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Infraestrutura na América
do Sul atiça setor privado

Empresas se animam
com os projetos de
integração da Unasul

E
nquanto o terreno
político anda meio
acidentado para o
setor privado em
muitos dos países do

continente sul-americano, os
projetos de infraestrutura
acendem o interesse privado, a
ponto de animar uma das mais
influentes associações
empresariais da região, a
Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp), a
embarcar no plano de
integração da União das Nações
da América do Sul (Unasul), de
“projetos prioritários de
i n t e g r a ç ã o”. Até agora, a única
resistência manifestada contra
o setor privado nessa agenda
prioritária veio, não
surpreendentemente, da
Argentina.

Calculados inicialmente pela
Unasul em quase US$ 14
bilhões, os 31 projetos, com
quase 90 obras, de transportes,
energia e telecomunicações,
escolhidos por 12 governos da
região, superam, na verdade,
US$ 21 bilhões, pelos cálculos
da Fiesp, que vê a possibilidade
de “mudar a cara do
c o n t i n e n t e” em matéria de
produtividade e
competitividade, segundo
descreve o diretor do
departamento de
infraestrutura da Fiesp, Carlos
C av a l c a n t i .

Cavalcanti liderou uma
equipe, nos últimos dias,
encarregada de levantar
detalhes sobre os projetos
identificados pela Unasul, e
avaliar suas perspectivas de
financiamento e execução. São
projetos como os três
corredores bioceânicos, que
permitirão escoar a soja do
centro do Brasil diretamente
por portos no Pacífico, sem o
passeio hoje obrigatório, até o
litoral atlântico, de onde o
produto é embarcado para a
Ásia, seu principal consumidor.

É um velho plano, o de
integrar a infraestrutura da
América do Sul; no governo de
Fernando Henrique Cardoso, o
Brasil foi um dos principais
impulsionadores do projeto
abrigado no Banco
Interamericano de
Desenvolvimento (BID),
conhecido pela sigla IIRSA,
criticado, no entanto pelos
governos seguintes, que viram
nele uma excessiva
concentração de investimentos
planejados sob a ótica de
corredores de exportação. O
BID, sob a Unasul, tem dado
suporte técnico, mas aumentou
o número de projetos voltados
ao desenvolvimento baseado
nos mercados domésticos e
distribuição de renda.

Hoje, a coordenação dessas
obras, que exigirão sintonia entre
os diversos governos da região,
está com a Cosiplan, o conselho
da Unasul para infraestrutura e
planejamento. A Fiesp levantou

informações sobre as fontes de
financiamento, em instituições
como o BID, a Corporación
Andina de Fomento e o Fonplata,
e marcos regulatórios nos países,
para os investimentos eleitos
como prioridade, que deverão
estar totalmente concluídos nos
próximos dez anos. “Existe
dinheiro à vontade para essas
obras”, garante Cavalcanti.

As decisões dos governos
sobre algumas delas ainda são
uma incógnita, porém. Esse foi
um dos pontos em que os
enviados da Fiesp encontraram
resistências na Argentina, onde
foi difícil o contato com
funcionários da secretaria do
Planejamento — chefiada pelo
mesmo Julio de Vido que esteve
recentemente no Brasil
sugerindo mais investimentos
da Pe t r o b r a s na Argentina. “Nos
disseram que o diálogo com o
setor privado atrapalha”,
relatou, desalentado, o diretor
da Fiesp.

Não é um cenário cor-de-rosa
o que atrai os empresários. Há
falta de estudos ambientais em
boa parte das obras, e
incertezas sobre a viabilidade
dos projetos de integração, que
exigirão um nível de
coordenação entre os governos
até hoje inexistente: a
construção de estradas por
quatro países ligando os dois
oceanos, por exemplo, exigirá
acordos inéditos de transporte
e alfândegas, para permitir a
passagem de cargas e
passageiros por essas vias sem
engarrafamento na burocracia.
O mercado de energia também
demandará regras
plurinacionais de compra e
venda desse insumo.

