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B ra s i l

Exportação do Brasil foi a mais afetada pelo ajuste argentino
César Felício
De Buenos Aires

O Brasil arcou com a maior
parte do ajuste cambial argenti-
no este ano. As importações ar-
gentinas de origem brasileira
caíram 16% entre janeiro e agos-
to, de acordo com dados divul-
gados ontem pelo Indec, o insti-
tuto oficial de estatísticas do
país, enquanto a redução global
de compras externas da Argenti-
na foi de 7%.

Em termos absolutos, nos oito
primeiros meses do ano a Argenti-
na importou US$ 45 bilhões, ou
US$ 3,5 bilhões a menos que no
mesmo período em 2011. No caso
de produtos brasileiros, a redução
foi de US$ 2,5 bilhões, com queda
de importações de US$ 14,2 bi-

lhões para US$ 11,7 bilhões.
Desde fevereiro deste ano, a Ar-

gentina introduziu uma série de
restrições no comércio exterior, o
que provocou reclamações de 40
países na Organização Mundial
do Comércio (OMC). A barreira
mais relevante foi a criação de
uma declaração jurada exigida
aos importadores, o que na práti-
ca significou a extensão do regi-
me de licenças não automáticas
para todos os produtos.

A queda nas importações fez
com que o país acumulasse su-
perávit comercial de US$ 10 bi-
lhões nos primeiros oito meses
do ano, compensando a redução
de 1% nas exportações, que acu-
mularam US$ 55 bilhões. O sal-
do na balança é estratégico para
a situação fiscal da Argentina,

que não conta com fontes de fi-
nanciamentos externos.

“A redução das compras com
origem no Brasil foi mais drástica
do que a de outros mercados em
razão da pauta que existe entre
os dois países. A Argentina ad-
quire produtos industrializados
e insumos usados para a fabrica-
ção de manufaturados, que são
exportados para o próprio mer-
cado brasileiro, sobretudo no se-
tor automotivo”, disse o econo-
mista Marcelo Elizondo, da con-
sultoria DNI, ex-presidente da
Fundação Export Ar, órgão de
promoção de exportações do go-
verno argentino.

De acordo com Elizondo, o
desaquecimento da economia
argentina fez com que se redu-
zisse a compra de bens de capi-

tal. A desaceleração brasileira
freou a indústria automotiva. As
exportações argentinas para o
Brasil, movidas pelas montado-
ras, caíram de US$ 11,3 bilhões
para US$ 10,6 bilhões entre ja-
neiro e agosto. E as restrições go-
vernamentais travaram o restan-
te dos negócios.

A redução das importações
argentinas, que paralisou negó-
cios como a exportação brasilei-
ra de carne suína ou de calçados,
fez com que o governo brasileiro
começasse a retaliar a Argentina
em uma cesta de dez produtos, a
maioria deles da agroindústria,
a partir de maio.

A partir de junho, os governos
dos dois países começaram a ne-
gociar diretamente e as vendas
do Brasil para a Argentina deixa-

ram de retroagir mês a mês, ain-
da que permaneçam em níveis
muito abaixo dos registrados
em comparação com 2011.

Em agosto, por exemplo, as ex-
portações brasileiras para a Argen-
tina ficaram em US$ 1,6 bilhão. É
uma recuperação em relação ao
US$ 1,3 bilhão registrado em ju-
nho e o US$ 1,4 bilhão de julho,
mas são US$ 500 milhões a menos
que os US$ 2,1 bilhões vendidos
em agosto do ano passado.

“Os únicos mercados vende-
dores para a Argentina que se
mantiveram ativos em 2012 são
os que fornecem derivados de
petróleo e gás”, disse Elizondo.
De acordo com dados do Indec ,
as importações argentinas no
segmento de energia variaram
pouco: de US$ 6,9 bilhões entre

janeiro e agosto do ano passado
para US$ 7 bilhões este ano.

As importações argentinas da
União Europeia subiram 10%,
atingindo US$ 8,4 bilhões. E o
fim do acordo automotivo com
o México não travou as importa-
ções do país de produtos do Naf-
ta. As compras com origem no
bloco aumentaram 3%, soman-
do US$ 7,3 bilhões, graças às
vendas para os Estados Unidos.

