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Em nenhum setor o Brasil tem ga-
nho tanta relevância para os paí-
ses vizinhos quanto no automobi-
lístico. A proximidade do merca-
do brasileiro colocou o Uruguai na
rota de investimentos de monta-
doras asiáticas e abriu novas pers-
pectivas para as instaladas na Ar-
gentina. Um movimento que ten-
de a se acentuar com o cresci-
mento da economia local e a im-
plantação de uma política tarifá-
ria única para o Mercosul.

Hoje, no setor automotivo vi-
gora um acordo bilateral entre o
Brasil e a Argentina, com prazo
de duração de seis anos, do qual
outros membros do bloco estão
excluídos. “Esse acordo vai até
2014. A partir de então, preten-
de-se que ele se mantenha per-
manentemente, estendendo-se
para os demais participantes”,
disse recentemente Ivan Rama-
lho, secretário executivo do Mi-
nistério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior.

A ideia é que o alongamento
dos prazos possibilite que o
empresariado faça um plano de
investimentos com maior se-
gurança, já que, na avaliação
do secretário, quem investe em
um país “não está pensando
apenas no mercado doméstico,
mas no comércio regional”.

É certamente com o que con-
tam fabricantes asiáticos que
vêm se instalando no Uruguai. A
primeira foi a Chery, para mon-
tar o utilitário Tiggo. Depois a
Kia, que começou em meados de
agosto a produzir no país vizi-
nho o pequeno caminhão Bongo
K2500. Neste ano, quem resol-
veu adotar estratégia semelhan-
te foi a Lifan, em parceria com o
grupo uruguaio Effa. Localizada
em São José, na região de Mon-
tevidéu, planeja exportar 85%
de sua produção para o Brasil. De
lá sairão cerca de cinco mil uni-
dades por ano, de modelos como
o compacto 320 e o sedã 620,
inspirado no Corolla, da Toyota.

“Essa é a tendência, como
aconteceu com o México e os
EUA”, diz José Augusto de Cas-
tro, vice-presidente da Associa-
ção Brasileira de Comércio Exte-
rior (AEB). “Principalmente se a
taxa de câmbio (que torna inves-
tir no Brasil mais caro), e a carga
tributária se mantiverem”.

Olavo Henrique Furtado, coor-
denador de pós-graduação e MBA
da Trevisan Escola de Negócios,
concorda. Para ele, é um caminho
natural para a maioria das indús-
trias buscar países limítrofes onde
a mão de obra ou os custos de pro-
dução em geral sejam mais baixos.

Consumo nacional turbina
parque automotivo do Mercosul
Três montadoras asiáticas já se instalaram no Uruguai e as que estão na Argentina aumentam sua produção

É natural para
a maioria das
indústrias buscar
países limítrofes onde
a mão de obra ou os
custos de produção
sejam mais baixos

Estaleiros

Outro setor com potencial para
atrair investimentos estrangeiros
interessados no Brasil é o naval.
O Uruguai criou recentemente
um programa de incentivo que
inclui terreno, financiamento
estatal e incentivos fiscais a
indústrias que quiserem operar
dentro de suas fronteiras e, em
associação com a Argentina,
pleiteia junto ao governo brasileiro
condições especiais de tratamento
comercial. Segundo Felipe Ferreira
Silva, sócio do escritório de
advocacia Emerenciano, Baggio
e Associados, representante dos
clusters uruguaio e argentino no
Brasil, a receptividade do governo
à solicitação tem sido positiva,
uma vez que a indústria nacional
enfrenta dificuldade para atender
a alta demanda criada pela
Petrobras. O governo uruguaio
já estaria em negociações
adiantadas com pelo menos
uma empresa espanhola, uma
argentina e três brasileiras.
Além da possibilidade de vender
para o mercado brasileiro, o
advogado argumenta que o país
vizinho oferece perspectivas de
fornecimento de serviços para
a indústria de petróleo e gás,
que tende a crescer no país com
as descobertas de reservas nas
Malvinas (inglesas) e da licitação
de lotes para exploração na costa
do Uruguai, esperada para os
próximos anos. Na Argentina, por
ora, o momento é de preparação
para a eventual concessão
de tratamento diferenciado
a fornecedores do Mercosul.
Empresas como a Angelis,
especializada na construção
de cabines e em sistemas de
isolamento, buscam certificações
internacionais para fornecer
à Petrobras. Hoje, tanto Uruguai
como Argentina exportam muito
pouco para cá. Um dos únicos
representantes argentinos
participando de licitações no
Brasil atualmente é o estaleiro PSI,
em consórcio com competidores
nacionais. Disputa um contrato
de fornecimento de barcaças e
rebocadores para a Transpetro. D.S.

Governo uruguaio oferece
incentivo fiscal e financiamento

Para a Argentina, que já tem
um parque de montadoras anti-
go e consolidado, a alta da de-
manda por automóveis no Brasil
serve para facilitar a atração de
investimentos em produção e
reduzir o déficit da balança co-
mercial de autopeças.

Ford e Volkswagen recente-
mente divulgaram aportes na
ampliação da produção em
suas unidades argentinas, de

olho no mercado da “América
do Sul”, hoje puxado basica-
mente pelo Brasil. E as expor-
tações de componentes para a
montagem de carros deste lado
da fronteira cresceram 42,13%,
de janeiro a agosto, batendo na
casa dos US$ 902 milhões. “As
perspectivas extremamente
positivas para o Brasil reverbe-
ram na América Latina”, diz
Furtado, da Trevisan. ■

Divulgação

Produção na Effa: 85%
dos automóveis devem
ser enviados ao Brasil

Text Box
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