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Novo destino

Lu Aiko Otta
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Em processo de reor-
ganização após lon-
go período sob o do-
mínio do narcotráfi-

co e das guerrilhas, a Colôm-
bia vem despontando como
destino para negócios e vive
um boom de investimentos,
inclusive de brasileiros.

“Minha sensação é: por que
não viemos antes?”, disse o

presidente do Conselho de Ad-
ministração da Natura, Guilher-
me Leal. A empresa está há 4
anos no país. “Ficamos com este-
reótipos da violência, da guerri-
lha, do tráfico de drogas, e não
percebemos uma economia das
mais estáveis da América Latina,
que nunca teve hiperinflação,
com crescimento consistente.”

A brasileira de cosméticos
cresce 40% a 50% no país vizi-
nho e já tem 30 mil consultoras.
Segundo Leal, a Colômbia foi
uma surpresa positiva, “em con-

traposição com a Venezuela, de
onde decidimos sair”. A Natura
também suspendeu, por ora,
seus planos de ingressar no mer-
cado americano. Leal acha que
esse mercado não deve ser igno-
rado, mas aguarda um melhor
momento para investir por lá.

Outra brasileira recém-chega-
da é a Oi. Ela começou a operar
há cerca de um ano, oferecendo
infraestrutura de cabos para as
empresas locais que vendem ser-
viços como telefonia fixa e celu-
lar. “Estamos no atacado”, expli-
cou o diretor internacional da
empresa, Francisco Perrone.

No caso da Oi, a decisão de vir
a este país foi praticamente geo-
gráfica. Ela quer estar interliga-
da por cabo com todos os países
da América do Sul, e a Colômbia
era dos poucos que faltavam. O
diretor disse que, por ora, não há
planos de explorar o mercado de
varejo da telefonia local. Mas é
algo que pode ser estudado.

Embora o comércio bilateral
seja pequeno, os investimentos
brasileiros no mercado colom-
biano estão em crescimento.
Não há estatísticas confiáveis
quanto ao volume. O melhor nú-
mero disponível aponta para um
estoque de US$ 2,5 bilhões, sem
contar com o setor petrolífero.

A sensação, porém, é que esse

volume cresce rapidamente.
No primeiro semestre deste
ano, aumentou em 50% o nú-
mero de brasileiros que vie-
ram ao país, num total de 50
mil. Os principais investimen-
tos brasileiros no país estão
concentradosno setor energé-
tico. A Petrobrás está no país
há 30 anos. Além disso, Vale,
Votorantim e Gerdau explo-
ram carvão, que é exportado
para o Brasil e países próxi-
mos, como o Chile.

Há duas semanas, o Banco
Interamericano de Desenvol-
vimento (BID) promoveu um
fórum de investimentos Bra-
sil-Colômbia, para intensifi-
car os negócios de lado a lado.
O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva propôs, no even-
to, a formação de um fundo
com recursos das reservas
dos países da região.

O dinheiro financiaria a in-
fraestrutura local, em vez de
render “uma merrequinha de
juros” em títulos americanos.
O presidente do BID, Luís Al-
berto Moreno, considerou a
ideia “boa”, ressalvando que é
preciso cuidado para não colo-
car as reservas em risco.

✽ A REPÓRTER VIAJOU À COLÔM-

BIA A CONVITE DO BID

Governo quer mais exportação regional
Estratégia é exportar mais produtos industrializados para os países vizinhos e reforçar as medidas de proteção ao mercado brasileiro
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Embora o comércio bilateral seja pequeno,
cresce número de empresas com negócios no país

Cosméticos. Linha de produção da Natura, uma das empresas que estão expandindo seus negócios na Colômbia
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O governo quer combater a
queda do Produto Interno Bru-
to (PIB) com mais exporta-
ções de produtos industriali-
zados. A ideia é intensificar as
vendas na América Latina e
nos demais emergentes e, pa-
ra isso, poderão ser adotadas
novas medidas de incentivo
tributário e creditício.

O pontapé inicial da estratégia
será o envio de uma missão em-
presarial a Peru, Colômbia e Chi-
le na semana que vem com 43 em-
presários, contou ao Estado o
presidente da Agência de Promo-
ção de Exportações e Investi-
mentos (Apex), Maurício Bor-
ges. A escolha do governo se ba-
seia no melhor poder aquisitivo,
maior distribuição de renda e
crescimento econômico dos últi-
mos anos, apresentados pelos
países do continente ao sul dos
Estados Unidos, cuja economia
deve continuar desacelerando
nos próximos meses.