As maiores variações negativas
ocorreram em relação a países
com uma pauta de exportações
de produtos industrializados, se-
melhante à que o Brasil tem com
a Argentina, como a China (que-
da de compras de US$ 6,4 bilhões
para US$ 6 bilhões) ou Coreia do
Sul (redução de US$ 1 bilhão pa-
ra US$ 750 milhões).
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Novas hidrelétricas vão alagar
área equivalente a dez capitais

Fonte: EPE

Expansão hidrelétrica
As 19 novas usinas previstas até 2021
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Uma área de 6.456 quilôme-
tros quadrados deverá ficar de-
baixo d’água para permitir a ge-
ração de energia por 34 novas
usinas hidrelétricas em constru-
ção ou planejadas para os próxi-
mos dez anos. O alagamento ne-
cessário para desengavetar todos
esses projetos equivale ao terri-
tório somado de dez capitais bra-
sileiras — São Paulo, Rio de Janei-
ro, Belo Horizonte, Goiânia, Por-
to Alegre, Curitiba, Florianópo-
lis, Fortaleza, Recife e Maceió.

Os dados fazem parte do Pla-
no Decenal de Energia, divulga-
do anteontem à noite pela Em-
presa de Pesquisa Energética
(EPE), para o período 2012-
2021. Das 34 usinas listadas pelo
órgão, 19 ainda não foram se-
quer licitadas. A maioria está na
Amazônia. Outras 15 já tiveram
sua construção iniciada, como a
de Belo Monte, em andamento
no rio Xingu (PA).

O alagamento previsto com a
instalação das novas hidrelétri-

cas corresponde a 0,078% de to-
do o território nacional, segun-
do a EPE, que menciona outros
impactos. Pelo lado negativo, 62
mil pessoas serão diretamente
afetadas e haverá uma perda de
3.450 km2 — mais de duas vezes
a área do município de São Pau-
lo — de vegetação nativa. Pelo la-
do positivo, 139 mil empregos
diretos serão gerados no pico
das obras e haverá compensação
financeira estimada em mais de
R$ 4 bilhões, dividida entre Esta-
dos e municípios.

O ponto em comum entre qua-
se todas as usinas novas são os re-
servatórios a fio d’água, com di-
mensões menores, a fim de redu-
zir a área de inundação. Essa al-
ternativa de engenharia, que ser-
viu de argumento para minimi-
zar os impactos socioambientais
e viabilizar as primeiras hidrelé-
tricas de grande porte na Amazô-
nia, agora é alvo de questiona-
mentos por autoridades do setor.

A potência instalada das hidre-
létricas aumentará 40% — dos
atuais 84 mil para 117 mil me-
gawatts (MW) — entre 2012 e

2021, mas a capacidade de arma-
zenamento dos reservatórios su-
birá apenas 5% neste período. O
governo tem dito que a melhor
opção, do ponto de vista de apro-
veitamento hídrico, seria reto-
mar a construção de usinas com
reservatórios maiores.

Sem entrar em polêmica, na mi-
nuta do plano decenal submetido
à audiência pública, a EPE cita que
as usinas a fio d’água têm “grandes
alterações de nível dos reservató-
rios ao longo de curtos ciclos hi-
drológicos” e requerem “maior
despacho térmico para atender às
exigências sazonais da carga”.

Para o diretor da Amigos da Ter-
ra — Amazônia Brasileira, Roberto
Smeraldi, a maior falha do plane-
jamento no setor elétrico é insistir
em não atacar as altas perdas téc-
nicas — estimadas em cerca de 20%
— das linhas de transmissão, antes
de expandir o parque gerador. Ele
se diz preocupado com o fato de
que o impacto indireto das últi-
mas hidrelétricas de grande porte,
como o desmatamento e a ocupa-
ção urbana desordenada, tem sido
de oito a dez vezes o tamanho dos

reservatórios. “Cada caso é um ca-
so, obviamente depende do nível
de antropização (ocupação huma-
na) que já existe e da infraestrutu-
ra disponível, mas precisamos en-
tender que o impacto vai muito
além da área alagada”, afirma.

Smeraldi diz que, caso o gover-
no atacasse o problema das perdas
técnicas no sistema de transmis-
são, ganharia tempo suficiente pa-
ra preparar a chegada de novas hi-
drelétricas, com um trabalho de
regularização fundiária e planeja-
mento para evitar o caos social.

Alessandra Cardoso, assessora
política do Instituto de Estudos
Socioeconômicos (Inesc), chama
a atenção para novos empreendi-
mentos que, até o ano passado,
não estavam na lista de priorida-
des do governo. É o caso de duas
megausinas previstas para o rio
Juruena, no Mato Grosso. Juntas,
as hidrelétricas de São Simão e
Salto Augusto têm potência de
4.970 MW. “Pequenas usinas fo-
ram retiradas do planejamento,
mas outros projetos bem maio-
res foram desenhados para a
A m a z ô n i a”, disse.

