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BUENOS AIRES — Ao desembar
car na capital argentina, no próximo 
dia 28, para uma visita de três dias, 
o Presidente José Sarney certamen
te perceberá que o sorriso do Presi
dente Raul Alfonsín será mais aber
to e o abraço de boas-vindas, mais 
longo. Isso porque, ao contrário de 
outras visitas presidenciais brasilei
ras, esta transcenderá o habitual ca
ráter protocolar que, em geral, mar
cava a assinatura de acordos bilate
rais de comércio. Dessa vez, em es
pecial para os argentinos, o evento 
terá um significado vital: Sarney e 
Alfonsín assinarão um projeto de in
tegração das economias de ambos os 
países — o que permitirá à Argenti
na sair, por fim, do estancamento 
crônico em que está submersa. 

O roteiro desse acordo ainda não 
está pronto. Ele deverá ser redigido 
no Rio de Janeiro nas próximas 
quinta e sexta-feiras, por uma co
missão mista de técnicos dos dois 
países. Ainda faltam algumas ares
tas a aparar mas, como disse ao 
Globo um dos personagens dessa 
história, tudo será uma questão idio-
mática: 

— O mais importante é que encon
tramos uma afinidade política bas
tante sólida, e descobrimos um am
plo caminho de complementação 
econômica que fortalecerá ambos os 
países. — Disse a fonte argentina. 

A idéia básica é constituir uma es
pécie de mercado comum reduzido, 
pêlo qual fluirá um intercâmbio in
dustrial e tecnológico que tornará 
ambas as economias mais competi
tivas. Por isso, o objetivo é criar 
uma linha de especialização produti
va em campos como a indústria mi
litar, a biogenética, bens de capital, 
energia nuclear — com a possível 
construção de submarinos — e a 
área de Informática. 

Não foi fácil chegar a esse acordo. 
Quando os argentinos propuseram a 
integração, no início do ano, a res
posta dos brasileiros foi imediata: 
tudo dependia de uma definição 
política da Argentina. Em um en
contro entre Ministros dos dois 
países, Dílson Funaro disse ao cole
ga Juan Sourrouille, com quem tem 
uma grande amizade, que o Brasil 
não estava disposto a puxar um peso 
morto. A conversa, segundo assesso
res de Sourrouille, começou com 
uma pergunta de Funaro: 

— Só podemos avançar nas nego
ciações quando vocês me disserem 
uma coisa: a que ritmo a Argentina 
pretende crescer? 

Sourrouille, segundo as fontes, não 
teve tempo de falar. O próprio Funa
ro respondeu: 

— A integração só poderá funcio
nar se vocês decidirem crescer a rit
mo de seis por cento, e integrarse a 
uma série de indústrias de ponta, pa
ra que possamos negociar em forma 
conjunta com os Estados Unidos e 
com as multinacionais. 

Mais tarde, em conversa com em
presários paulistas, Sourrouille re
ceberia uma nova carga: pergunta
ram a ele qual era a política indus
trial argentina. E o Ministro, emba
raçado, disse que ela na verdade 
ainda não estava estruturada: "Es
tamos estudando isso", acrescentou. 

Esses diálogos chegaram aos ou
vidos do Presidente Raul Alfonsin, 
que se entusiasmou com a perspecti
va de se associar ao Brasil, em um 
momento em que a Argentina pare
ce abandonada pelos investidores, 
tanto estrangeiros, como locais. Os 
investimentos brutos, no ano passa
do, tiveram um saldo negativo de 16 
por cento. O que, no fundo, não é 
difícil de explicar: basta notar que 
durante a vigência do Plano Austral 
os rendimentos financeiros supera
ram os 80 por cento, contra um cres
cimento de apenas seis por cento dos 
preços da indústria. Não é de espan
tar, portanto, que o Produto Interno 
Bruto seja hoje exatamente igual ao 
de 1969. Há oito anos o pais não con
segue vender mais do que US$ 8 mi
lhões ao exterior. 