A intenção do governo é
apoiar não apenas as vendas de
produtos para a região, que cos-
tuma comprar artigos manufatu-
rados de maior valor agregado,
software e serviços, como assis-
tência técnica e manutenção. O
plano inclui, também, apoiar a
instalação de empresas brasilei-
ras na região, o que aumenta as
exportações de partes e peças da
matriz no Brasil para as filiais
nos países latinos. Mesmo as-
sim, a América Latina não é ca-
paz, ainda, de substituir as ven-
das aos Estados Unidos, Europa
e Japão, disse Borges.

No ano passado, a região com-
prou 18,4% das exportações bra-
sileiras, uma receita equivalente
a US$ 37,4 bilhões. Quase dois
terços das mercadorias pos-
suem alto valor agregado, segun-
do dados da Apex.

Defesa. Na outra mão, estão
em estudo novas medidas para
proteger melhor o mercado bra-
sileiro do ingresso de importa-
ções com dumping ou subfatura-
das. Esta semana, técnicos do Mi-
nistério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior de-
verão reunir-se com o presiden-
te da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), Robson Andra-
de, para discutir o assunto. A

ideia é aplicar as medidas de defe-
sa de forma mais agressiva.

“Estamos numa guerra e, nu-
ma guerra, você primeiro atira e
depois pergunta”, disse o minis-
tro da Fazenda, Guido Mantega,
durante reunião com empresá-
rios na quarta-feira, segundo um
dos presentes. A proteção comer-
cial foi longamente discutida, e
os empresários frisaram que é
preciso fortalecê-la. “Não va-
mos fazer papel de bobos”, foi
outra frase do ministro, segundo
anotou outro participante, Pau-
lo Godoy, presidente da Associa-
ção Brasileira de Infraestrutura
e Indústrias de Base (Abdib).

“Com a crise e o dólar do jeito
que está, é complicado”, comen-
tou Robson Andrade, ao explicar
que medidas adicionais de prote-
ção comercial precisam ser ado-
tadas. Ele comentou que há forte
ingresso de mercadorias subfatu-
radas. “Isso é crime”, disse.

Uma das propostas que a Re-
ceita Federal se comprometeu a
estudar é a especialização de por-
tos, ou seja, o ingresso de deter-
minados produtos seriam con-
centrados em alguns pontos de
entrada, que contariam com fis-
cais especializados, mais prepa-
rados para identificar subfatura-
mento e outras fraudes. Na quin-
ta-feira, o ministério adotou me-
dida inédita: evitar o ingresso de
ímãs chineses que chegaram ao
País como se tivessem sido pro-
duzidos em Taiwan, num truque
para driblar a sobretaxa antidum-
ping imposta pelo Brasil.

Para o presidente da CNI, o
País precisa ser mais agressivo
na defesa do mercado nacional e
não se preocupar tanto com as
restrições da Organização Mun-
dial do Comércio (OMC). “Os
países não ligam para isso. A Chi-
na é uma economia de mercado
e não segue a OMC; os Estados
Unidos são o país com mais in-
vestigações em curso.” Essa te-
se, porém, não teve respaldo de
Mantega. “O governo é legalis-
ta”, contou Andrade.

A proteção ao mercado, po-
rém, não é o principal instrumen-
to para evitar uma queda muito
acentuada do PIB. No entender
dos economistas do governo, is-
so será feito com mais exporta-
ções. Ao partir para a Argentina
para uma reunião da Unasul, na
sexta-feira, Mantega observou
que os países vizinhos têm tido
desempenho econômico me-
lhor do que Europa e EUA.

“Queremos preservar isso, in-
clusive estreitando as relações e
aproveitando melhor nossos
mercados e nossas relações co-
merciais”, disse. Nessa mesma
reunião, foi discutida a criação
de um fundo de US$ 570 bilhões
com recursos das reservas inter-
nacionais para socorrer os paí-
ses-membros com dificuldades.

● Dedo no gatilho

Toda quinta
no Estadão.

Saiba todos os segredos
e dicas de comobeber
e comer bem.
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GUIDO MANTEGA
MINISTRO DA FAZENDA
“Estamos numa guerra
e, numa guerra, você primeiro
atira e depois pergunta” (frase
reproduzida por um empresário
em reunião com o ministro)
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