 

constituição da Comissão - prorrogáveis por uma única vez - e poderá ensejar re-

comendações ao Congresso Nacional visando à modificação da legislação vigente.

Prevê-se ainda a realização de audiências entre a Comissão e instituições financei-

ras e agentes econômicos atuantes no mercado, à luz das informações obtidas na 

investigação. Ademais, a Comissão poderá recorrer à Justiça, a fim de remover obs-

táculos de acesso a informações necessárias para a conclusão de seu trabalho.

Uma vez concluídos os objetivos da Comissão, esta será dissolvida e deverão ser 

enviadas ao Poder Executivo documentação e informações recolhidas.
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PANORAMA DO 
COMÉRCIO BILATERAL 

BALANÇA COMERCIAL BRASIL-ARGENTINA

Em 2014, o saldo comercial brasileiro com a Argentina apresentou uma redução de 95% 

em relação a 2013, totalizando US$ 139 milhões. Essa redução pode ser atribuída ao re-

cuo das exportações brasileiras, que tiveram queda de 27% em 2014, uma vez que as 

importações brasileiras provenientes da Argentina também registraram recuo (14%).

A corrente de comércio entre Brasil e Argentina em 2014 foi a menor observada nos úl-

timos anos, em decorrência, principalmente, das dificuldades econômicas vividas pela 

Argentina. 

BALANÇA COMERCIAL BRASIL – ARGENTINA, 2010-2014 (EM MILHÕES US$)

No que diz respeito às exportações brasileiras, em 2014 estas foram concentradas prin-

cipalmente nos veículos automóveis (37% do total exportado). Contudo, a participação 

dos veículos automóveis na pauta exportadora brasileira à Argentina recuou 8,9 pontos 

percentuais em 2014 se comparado a 2013. O segundo setor de maior concentração foi o 

de máquinas e equipamentos mecânicos (9,65%), seguido de minérios (7,08%).
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IMPORTAÇÃO ARGENTINA: NOVA VERSÃO DO FORMULÁRIO
“PLANO DE INVESTIMENTOS, EMPREGO, PRODUÇÃO E COMÉRCIO EXTERIOR”

A Secretaria de Comércio (SC) exige formalmente dos importadores a Declaração Ju-

rada Antecipada de Importação (DJAIs), requerimento de importação que deve ser 

aprovado pela SC previamente ao embarque da mercadoria. Neste documento, o im-

portador deve prover, dentre outras, informações relacionadas ao bem importado e 

aos planos de investimentos futuros, e encaminhá-las ao governo por meio de um 

canal de comunicação eletrônico da SC (Formulário de Contato). 

Adicionalmente, há outro requerimento formal aos importadores: o “Plano de Inves-

timentos, Emprego, Produção e Comércio Exterior”. Trata-se de um formulário prévio 

às DJAIs, cujo encaminhamento também é feito pelo mesmo canal eletrônico da SC. 

Embora o preenchimento do documento não seja obrigatório, a ausência dessas in-

formações pode implicar em dificuldades na liberação das DJAIs. 

CAPÍTULO 2013 2014 Var. 
p.p.

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios 45,90% 37,00% 8,90

Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos e suas partes 9,45% 9,65% -0,20

Minérios, escórias e cinzas 4,93% 7,08% -2,14

Plásticos e suas obras 4,35% 5,43% -1,09

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; 4,41% 5,03% -0,62

Ferro fundido, ferro e aço 3,22% 3,49% -0,27

Borracha e suas obras 2,70% 3,02% -0,32

Papel e cartão; Obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão 2,07% 2,69% -0,62

Produtos químicos inorgânicos; Compostos Inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, 1,53% 2,44% -0,91

Produtos químicos orgânicos 2,15% 2,42% -0,28

Produtos diversos das indústrias químicas 1,38% 1,87% -0,49

Combustíveis minerais, óleos Minerais e produtos da sua destilação 2,58% 1,44% 1,14

Cobre e suas obras 0,92% 1,37% -0,46

Produtos farmacêuticos 0,75% 1,05% -0,30

Cacau e suas preparações 0,68% 1,03% -0,35

Obras de ferro fundido, ferro ou aço 0,92% 1,03% -0,11

Outros 12,06% 13,95% -1,88

Fonte: MDIC/SECEX    Elaboração: DEREX/FIESP

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA A ARGENTINA, POR SH2 (PARTICIPAÇÃO SOBRE 
O VALOR TOTAL EXPORTADO)
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Reformulada em 2015, a nova versão do Plano de Investimentos, Emprego, Produção 

e Comércio Exterior acrescenta exigências ao hall de informações a serem declaradas, 

solicitando do importador dados relativos a vendas, finanças, projetos de investimen-

to e força de trabalho. Os novos dados requeridos evidenciam que o foco do controle 

da SC estará centrado nas operações entre empresas vinculadas. Ademais, são so-

licitadas informações empregatícias, indicando que o governo argentino avaliará o 

número de postos de trabalho projetados pela empresa para 2015.