Por isso, o Presidente Alfonsín lo
go destacou o Secretário de Indús
tria e Comércio Exterior, Roberto 
Lavagna, para cuidar com o máxi
mo de carinho do plano de integra
ção. Ele passou a figurar como a 
prioridade mais urgente da política 
exterior argentina: 

— Criaremos um regime especial, 
mas não vamos cair em nenhuma in
genuidade aberturista — diz Lavag
na, tentando neutralizar as críticas 
de alguns empresários argentinos, 
temerosos de virem a ser literal
mente engolidos por colegas brasi
leiros. 

Na prática, optou-se, como pri
meira etapa, por um intercâmbio de 
bens de capital, com a definição dos 
tipos que terão um estimulo comer
cial especial. Ao mesmo tempo, será 
aumentada a proteção desse merca
do em ambos os países — em espe
cial para as importações provenien
tes de outros parceiros do mundo de
senvolvido, criando assim um dife
rencial favorável para esse processo 
de integração. 

Além disso, pretende-se liberar o 
comércio mútuo de máquinas e equi
pamentos destinados à agricultura. 

Uma idéia sugerida pelo Ministro do 
Planejamento, João Sayad, dá a 
exata dimensão do intercâmbio: en
quanto o Brasil poderia, por exem
plo, encarregar-se da produção de 
máquinas para fabricar papel, a Ar
gentina cuidaria da maquinaria pa
ra a atividade petroleira. 

Pelos cálculos de ambos os Gover
nos, só nessa área haverá um fluxo 
de USf 400 milhões, já no primeiro 
ano da integração. E a perspectiva é 
crescer o equivalente a US$ 200 mi
lhões por ano. Estima-se que, em um 
período de dez anos, Brasil e Argen
tina terão construído um bloco de 
porte suficiente para fazer frente ao 
Mercado Comum Europeu, ao Japão 
e aos Estados Unidos. 

Desde já, existe um primeiro inte
ressado em aderir, a curto prazo, a 
esse minimercado comum: trata-se 
do Uruguai. Segundo se comenta na 
Casa Rosada, na verdade foi o Presi
dente Júlio Maria Sanguinetti quem, 
em conversa com Alfonsin, sugeriu 
a integração com o Brasil, o que, por 
reflexo, acabaria promovendo a re
cuperação do próprio Uruguai. 

A esperança do Presidente Raul 
Alfonsín é, sobretudo, alcançar com 
a integração uma mudança de men
talidade, tanto nos homens de em
presa como nos políticos de seu país. 
Uma semana atrás, em almoço com 
alguns deles, o Ministro da Econo
mia, Juan Sourrouille, lamentou que 
seu pais não possa, por enquanto, se
guir um processo de crescimento co
mo o do Brasil: 

— Um processo similar, com uma 
mudança tão rápida, de criação de 
um novo pais, é quase inconcebível 
na Argentina de hoje. A sociedade 
está madura, mas há uma resistên
cia às mudanças, à inovação, ali
mentada pela defesa de posições ad
quiridas ao abrigo de nossa história 
passada, em que o protecionismo e o 
isolamento, e a defesa dos interesses 
sociais particulares, ocupa um lugar 
tão alto — disse o Ministro. 

De qualquer forma, Sourrouille 
imagina que a convivência mais es
treita com o Brasil, daqui por dian
te, deverá servir também para o 
aprimoramento ético e espiritual de 
seus conterrâneos. Hoje, pelo me
nos, os ânimos já são outros: já não 
se vêem na Argentina, por exemplo, 
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os jogos de guerra — vendidos em lo
jas de brinquedo — em que o Brasil 
figurava sempre como uma hipótese 
de conflito. 