Para Cavalcanti, essa é
exatamente um dos atrativos dos
projetos: com a viabilidade da
construção de infra-estrutura
integrando os países, os governos
terão de discutir seriamente uma
maior integração também em
suas legislações e
regulamentações nacionais. A
Fiesp reunirá, nesta semana, em
São Paulo, cerca de 180
executivos, de empresas de todo
o continente, com
representantes de governo como
a ministra do Planejamento,
Miriam Belchior, ministros
ligados à área de infraestrutura
do Peru e Colômbia e altos
funcionários de outros países,
para discutir a viabilidade dessas
obras prioritárias e esclarecer as
dúvidas do setor privado.

Cavalcanti é otimista, lembra
como ganhou apoio em toda a
vizinhança o projeto brasileiro
de um anel de fibra ótica que
dispensará as comunicações na
região de passar por outros
continentes. O aproveitamento
do gás boliviano permitirá
geração de pelo menos 2 mil
megawatts de energia a serem
vendidos no continente,
sugere. “Nunca se tentou levar
projetos como esses à frente de
maneira tão articulada”, crê o
diretor da Fiesp, com base nas
reuniões técnicas regulares do
conselho técnico da Cosiplan.
“A Unasul nos cria uma
realidade política diferente.”

Um certo ceticismo deve
acompanhar essas expectativas,
e os rompantes estatizantes da
Argentina são só a
demonstração mais recente da
imprevisibilidade que cerca
investimentos em alguns países
da região. Mas a adesão
entusiasmada da Fiesp à Unasul
acrescenta um ingrediente
novo à velha receita
sul-americana de integração.
Sergio Leo é repórter especial e
escrever às segundas-feiras.
E-mail: s e rg i o . l e o @ va l o r. c o m . b r
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I nve st i m e n to s
Gasto com PAC é
recorde no 1o tri
Turbinado por restos a pagar, o
Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) começou
2012 com a maior execução
orçamentária trimestral desde
2007. Foram R$ 8 bilhões pagos
nos três primeiros meses do ano,
de acordo com levantamento da
Organização Não Governamental
(ONG) Contas Abertas com base
na execução do Orçamento Geral
da União. O montante representa
19,2% do valor previsto para ser
investido em 2012, de R$ 41,7
bilhões, enquanto no ano passado
a relação foi de 13,6%
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I n d ú st r i a
Confiança do setor
tem queda em abril
A confiança do empresariado
diminuiu em abril, de acordo com o
Índice de Confiança do Empresário
Industrial (ICEI), da Confederação
Nacional da Indústria (CNI). O
indicador ficou em 57,2 pontos,
ante 58,6 pontos registrados em
março. Valores acima de 50
mostram confiança e, abaixo,
pessimismo. O economista da CNI
Marcelo de Ávila explicou que a
diminuição da confiança não
configura uma tendência.
Normalmente, disse ele, há um
aumento no otimismo no começo
do ano e um recuo em seguida.
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Delegação brasileira vai à China
tratar de comércio e investimentos
Assis Moreira
De Doha (Catar)

Uma delegação do governo
brasileiro estará hoje em Pe-
quim para discutir comércio e
investimentos, coincidindo com
o menor avanço nas trocas bila-
terais em cinco anos, registradas
no primeiro trimestre deste ano.

Segundo uma fonte do governo,
a delegação brasileira quer, na prá-
tica, pedir para os chineses “segu -
r a r e m” um pouco o ritmo de suas
exportações para o mercado brasi-
leiro. E no centro da pauta está a
exportação de confecções e produ-
tos têxteis chineses, que causa
preocupação no setor no Brasil.

No entanto, pouco antes de par-
tir de Doha, no Catar, com destino
a Pequim, ontem à noite, o secretá-
rio-executivo do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comér-
cio, Alessandro Teixeira, reagiu
com visível desconforto ao ser in-
dagado sobre a negociação com os
chineses, da qual participará jun-
tamente com o subsecretário de
Assuntos Econômicos do Itamara-
ty, Valdemar Carneiro Leão.