DISPUTA ARGENTINA NA OMC

Em 15 de janeiro de 2015, o Órgão de Apelação da Organização Mundial Comércio 

(OMC) concluiu a análise da apelação argentina em rever a decisão do Órgão de Solu-

ção de Controvérsias (OSC) sobre as Declarações Juradas Antecipadas de Importação 

(DJAIs), bem como sobre outras exigências relacionadas à aprovação das importa-

ções, em disputa iniciada a pedido dos Estados Unidos, Japão e União Europeia con-

tra a Argentina. 

Na decisão, o órgão de Apelação sustentou a decisão prévia emitida pelo OSC, classifi-

cando as medidas argentinas como infringentes às regras internacionais de comércio. 

Ademais, considerou a exigência de uso e os requisitos das DJAIs como desalinhados 

aos compromissos assumidos pela Argentina no fórum multilateral de comércio, re-

comendando que o OSC solicite à Argentina a adequação de suas medidas às regras 

da OMC.

Caso a Argentina não siga às recomendações da OMC, os países demandantes da dis-

puta poderão solicitar autorização ao Órgão para aplicar medidas de retaliação co-

mercial. Contudo, a adequação pode não ser imediata.  

Após a conclusão da análise do Órgão de Apelação, em 15 de janeiro, o OSC tem até 

30 dias corridos para adotar ou rejeitar a decisão. 

A partir desta data, a Argentina possui 30 dias para atender às recomendações do Ór-

gão de Solução de Controvérsias ou solicitar um prazo de adequação (“prazo razoá-

vel”) para atendê-las. 
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MEDIDAS DE DEFESA COMERCIAL NA ARGENTINA CONTRA O BRASIL

Atualmente existem 2 investigações de dumping em curso, 2 compromissos de pre-

ços e 8 direitos antidumping definitivos em vigor contra produtos brasileiros na Ar-

gentina. Essas medidas são apresentadas a seguir:

Produto NCM País Data 
da Abertura

Tipo 
de Medida

Madeiras 
compensadas 4412.32.00

Brasil 
China

Uruguai
02/01/2013 Dumping

Isoladores de 
porcelana 8546.20.00

Brasil
China

Colômbia
28/11/2013 Dumping

Fonte: Ministério de Economia e Finanças da Argentina (Informações atualizadas até 09/01/2015).

INVESTIGAÇÕES ARGENTINAS DE DEFESA COMERCIAL EM CURSO CONTRA 
PRODUTOS BRASILEIROS 

União Europeia inicia pedido de consultas à 
Argentina sobre medidas que afetam as importações

Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) defere a 
abertura do painel

Painel de disputa é composto

Divulgado parecer do painel

Argentina recorre ao Órgão de Apelação, 
questionando o parecer do painel

Divulgado parecer do Órgão de Apelação em 
concordância com o parecer do painel do OSC

MAIO/2012

DEZEMBRO/2012

MAIO/2013

AGOSTO/2014

SETEMBRO/2014

JANEIRO/2015

+ 30 DIAS

Argentina deve 
manifestar intenção 

de atender às 
recomendações 

do OSC

+ 30 DIAS

OU

O OSC tem 30 dias para adotar o parecer 
do Órgão de Apelação

Argentina deve 
solicitar prazo de 

adequação ao OSC 
para atender às 
recomendações
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Produto NCM País Tipo 
de Medida

Prazo  
de vigência

Aparelhos 
p/ processar 
alimentos c/ 

motor elétrico

8509.40.50 Brasil
China

Direito 
Antidumping 

Definitivo
08/07/2015

Acessórios 
moldados p/ 

tubos de ferro 
fundido

7307.19.10
7307.19.90

Brasil
China 28/11/2013 20/11/20151 

Outros 
compressores 

para gases

8414.80.32
8414.30.99 Brasil 17/03/2016

Talheres

8211.10.00                  
8211.91.00
8215.20.00
8215.99.10

Brasil
China Revisão*

Tintas de 
Impressão

3215.11.00
3215.19.00
3204.17.00
3212.90.90

Brasil 13/01/2016

Transforma-
dores trifási-

cos
8504.23.00 Brasil Revisão*

Cerâmica

6802.10.00
6802.91.00
6907.10.00
6907.90.00
6908.10.00
6908.90.00
7016.10.00
7016.90.00

Brasil
China Antidumping 

Definitivo 02/07/2019

Sanitarios 6910.10.00 
6910.90.00 Brasil

Direito 
Antidumping 

Definitivo
Revisão*

Fonte: Ministério de Economia e Finanças da Argentina (Informações atualizadas até 09/01/2015). 
* O direito antidumping ou compromisso de preços continua em vigor enquanto perdurar a revisão.