O economista alemão Rudiger 
Dornbusch, do Instituto de Tecnolo
gia de Massachusetts (MIT) visitou 
Buenos Aires, dias atrás, para ver 
de perto os efeitos do "Plano Aus
tral" — lançado há um ano para sa
near a economia argentina. Ele fi
cou intrigado ao verificar que o in
vestimento líquido na Argentina, 
nesta década, tem sido igual a zero. 
O economista lembrou que em toda 
a história dos Estados Unidos isso só 
aconteceu em 1933, durante a Gran
de Depressão. Em conversa com 
técnicos do Ministério da Economia, 
ele foi franco: disse que, a continuar 
assim, não vê uma solução possível 
para o país. Em sua opinião, a me
lhor saída para a Argentina, no mo
mento, seria, de fato, uma integra
ção com o Brasil: 

— Um observador que vem de fora 
nota que o país afunda lentamente. 
E ainda que a água esteja na altura 
do peito, é fácil predizer qual será o 
resultado final — comentou o econo
mista. 

Dornbusch usou o exemplo euro
peu para receitar a integração como 
remédio. Ele recordou que, após a 
Segunda Guerra, havia escassez de 
dólares, e o comércio entre os países 
do velho continente foi a maneira en
contrada para preservá-los: 

— A Argentina tem hoje esse pro
blema, sem contar que está imersa 
num crônico estancamento. Para 
sair desse pântano, nada melhor do 
que montar em um elefante. E, no 
caso, o Brasil é o melhor elefante — 
aconselhou Dornbusch. 

Sem conhecer os detalhes das ne
gociações entre ambos os Governos, 
Dornbusch se animou a desenvolver 
o seu raciocínio. E disse que uma 
união aduaneira entre a Argentina e 
o Brasil significaria um grande im
pulso ao crescimento, a longo prazo. 
Para o economista, o mais simples 
seria formalizar um acordo de livre 
comércio, fixando taxas padroniza
das com relação a outros países. Ele 
acha que é preciso minimizar a pos
sibilidade de conflito: 

— A oportunidade é excepcional, 
porque o Presidente Sarney goza no 
Brasil de muitíssimo prestigio, co
mo Alfonsín, na Argentina. Ambos 
deveriam levar essa iniciativa à 
frente. 

Dornbusch acredita que, no fundo, 
tudo depende de um gesto próprio de 
estadistas. Por isso, ele utiliza nova
mente um exemplo europeu: 

— Os homens já fizeram coisas 
que pareciam impossíveis. Helmut 
Schmidt e Giscard d'Estaing cria
ram o sistema monetário europeu 
em um fim de semana. Não houve 
qualquer preparação prévia: os téc
nicos cuidaram disso depois. 

Em sua opinião, a Argentina pode
ria desenvolver indústrias que ne
cessitassem de mão-de-obra alta
mente qualificada. • 

Depois da Argentina, o Uruguai vai 
ampliar suas relações com o Brasil 

BRASILIA — O desdobramento 
imediato dos encontros dos Presi
dentes José Sarney e Raul Alfonsin, 
em Buenos Aires, a partir do próxi
mo dia 28, será a assinatura, entre o 
Governo brasilerio e o do Uruguai, 
dez dias depois, de um acordo seme
lhante ao que firmarão Brasil e Ar
gentina. Os três países ampliarão as 
relações comerciais e políticas, com 
o grande objetivo de induzir as ou
tras nações da América Latina à 
união em um mercado comum. 

Quando o Presidente uruguaio Jú
lio Maria Sanguinetti desembarcar 
em Brasília, no dia 11 de agosto, re
cebido com o mesmo cerimonial 
pomposo com que Alfonsín aguarda
rá Sarney em Buenos Aires, estará a 
esperá-lo um acordo pronto para as
sinatura, estabelecendo a elimina
ção de barreiras não alfandegárias e 
redução de aliquotas aduaneiras nas 
áreas industrial e agrícola. 

As concessões deverão se concen
trar basicamente nos equipamentos 
pesados (bens de capital) brasilei
ros e na carne e no arroz uruguaios. 
Os montantes a serem negociados, 
inicialmente, serão inferiores aos 
que serão estabelecidos com a Ar
gentina, mas o importante é que o 
Uruguai formará o vértice do triân
gulo na direção de um mercado co
mum na America Latina, a partir do 
que já está sendo chamado acordo 
"Juntos para crescer", a ser forma
lizado pelos Governos do Brasil e da 
Argentina. 