EPE projeta volta de gasolina com 25% de álcool em 2013
De Brasília

O governo deu mais um sinal
de que pretende incentivar a pro-
dução de etanol, numa tentativa
de driblar a crise enfrentada pe-
los usineiros nos últimos anos,
com uma situação de falta de
oferta e preços altos ao consumi-
dor que levou à recente dispara-
da nas importações de gasolina.

No estudo em que traça cená-
rios até 2021, a Empresa de Pes-

quisa Energética (EPE), vincula-
da ao Ministério de Minas e Ener-
gia, projeta a volta do teor de ál-
cool anidro misturado à gasolina
para 25%, no segundo semestre
de 2013. Em outubro do ano pas-
sado, a mistura caiu para 20%.

De acordo com as projeções do
Plano Decenal de Energia, o eta-
nol voltará a ser mais vantajoso
para abastecer veículos “flex
fuel”, a partir de 2014. Com isso, a
tendência de aumento das im-

portações de gasolina deverá ser
interrompida em breve. A EPE
prevê déficit de 20 mil barris por
dia para atender à demanda in-
terna de gasolina, neste ano, mas
enxerga equilíbrio com a oferta
em 2013 e pequenas sobras do
combustível entre 2014 e 2018.

Enquanto isso, a oferta de eta-
nol crescerá em escala geométri-
ca, nas estimativas da EPE. Sairá
da produção nacional de 24,6 bi-
lhões de litros, atualmente, para

45,4 bilhões de litros em 2016 e
68,3 bilhões de litros em 2021.

Entre 2012 e 2014, a estatal de
planejamento estima a constru-
ção de nove usinas. Depois, pro-
jeta-se a construção de dez usi-
nas de etanol por ano. “Nesse ce-
nário, estão incluídas quatro uni-
dades com obras paralisadas em
2011, que podem ser construídas
rapidamente, e outros oito proje-
tos com EIA-Rima [estudo e rela-
tório de impacto ambiental]

aprovados”, diz o plano.
Recentemente, funcionários

do Ministério de Minas e Energia
chegaram até a colocar em xeque
o foco dado pela Pe t r o b r a s em
suas novas refinarias, que privile-
giam a produção de óleo diesel.

O documento da EPE, no en-
tanto, sugere que a escolha para
as refinarias de Pernambuco
(Abreu e Lima) e do Rio de Janeiro
(Comperj) foi correta. Além de
apontar a volta ao equilíbrio en-

tre oferta e demanda de gasolina,
o plano decenal lembra que “de -
verá ser mais conveniente expor-
tar diesel de boa qualidade”. Diz
ainda que, caso seja preciso conti-
nuar importando gasolina, não
haverá dificuldade em termos de
suprimento do derivado: “A Euro-
pa é estruturalmente exportado-
ra e há expectativa de moderação,
ou mesmo redução, da demanda
nos EUA — tradicional destino
para o excedente europeu.”(DR)

Petroleiros param hoje e bancários têm nova proposta
Carlos Giffoni
De São Paulo

Cerca de 40 mil trabalhadores
petroleiros do sistema Pe t r o b r a s
podem parar hoje, por 24 horas,
em busca de um avanço nas ne-
gociações da campanha salarial
deste ano. A data-base dos petro-
leiros é 1o de setembro. A princi-
pal reivindicação da categoria é
aumento real de 10% nos salários
— a proposta inicial do setor pa-
tronal varia entre 0,9% e 1,2% de
ganho real. Esse índice de reajus-
te muda de acordo com o tempo
de empresa, a faixa salarial e a re-
gião de trabalho. A negociação
neste ano trata exclusivamente
de questões econômicas, segun-
do a Federação Única dos Petro-
leiros (FUP), porque as cláusulas
sociais fechadas no ano passado
valem até 2013. Os petroleiros de
outras empresas não estão parti-
cipando dessa movimentação.

Enquanto os petroleiros co-
meçam sua mobilização, os ban-
cários — em greve desde o dia 18

de setembro — receberam on-
tem uma nova proposta da Fe-
deração Nacional dos Bancos
(Fenaban) que elevou para 7,5%
o reajuste salarial da categoria, o
que implica um aumento real
próximo a 2%. Antes, a proposta
dos bancos previa 0,58% de cor-
reção real dos salários.

