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LEIA MAIS Consumo brasileiro
de automóveis é um

dos principais incentivadores
de produção nos países
vizinhos, que atraem
montadoras multinacionais.

O Uruguai oferece
incentivos fiscais a

estaleiros que se instalaram
no país. Com a Argentina,
pede condições especiais de
comércio ao governo brasileiro.

Mais do que renegociar
preços de energia de

Itaipu Binacional, governo
paraguaio quer atrair empresas
brasileiras e se instalarem no
país, a fim de ajudá-lo a crescer.
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O PRINCIPAL PARCEIRO

A participação do Brasil nas 
exportações de manufaturados 
da Argentina, em US$ milhões
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Comércio é
“solo gas y
nada más”
Países vizinhos criticam
produtos comprados pelo
Brasil, na maioria commodities

Os países vizinhos não estão
necessariamente satisfeitos
com o cenário atual, e muitas
vezes fazem ao Brasil críticas
que os brasileiros estavam
acostumados a fazer, há 10
anos, a potências como os Es-
tados Unidos. Um seminário
de comércio exterior realizado
há alguns anos na Bolívia, por
exemplo, foi intitulado “Bra-
sil, gas y nada más” (Brasil,
gás e nada mais).

A crítica é ao fato de que
mais de 95% das vendas ex-
ternas feitas ao Brasil pelos
bolivianos é de gás natural.
Em contrapartida, muito do
que o Brasil vende à Bolívia é
de produtos manufaturados.
Os bolivianos veem aí um ce-
nário injusto. “É importante
lembrar que o presidente Lula
se comprometeu a comprar
US$ 21 milhões de produtos
têxteis da Bolívia em 2009”,
diz Gary Antonio Rodríguez,
gerente geral de relaciona-
mento institucional do Insti-
tuto Boliviano de Comercio
Exterior (IBCE). “Mas com-
praram apenas US$ 1,5 milhão
no ano passado”, protesta.

Os vizinhos da Argentina
também reclamam da invasão
de produtos manufaturados
em seu país. No ano passado,
os argentinos exportaram US$
7,5 bilhões ao Brasil, ou seja,
aproximadamente 40% das
suas vendas de produtos in-
dustriais. Entre os empresá-
rios argentinos, já se torna
corrente a expressão “Brasil
dependência”, que se popula-
rizou nos anos 1990 e que re-
flete o receio desse setor da
economia de ficar excessiva-
mente à mercê das idas e vin-
das da economia brasileira.

Nada mais errado, opina
Maurício Claveri, economista
da consultoria argentina Abe-
ceb.com, especializada em as-
sessoria a empresas do país vi-
zinho e especialmente dedica-
da a se debruçar sobre a rela-
ção entre os dois países. “Em
meados dos anos 1990, quase
tudo o que vendíamos para ou-
tros países ia para o Brasil.
Atualmente, esse aumento da
participação brasileira nas
nossas exportações é boa notí-
cia. E nosso desafio é até au-
mentar a nossa inserção no
mercado de vocês”, observa.

Reclama-se também de que,
apesar do incremento nas ex-
portações de produtos indus-
triais ao Brasil, ainda invadi-
mos muito mais a praia do nos-
so vizinho com manufaturados
do que o contrário. “As expor-
tações da Argentina ao Brasil
são principalmente de auto-
móveis e autopeças”, observa
Claveri. “Também se destacam
os alimentos prontos. Mas o
movimento contrário é muito
mais forte”, assinala. ■ M.P.

A Argentina reclama
também que, apesar
do incremento nas
exportações de
produtos industriais
ao Brasil, ainda
invadimos muito
mais seu mercado
com manufaturados
do que o contrário

Um dos projetos que
melhor exemplifica o papel
de liderança econômica
e estratégica que o Brasil
vem assumindo na região
é o desenvolvimento e
construção do cargueiro
militar da Embraer, o KC-390.
Entre os países sul-americanos
que já firmaram parcerias
com o Brasil para participar
como fornecedores, estão
Chile e Colômbia, enquanto
a Argentina negocia adesão
ao grupo e poderá assinar
um acordo em outubro.
Uma das empresas do país
vizinho no Cone Sul com
potencial para produzir
peças para o novo avião
é a Fábrica Argentina
de Aviões (Fadea), reestatizada
no ano passado, depois
de passar pelas mãos
da americana Lockheed
Martin Aircraft.
Mas há outras que deverão
ser avaliadas para
participação no projeto.
Dubes Sônego e
Ana Paula Machado

Mais forte em 2010
Os números da Cepal param em
2008, mas a avaliação de espe-
cialistas é que esse movimento
se intensificou em 2009 e mais
ainda em 2010, quando a ex-
pansão da economia brasileira
se consagrou. O último Boletim
Focus, levantamento realizado
pelo Banco Central junto a cem
instituições financeiras no Bra-
sil, aponta para um crescimento
de 7,47% do Produto Interno
Bruto do país neste ano. Uma
expansão, guardadas as devidas
proporções, “chinesa”. Para
2011, a economia brasileira pro-
mete crescer outros 4,5%.

O que pode acontecer, apon-
tam especialistas em comércio
exterior, é que com o tempo o
Brasil passe cada vez mais a im-
portar produtos básicos e a ex-
portar produtos manufatura-
dos, de maior valor agregado.

Além do estímulo da eco-
nomia brasileira à cadeia pro-
dutiva dos países da região, o
crescimento deve se refletir
também em infraestrutura.
“Quando se fala em infraes-
trutura física, isso pode ser
observado em transportes,
serviços de energia e teleco-
municações”, diz Prado, da
Cepal. “Não é por acaso que
diversos países da América do
Sul escolheram o padrão japo-
nês de TV Digital depois de o
Brasil ter optado por ele. Já é
uma forma de a região buscar
economia de escala dentro de
uma tecnologia de ponta”. ■

“Nos anos 90, quase tudo o
que vendíamos ia para o Brasil.
Esse percentual caiu, e esse
aumento recente da
participação brasileira nas
nossas exportações é boa
notícia. Nosso desafio é elevar
nossa inserção nesse mercado”

Maurício Claveri
Economista da consultoria
argentina Abeceb.com

Divulgação

AVIAÇÃO

Embraer
agrega países
da região
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