A união dos três países limítrofes, 
redemocratizados recentemente e 
com problemas financeiros seme
lhantes, está sendo considerada um 
marco histórico, capaz de fortalecer 
a união latino-americana e influen
ciar o Grupo de Cartagena, formado 
pelos 11 paises que são os maiores 
devedores do continente. 

Na visão do Secretário-Geral para 
Assuntos Econômicos e Comerciais 
do Itamaraty, Embaixador Francis
co Thompsom-Flores Neto, o acordo 
que Sarney e Alfonsin assinarão é o 
mais ambicioso de todos os que já fo
ram negociados entre os dois países 
e o que tem mais perspectivas de 
dar certo, pelo momento político e 
características comuns dos dois Go
vernos. 

O sucesso do acordo, no entanto, 
acentua Thompsom-Flores, vai de
pender da iniciativa dos empresá
rios. "Os Governos estabelecem as 
regras, as facilidades, mas os em
presários é que vão executar o acor
do", diz o Embaixador. 

Thompom-Flores participou de to
das as reuniões para elaboração do 
chamado Convênio Três, formaliza
do em novembro passado, quando os 
presidentes do Brasil e da Argentina 
se encontraram na fronteira. 

Naquela época, porém, os dois 
pretendiam fazer apenas um acordo 
de cooperação bilateral. I 

A idéia de reduzir aliquotas e eli
minar barreiras não alfandegárias 
cresceu com as reuniões entre as co
missões técnicas dos dois países. O 
empresariado passou a ser consulta
do com freqüência cada vez maior e 
agora os contatos entre a iniciativa 
privada, o Ministério da Fazenda e a 
Carteira de Comércio Exterior do 
Banco do Brasil (Cacex) são cada 
vez mais constantes. 

Segundo Thompson-Flores o futu
ro acordo não ficará, em nenhum 
momento a troca de produtos. "Será 
uma negociação equilibrada seto-
rialmente", garantiu o Embaixador. 

As próximas reuniões da comissão 
mista dias 10 e 11, no Rio de Janeiro, 
e 16 e 17, em Buenos Aires, especifi
carão quais as barreiras a serem eli
minadas e onde e em quanto serão 
reduzidas as alíquotas, encontros 
preparatórios às conversações Sar
ney/Alfonsín, serão redigidos os tex
tos dos protocolos que comporão o 
convênio "Juntos para crescer" — 
possivelmente sete. 

Depois do convênio, Brasil e Ar
gentina se sentam novamente para 
discutir mais concessões. Será a vez 
de negociarem as importações bra
sileiras de maçã, péra e alho. O Bra
sil limita a importação desses pro
dutos da Argentina a períodos de en-
tressafra, para proteger a produção 
nacional. Essa prática protecionista 
é duramente criticada pelos produ
tores argentinos. 

"Não haverá mais competição, 
mas só cooperação". Nas palavras 
do Secretário-Geral para Assuntos 
Comerciais e Econômicos do Itama
raty, essa é a filosofia básica do con
vênio Brasil/Argentina. 

Para deixar evidente a importân
cia do acordo, haverá pompa e cir
cunstância durante a estadia de Sar
ney em Buenos Aires, nos dias 28, 29 
e 30. A comitiva brasileira incluirá 
quase todos os Ministros de Estado e 
40 empresários escolhidos na nata 
empresarial nacional. 

O Governo argentino reservou pa
ra a comitiva praticamente todo o 
Hotel Plazza e espalhará por Buenos 
Aires cartazes e out-doors com re
tratos de Alfonsín e Sarney. Não fal
tarão também música e shows: o 
Teatro Colón está sendo preparado 
para um grande espetáculo com o 
melhor das artes dos dois paises — 
Chico Buarque de Holanda, Astor 
Piazzola e Mercedes Sosa, entre ou
tros. 

O avião do Presidente brasileiro 
descerá no Aeroparque, em frente à 
Casa Rosada, depois de ser escolta
do, desde a fronteira, por "uma es
quadrilha de Mirages argentinos. 

Pompa semelhante será prepara
da por Sarney, dez dias depois, ao 
Presidente uruguaio, Júlio Maria 
Sanguinetti. 
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