
O que é que a Argentina tem? 

As empresas brasileiras cruzam a fronteira atraídas por uma moeda desvalorizada e por uma 
carga tributária mais amistosa – mas não é só por isso 

 

No início deste mês, a Gerdau anunciou um aporte de US$ 524 milhões na Sipar Gerdau, 
subsidiária localizada na província de Santa Fé. A construção de uma nova usina da siderúrgica 
vai quadruplicar a produção de aço na região, chegando a 1,1 milhão de toneladas por ano. 
Em julho, a Votorantim Metais já havia expandido operações no país vizinho, elevando sua 
participação acionária na AcerBag de 27% para 52,9%, passando a controlar a terceira maior 
produtora de aços longos da Argentina - atrás apenas da Acindar (da ArcelorMittal) e da Sipar. 
Embora se trate de pesos pesados, Gerdau e Votorantim são apenas dois casos, entre vários 
outros, de empresas brasileiras que estréiam ou expandem operações do lado de lá do 
Mercosul. Afinal, o que é que a Argentina tem?  

Nem "torço de seda", nem "brincos de ouro", como na antológica canção de Caymmi sobre as 
baianas, e sim um tabuleiro de vantagens competitivas. "Uma explicação primária para este 
fenômeno é a existência de custos de manufatura menores com relação aos seus equivalentes 
no Brasil", explica Dadour Dadourian, diretor-executivo do Grupo Brasil, órgão interlocutor das 
empresas brasileiras na Argentina. Ele tem razão. Hoje, no Brasil, o dólar está cotado a R$ 
1,93. Enquanto isso, são necessários 3,13 pesos argentinos para cada dólar. "Se lembrarmos 
que, há cinco anos, a relação entre dólar e peso argentino era de 1 para 1, a coisa virou, e 
apareceram muitas oportunidades", reforça Alberto Alzueta, presidente da Câmara de 
Comércio Argentino-Brasileira de São Paulo.  

Assim como a Gerdau, também foi em setembro que a Lupatech, de Caxias do Sul (RS), 
decidiu apostar na Argentina, comprando a Norpatagonica, de Neuquén, por cerca de US$ 3 
milhões. A Lupatech, que atua no setor de petróleo e gás, pretende oferecer àquele mercado 
toda a gama de produtos fabricados pelas companhias brasileiras pertencentes ao grupo. 
"Muitas empresas identificaram que um dos pontos que os fortaleceria como players globais 
seria montar plataformas em outros mercados", conta Alzueta. Sob essa premissa, a Argentina 
se mostra como o ponto de partida para crescer no exterior. Ricardo Seitenfus, professor do 
Mestrado em Integração Latino-Americana (Mila) da Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), do Rio Grande do Sul, diz que o Brasil se transformou em um espaço muito estreito 
para as médias e grandes empresas. "O processo de internacionalização começa pelos países 
vizinhos e, como a Argentina passou por um período de desindustrialização, os ativos ficaram 
com preços muito interessantes", afirma ele. 

É verdade que a crise econômica deflagrada no final de 2001 barateou as empresas argentinas 
e gerou um câmbio desvalorizado. Mas, pró-Argentina, somam-se ainda outros fatores. A 
carga tributária incide sobre 24% do PIB argentino - no Brasil, o fisco pesa o equivalente a 
quase 40% do PIB. "Com essa carga de impostos inferior, aliada ao dólar favorável para 



exportar a partir da Argentina, as empresas ficam mais competitivas", explica Alzueta, que 
atenta, também, para a qualidade da mão-de-obra disponível e para um custo mais baixo de 
encargos trabalhistas. 

Uma mudança na legislação de ambos os países, há cerca de um ano, tem azeitado os 
negócios binacionais. "Foi diminuída a burocracia para que as empresas brasileiras se instalem 
na Argentina, e vice-versa. Não precisa mais todas aquelas exigências, como depósitos e etc. 
Isso facilitou e entusiasmou os negócios", comenta Alzueta 
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