1  Em 23/12/2014, foi publicado no Diário Oficial Argentino a extensão da medida antidumping aplicada às exportações 
brasileiras de acessórios para tubos de ferro fundido maleável desde novembro de 2010. A Resolução 1006/2014 inclui os 
acessórios para tubos de ferro nodular no escopo da medida já aplicada, que sobretaxa em 143% as exportações brasi-
leiras à Argentina. Vigente por cinco anos, a medida possui validade até novembro de 2015, sendo passível de renovação 
por mais cinco anos mediante uma investigação de revisão.

MEDIDAS ARGENTINAS DE DEFESA COMERCIAL EM VIGOR CONTRA 
PRODUTOS BRASILEIROS 
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MEDIDAS QUE 
AFETAM O COMÉRCIO 
INTERNACIONAL

EFEITOS DO CONTROLE DE DIVISAS

Após o aprofundamento dos controles argentinos sobre as importações, alguns 

setores industriais encontram dificuldades em seus processos produtivos face à 

ausência de peças e componentes. Dentre eles, destaca-se o caso da indústria au-

tomobilística, a principal do país e responsável por cerca de metade da corrente de 

comércio entre Brasil e Argentina. 

Segundo informações veiculadas pela consultoria argentina Abeceb, estima-se que 

cerca de 12.000 veículos estão parados nos pátios das montadoras de Córdoba à es-

pera de peças e componentes para que possam ser concluídos. As dificuldades do 

setor automobilístico impactam diretamente no volume de comércio e negócios, 

principalmente, entre Brasil e Argentina.

Com as vendas afetadas, a indústria automobilística argentina apresentou um re-

cuo de produção de 22% em 2014 em relação a 2013. Uma proposta aguardada 

pela indústria argentina estaria sendo estudada para elevar as faixas de preço que 

definem a incidência dos impostos locais. Esta medida aumentaria a faixa de preços 

dos carros que sofrem a menor incidência de impostos, estimulando as vendas de carros. 

ACORDOS COM A CHINA

Em julho de 2014, por ocasião da visita do presidente chinês Xi Jinping à Argentina, 

foram firmados 18 acordos entre os dois países, incluindo o Convênio Marco para 

Cooperação em matéria Econômica e de Investimentos com o Governo da Repúbli-

ca Popular da China. Referido instrumento tem como finalidade promover e facilitar 

o fortalecimento dos vínculos comerciais e de investimentos entre empresas públi-

cas e privadas argentinas e chinesas. 
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EDIÇÕES ANTERIORES, CLIQUE AQUI

Dentre os aspectos mais relevantes do acordo, destacam-se: 

(i) A cooperação em matéria de investimentos industriais, que tem o objetivo de 

incrementar a capacidade produtiva da indústria argentina em setores de grande 

potencial de exportação ao mercado chinês;

(ii) A cooperação em matéria de infraestrutura, que prevê um Plano Integrado no 

qual o setor público estabelecerá quais projetos de infraestrutura serão desenvol-

vidos. No que tange a esses projetos, a Argentina compromete-se a implementar 

o processo de adjudicação mais vantajosa utilizado em programas de cooperação 

semelhantes com outros países. O setor público poderá realizar a adjudicação direta 

das aquisições destes projetos sempre que estejam sujeitos a financiamento chinês; 

(iii) Além disso, está prevista no acordo a concessão de facilidades para a realização 

de atividades lucrativas, que implicaria na facilitação de acesso de mão-de-obra chi-

nesa e argentina entre os países. 

O Acordo encontra-se pendente de aprovação parlamentar em ambos os países 

para entrar em vigor. Em dezembro de 2014 o texto foi aprovado pelo Senado argen-

tino, dependendo ainda da aprovação da Câmara dos Deputados argentina.

http://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/panorama-brasil-argentina/


16 PANORAMA BRASIL – ARGENTINA

EQUIPE TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E COMÉRCIO EXTERIOR – DEREX

Diretor Titular: Thomaz Zanotto   

Gerente: Magaly Maria Menezes Manquete

ÁREA DE DEFESA COMERCIAL E FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR

Diretor Titular Adjunto: Eduardo de Paula Ribeiro  

Consultor: Domingos Mosca

Equipe técnica: Bruno Capucci, Bruno Youssef, Carolina Cover, Décio Novaes, 

Letícia Prado, Patricia Vilarouca

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP

Endereço: Av. Paulista, 1313, 4º andar / São Paulo-SP / 01311-923

Telefone: (11) 3549-4483   

Fax: (11) 3549-4730

www.fiesp.com.br



17PANORAMA BRASIL  – ARGENTINA

 
 Av. Paulista, 1313 | 4º andar 01311-923 | São Paulo - SP

55 11 3549-4532/4635 | cderex@fiesp.com.br
www.fiesp.com.br


