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DESTAQUE COMÉRCIO BILATERAL
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A criação de um acordo de livre
comércio entre o Mercosul e a
União Europeia beneficiaria prin-
cipalmente o agronegócio. Mas
pode ser uma boa oportunidade
para que empresas brasileiras de
serviços e da indústria se integrem
de forma mais efetiva ao mercado
mundial, acessem novas tecnolo-
gias e recursos financeiros úteis à
expansão. A avaliação é do em-
presário Juan Quirós, presidente
do Grupo Advento, de engenha-
ria, construção e infraestrutura.

Segundo ele, a criação de
acordos do gênero sempre torna
as regras para investimentos
entre os blocos mais claras. O
que daria aos investidores euro-
peus maior segurança jurídica
para investir no Brasil, de forma
independente ou através de
parcerias com empresas locais,
conhecedoras do mercado.

Neste caso, um exemplo de
oportunidade de integração e
diferenciação que se abriria para
empresas brasileiras seria a as-
sociação com empresas euro-
peias para a construção de está-
dios de futebol e outros tipos de
arenas esportivas. Boa parte das
construtoras com experiência
no ramo no mundo estão na Eu-
ropa. E muitas teriam interesse
no bilionário mercado aberto
pela Copa e pela Olimpíada no
Brasil. “Temos a essência da so-
brevivência, que se chama mer-
cado”, diz Quirós.

Por outro lado, o mercado de
construção brasileiro permane-
ceu estagnado por cerca de 20
anos. Quando voltou, foi de for-
ma acelerada. E muitos empre-
sários não têm recursos dispo-
níveis para investir em cresci-
mento e inovação ao mesmo
tempo. Para eles, na avaliação
do empresário, pode ser inte-
ressante fazer associações.

O próprio Grupo Advento é
um exemplo de integração in-
ternacional, mesmo no cenário
atual, isento de acordos de livre
comércio entre os dois blocos.
Investidores americanos e euro-
peus são donos de 30% do capi-
tal do grupo de Quirós, dinheiro
que vem ajudando a companhia
a crescer no mercado interno.

Em manufatura, o empresá-
rio acredita que associações se-
melhantes poderiam garantir à
companhias brasileiras canais
de distribuição e logística na
Europa, além de tecnologia.

Ex-conselheiro do Banco
Nacional de Desenvolvimento
(BNDES) e ex-presidente da
Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimento
(Apex), Quirós afirma ainda que
a única coisa que o preocupa é o
equilíbrio nas negociações.

Com a experiência de quem
participou das conversas para
a criação de um acordo seme-

lhante de livre comércio entre
os dois blocos, na primeira
metade da década, o empre-
sário acredita que, para valo-
rizar um setor no qual temos
vocação, é preciso cuidado
para não desvalorizar outro.
“Não faz sentido abrirmos
US$ 10 bilhões aqui, enquanto
eles abrem US$ 5 bilhões lá, e
mantêm subsídios agrícolas
bilionários”, diz.

Para Phillipe Delleur, presi-
dente da francesa Alstom no
Brasil, “quanto maior a integra-
ção comercial, melhor”. Ela ga-
rantiria mais competitividade
para os países dos dois blocos,
em um ambiente internacional
de aumento da concorrência.

Apesar de advogar a abertura
em relação à Europa, o executivo
diz que “uma grande questão
para o Brasil é perceber que tem
que priorizar as indústrias que
produzem localmente, em detri-
mento do restante do mundo. ■

Integração abre perspectiva de
mais associações por tecnologia
Para indústrias e empresas de serviços europeias, principal atrativo é o crescente mercado interno brasileiro

Em áreas como a
da construção, venda
de participação para
sócios da União
Europeia poderia
liberar recursos e
ajudar a acelerar o
ritmo de crescimento
das empresas

Alastair Miller/Bloomberg

Ampliação da segurança jurídica proporcionada
por um acordo entre os dois blocos facilitaria

investimentos estrangeiros no país

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 8.
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