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Empresas querem criar filiais no país vizinho para aproveitar acordos comerciais e ampliar 
exportações 
 
Uma iniciativa de pequenos e médios empresários mineiros vai levar empresas dos arranjos 
produtivos locais (APLs) do Estado para o Uruguai. Foi inaugurado, em Montevidéu, um 
escritório para intermediar os negócios entre companhias brasileiras e uruguaias - 
posteriormente, será um ponto de apoio para a instalação de subsidiárias naquele país.  
 
Participam da iniciativa os APLs (ou polos) de Biocombustíveis, Biotecnologia, Eletroeletrônicos 
e Softwares de Minas Gerais. A maioria se concentra na região de Santa Rita do Sapucaí, 
conhecida como "vale do silício brasileiro". "A expectativa é que comecemos com 40 empresas 
locais. Até 2010, os negócios devem ficar na casa de R$ 4,5 milhões", diz o vice-presidente do 
Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Vale da Eletrônica 
(Sindivel), Carlos Henrique Ferreira. O projeto tem apoio do governo de Minas Gerais e da 
Apex-Brasil.  
 
No Uruguai, há cerca de 250 empresas de software e 360 empresas de hardware, 
consumidoras em potencial dos produtos brasileiros. Mas a escolha por Montevidéu não 
ocorreu apenas visando aumentar o comércio entre os dois países, que movimenta cerca de 
US$ 2,5 bilhões anuais, no total.  
 
"Como o Uruguai possui acordos comerciais mais flexíveis com México, Canadá e alguns países 
europeus e asiáticos, as empresas brasileiras terão acesso mais fácil a outros mercados", 
explica Ferreira. "No Uruguai, por exemplo, não se paga imposto sobre exportações de 
software." 
 
A Alarmes Santa Rita, empresa de médio porte do polo de Eletroeletrônicos, é uma das 
interessadas em ter uma subsidiária no Uruguai. "Parte de nosso portfólio é composta de 
rastreadores para frotas, cargas ou penitenciários. Em uma pesquisa de mercado recente, 
vimos que o Uruguai e o México têm demanda por esse produto", conta o diretor-presidente da 
empresa, Roberto Pinto. "Estando lá, temos acesso mais fácil ao México do que a partir daqui." 
 
Ferreira, do Sindivel, afirma que as empresas do APL têm como maior concorrente a China. 
Porém, em um mercado menor, como o Uruguai, as brasileiras levam vantagem. "Não é 
interessante para uma empresa chinesa entregar duas mil peças em um país da América 
Latina, é pouco volume. Para nós, é interessante e podemos entregar mais rápido e com 
assistência técnica."  
 
Com o crescimento das operações uruguaias, as empresas devem realizar o mesmo processo 
em outras regiões. Estão planejadas as inaugurações de escritórios semelhantes no Chile, no 
México, em Hong Kong e na Califórnia. "É uma estratégia importante. E como esses polos já 
têm um tamanho considerável e experiência de exportação, podem almejar ir mais longe", 
afirma o superintendente do Sebrae-MG, Afonso Maria Rocha. Em 2008, o APL de 
Eletroeletrônicos (formado por 132 empresas) faturou R$ 1 bilhão. "Em geral, menos de 10% 
da empresas que sondam outros mercados tornam-se exportadoras", diz Rocha. "Por isso, 
apoiamos a pesquisa e a preparação da empresa em termos de gestão e também de conhecer 
a cultura estrangeira." 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 21 abr. 2009, Economia & Negócios, p. B10. 


