


Colômbia são de longo prazo", justifi-
cou João Bosco Silva, diretor-superin-
tendente da Votorantim Metais.

O setor siderúrgico é, sem dúvida, o
que mais prospera no país vizinho. Em
janeiro, a Vale do Rio Doce inaugurou
sua primeira planta na Colômbia. Tra-
ta-se de uma mina para extração de mi-
neral de ferro e carvão, num investi-
mento estimado em US$ 120 milhões.

"Ainda temos interesse em ouro, ní-
quel e geração de energia", completa
Roger Agnelli, presidente da Vale. Em
2005, a Gerdau, numa tacada de US$
247 milhões, firmou presença na Co-
lômbia com as aquisições da Diaco
Steel, com capacidade de produção de
400 mil toneladas de aço bruto por ano,
e da Sidelpa, que produz outras 60 mil
toneladas e atende à indústria automo-
tiva. Com a entrada em vigor do acor-
do de entendimento entre a Comunida-
de Andina e o Mercosul e as negocia-
ções para o tratado de livre comércio
entre a Colômbia e os Estados Unidos,

as empresas buscam no vizinho uma
plataforma mais rápida e barata para
atingir o mercado americano. Como
cerca de 60% da produção auto-
motiva na Colômbia é destinada
aos EUA, não é de se espantar a
corrida das siderúrgicas ao país.
"É um processo que só tende a cres-
cer", analisa Hernando Ruiz López,
responsável por novos investimentos
do Ministério da Indústria colombiano.
A catarinense Weg, por exemplo, in-
vestiu US$ 200 milhões em uma fábri-
ca, em Bogotá, para a produção de mo-
tores elétricos, voltada à exportação.

Outro fator de atração aos investi-
mentos foi dado pelo governo colombia-

fno ao reduzir os impostos cobrados de
^empresas estrangeiras que investirem,
no mínimo, US$ 32 milhões pelos próxi-
mos três anos em zonas econômicas es-
peciais do país. A alíquota, que era de
38,5%, caiu para 15%. E ainda foram
isentos da cobrança do imposto de ren-
da por 20 anos. "O decreto cria um am-

biente melhor para os investimen-
tos na Colômbia e torna o país mais
competitivo", afirma o ministro
colombiano da Indústria e Co-
mércio, Luis Guillermo Plata.
No ano passado, o fluxo de in-
vestimento externo direto
para a Colômbia cresceu 227%,

chegando a US$ 10 bilhões.
"Com as novas medidas, podere-

mos ultrapassar os US$ 12 bilhões
no próximo ano", comemora Ma-
ria Elvira Pombo, presidente da
ProExport, estatal encarregada

de promover exportações e atrair
investimentos. Os resultados
reluzem na economia local. A infla-
ção do país saiu da casa de dois dí-
gitos para encerrar o ano passado
em 5%. O PIB vem crescendo a uma
média de 4,7% ao ano, alcançando
5,2% em 2006 e a renda per capita,
por sua vez, cresceu mais de US$ 2
mil, batendo a marca história de US$
7,9 mil. E as oportunidades surgem

até no setor de serviços. Na publi-
cidade, uma das maiores agências é
a Fischer América, que já tem mais
de 40 clientes. "A Colômbia está

bombando", diz o publicitário Eduar-
do Fischer. Pelo que se vê, a Colômbia
é o novo Eldorado sul-americano. H
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