A proposta foi apresenta ontem
à tarde e a Confederação Nacional
dos Trabalhadores do Ramo Finan-
ceiro (Contraf) irá indicar aos tra-
balhadores que aceitem os termos
da proposta e finalizem a greve. A
maioria das assembleias, segundo
o presidente da confederação, Car-
los Carneiro, deve ocorrer hoje até
o fim da tarde.

De acordo com João Antônio
de Moraes, coordenador-geral da
FUP, a paralisação de 24 horas
desta quarta foi aprovada “com
f o l g a”, em mais de 90% das assem-
bleias realizadas pela federação
em todo o país. Segundo Moraes,
existem no Brasil pelo menos 80
mil petroleiros empregados no
sistema Petrobras, mas a FUP re-

presenta cerca de 40 mil traba-
lhadores, que tomam a frente da
greve de amanhã. Nesta sexta-fei-
ra, o Conselho Deliberativo da
FUP volta a se reunir para discutir
novas paralisações no caso de o
setor patronal não avançar em
sua proposta após a greve.

Também em campanha sala-
rial, os metalúrgicos do ABC, fi-
liados à CUT, planejam fazer gre-
ve por tempo indeterminado em
32 empresas da base a partir de
1o de outubro, de acordo com o
sindicato da categoria. Essas em-
presas, até agora, não concorda-
ram com o reajuste salarial pedi-
do de 8% — o que representa um
ganho real de 2,5%. Nas demais
empresas da base sindical, o au-
mento já foi negociado.

Entre as empresas listadas pe-
lo sindicato em que a greve por
tempo indeterminado pode ser
decretada a partir de outubro es-
tão WEG, Schuller e Pa p a i z . O
Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC representa 105 mil traba-
lhadores. Desses, 35,3 mil, que

trabalham nas montadoras, não
estão em negociação neste ano,
devido a um acordo válido por
dois anos fechado em 2011, que
garantiu aumento real de 5% no
acumulado do biênio.

Entre os 70 mil metalúrgicos
do ABC que entraram na campa-
nha deste ano, 1.200 profissio-
nais do grupo de fundição garan-
tiram os 8% de reajuste salarial. O
aditamento da convenção coleti-
va foi assinado por representan-
tes dos trabalhadores e do setor
patronal na tarde de ontem.

Com o avanço das paralisações,
as empresas da região começaram
a procurar o sindicato para fechar
acordos coletivos à revelia das ne-
gociações que ainda se desenro-
lam para os demais grupos. De
acordo com o sindicato, 138 em-
presas, em que estão distribuídos
31,5 mil trabalhadores, aceitaram
a reivindicação dos metalúrgicos
até o fim da tarde de segunda-fei-
ra. No total, 47% dos trabalhadores
que entraram em negociação este
ano já fecharam acordo.

Desigualdade no país cai ao
menor nível, mostra Ipea
Lucas Marchesini
De Brasília

O salário dos 10% mais pobres
da população brasileira cresceu
91,2% entre 2001 e 2011. O movi-
mento engloba cerca de 23,4 mi-
lhões de pessoas saindo da po-
breza. Já a renda dos 10% mais ri-
cos aumentou 16,6% no período,
de forma que o rendimento dos
mais pobres cresceu 550% sobre o
rendimento dos mais ricos. Os
dados são do estudo “A década in-
c l u s i v a”, apresentado ontem pelo
presidente do Instituto de Políti-
ca Econômica Aplicada (Ipea),
Marcelo Neri. O documento usou
dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad),
do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

“Não há, na história brasileira
estatisticamente documentada
desde 1960, nada similar à redu-
ção da desigualdade de renda

observada desde 2001”, disse
Neri. “Assim como a China está
para o crescimento econômico,
o Brasil está para o crescimento
social”, completou.

A diminuição da desigualda-
de, medida pelo coeficiente de
Gini, passou de 0,594 em 2001
para 0,527 em 2011. No índice,
quanto mais perto de zero, me-
nor a desigualdade entre os mais
ricos e os mais pobres do país. “O
Brasil está no ponto mais baixo
da desigualdade, embora ela ain-
da seja muito alta”, ressaltou o
presidente do Ipea.

O crescimento dos salários é o
principal indicador para a melho-
ria, aponta o estudo. É o que res-
ponde por 58% da diminuição. Em
segundo lugar vem os rendimen-
tos previdenciários, com 19% de
contribuição, seguido pelo Bolsa
Família, com 13%. Os 10% restantes
são benefícios de prestação conti-
nuada e outras rendas.