Primeiro, ele disse que haverá
negociação “se tiver espaço”. De-
pois, que iria falar das importa-
ções chinesas de produtos brasi-
leiros. E, enfim, afirmou que a
discussão é sobre comércio em
geral e que não discutiria especi-
ficamente sobre o setor têxtil.

Recentemente, em debate em
São Paulo, o embaixador brasileiro
em Pequim, Clodoaldo Hugueney,
deixou claro que se a negociação
com Pequim não funcionar no co-
mércio, “você tem que ter a possibi-
lidade de adotar restrições para
evitar esse tipo de crescimento [das
importações]”. Segundo ele, “você
não pode correr o risco de falar ‘dei -
xa correr’. Essa fase de deixar correr
já passou”, afirmou ele na ocasião.

Mas ontem Teixeira negou que
o Brasil queira agora negociar um

acordo de restrição voluntária de
exportações chinesas de têxteis, o
que evitaria que Brasília aplicasse
a salvaguarda pedida pelo setor.
Lembrado de que o Brasil já fez
esse tipo de acordo com os chine-
ses em 2006, ele retrucou: “E isso
funcionou? Não funcionou”.

Em Doha, Teixeira preferiu se
concentrar em “vender mais” pa -
ra a China. Uma das reuniões será
com o órgão central de importa-
ção de cereais. O Brasil quer dis-
cutir redução de barreiras para
exportar mais alguns cereais.
Quanto a minério de ferro, notou
que a baixa da demanda é global.

O Brasil já aplica várias sobre-
taxas antidumping contra pro-
dutos chineses. O país também
vem sendo acusado por parcei-
ros desenvolvidos de que estaria
no caminho da Argentina com
mais proteção de seu mercado. A
Câmara de Comércio Internacio-
nal, que representa milhares de
empresas, aponta o Brasil como o
mais protecionista no G-20, gru-
po das maiores nações.

De seu lado, os chineses pare-
cem concentrados em atacar o
protecionismo dos outros para
continuar vendendo, ainda mais
quando os mercados desenvolvi-

dos estao deprimidos. O vice-mi-
nistro chinês de Comércio, Yu Jia-
nhua, sentado ao lado de Teixeira
em sessão sobre comércio na
conferência ministerial da Agên-
cia das Nações Unidas para o Co-
mércio e o Desenvolvimento
(Unctad), fez uma forte defesa do
fluxo de comércio e investimen-
tos e praticamente sugeriu lições
para os outros países em desen-
volvimento nessas áreas.

Na área de investimentos, dis-
se que Pequim investiu US$ 60
bilhões no exterior em 2011 e o
plano é de continuar expandin-
do essas operações.

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Teixeira, secretário-executivo do MDIC: exportações chinesas de têxteis poderão ser discutidas “se tiver espaço”

Curta

Greve em Belo Monte
Sete mil trabalhadores da usina

hidrelétrica de Belo Monte, uma
das mais importantes obras do
PAC (Programa de Aceleração do
Crescimento), devem cruzar os
braços a partir desta segunda-fei-
ra, informou a Folhapress. O sindi-
cato poderá bloquear acessos aos
canteiros de obra ou fechar a ro-
dovia Transamazônica, entre Alta-
mira e Belo Monte. Os trabalhado-
res reivindicam vale-alimentação
de R$ 300 por mês e licença a cada

três meses para visita à família. A
Norte Energia, responsável pela
obra, aceitou elevar o valor do vale
de R$ 95 para R$ 110. A empresa
também aceitou aumentar o tem-
po de afastamento do funcionário
para retorno à cidade de origem
de 9 para 19 dias. A Norte Energia,
no entanto, manteve o intervalo
de seis meses entre as licenças e
quer descontar esses dez dias adi-
cionais do período de férias do
funcionário. A obra de Belo Monte
deve custar mais de R$ 25 bilhões.

Consulte Cardápios:

CENTRO GASTRONÔMICO 24 HORAS,
ESTACIONAMENTO E SEGURANÇA.

(11) 3145 8000
0800.0.13.44.11

Al. Campinas, 150
São Paulo - SP www.maksoud.com.br
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.




