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Ontem não foi o dia da presidente da Argentina, Cristina Kirchner. A uma derrota fragorosa 
nas eleições legislativas, se somou a má notícia, divulgada no início da tarde, de que a cadeia 
de varejo holandesa C&A estava fechando as portas de suas 20 lojas, demitindo 1.100 
trabalhadores e saindo do país. 
 
Já é a terceira grande companhia estrangeira que deixa a Argentina só este ano e outras 
ameaçam fazer o mesmo. 
 
Semana passada o executivo-chefe da Telecom Italia, Franco Bernabé, admitiu em entrevista à 
imprensa em Milão que poderia vender as ações que a operadora detém na Telecom Argentina 
e sair do país, como desfecho de uma disputa que mantém com o sócio local, o grupo 
empresarial Werthein. 
 
Há pouco mais de um mês, as indústrias de autopeças Mahle, da Alemanha, e Autoliv, da 
Suécia, anunciaram que estavam encerrando suas atividades no país, deslocando as plantas 
para o Brasil e deixando quase mil trabalhadores (no conjunto) sem emprego. O motivo seria a 
crise do mercado mundial de veículos, que derrubou as vendas, quebrou grandes montadoras 
e obrigou as indústrias de autopeças a cortarem despesas e concentrarem operações em 
mercados com maior escala. 
 
Cada uma das companhias têm seu próprio motivo, mas o fato é que o clima de negócios na 
Argentina não é dos mais amigáveis, o que tem resultado em um nível baixo de investimentos 
privados no país - de 22% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2007, os investimentos 
baixaram para 19% em 2008, já incluindo os investimentos públicos.  
 
O governo de Cristina Kirchner, seguindo os passos de seu antecessor e marido, o ex-
presidente Nestor Kirchner, mantém uma relação conflituosa com as companhias privadas, 
controlando preços e exportações com métodos que incluem ameaças diretas e indiretas do 
"fiscal" Guillermo Moreno, Secretário de Comércio Interior, encarregado de pressionar os 
empresários a cumprir com as determinações do governo argentino. 
 
Enquanto a economia argentina crescia a taxas chinesas (8,5% a 9% ao ano no período entre 
2003 e 2007), os empresários não reclamavam. Quando veio a queda da atividade econômica 
já no fim de 2007, pelo retorno da inflação e, depois, pela crise internacional, no segundo 
semestre de 2008, as empresas começaram a perder rentabilidade e se encorajaram, ou a 
fazer críticas ou a interromper negócios, como é o caso dos estrangeiros. 
 
A C&A surpreendeu os argentinos com sua saída. Sem fazer nenhum alarde, ontem a 
companhia colocou em sua página na internet um sucinto comunicado avisando que havia 
cessado suas operações no país, agradecendo clientes, fornecedores e colaboradores e dando 
um telefone zero oitocentos para contato. 
 
Por meio de uma assessoria contratada especialmente para esta divulgação, a companhia 
explicou em comunicado à imprensa que nos últimos 12 anos havia realizado "importantes 
investimentos para expandir a base de suas operações e sua equipe", mas que o "resultado 
esperado não foi conquistado", e a companhia tinha chegado à conclusão que "não é factível 
seguir ampliando sua escala para alcançar níveis mínimos de rendimento no futuro". 
 
A assessoria de imprensa negou, mas segundo fontes do setor a C&A foi prejudicada pela 
proibição de importação a partir de novembro de 2008, dentro das medidas do governo 
argentino para defender seu mercado interno da concorrência dos produtos chineses, 
brasileiros e, no caso de confecções, também uruguaios. Outra cadeia prejudicada por esta 
medida foi a espanhola Zara, que ficou com prateleiras vazias nos primeiros dias das barreiras 
(fim de 2008, início de 2009) até que começou a comprar produtos de confecções 
internamente. 
 



A C&A garantiu que a medida na Argentina não teria reflexos nas operações no resto da 
América Latina onde tem presença no Brasil e no México, 220 lojas e 25 mil empregados. A 
rede garantiu que no Brasil nada muda. Com mais de 170 lojas em 60 cidades pelo país, a 
companhia informou que "continuará investindo no Brasil", cujos planos prevêem a 
inauguração de 15 unidades e a reforma de outras 25 lojas, seguindo um novo conceito de 
design e arquitetura. Mas mesmo no Brasil, onde a C&A é líder no varejo de vestuário há 
vários anos, a companhia sentiu as adversidades no mercado de crédito e o aumento da 
inadimplência. 
 
No início de maio, Luiz Fazzio deixou a presidência da varejista, cargo que ocupava desde 
2002, o que foi interpretado como um sinal de que os negócios no Brasil já não iam tão bem. 
Em junho, a Cofra, holding que controla a cadeia no Brasil, decidiu vender o banco ibi, 
instituição responsável pelas operações de crédito da C&A, ao Bradesco, por um valor 
estimado em mais de R$ 1 bilhão. Quem assumiu o comando foi Edward Brenninkmeijer, um 
dos membros da família que controla a varejista. 
 
A companhia reforçou em nota que "a decisão da venda do banco ibi foi estratégica, para focar 
os investimentos no core business, o varejo de moda, e tem a ver com uma reorientação da 
estratégia de negócios da companhia". Ainda segundo a companhia, "o crescente know-how, 
profissionalismo e interesse dos bancos em financiar o consumo, aliado à concentração por que 
passa o setor, trará ganho de escala, beneficiando nossos parceiros e clientes, inclusive a C&A 
Modas. Portanto, a decisão foi estratégica e não há previsão de outras mudanças no país". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 jun. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B1. 


