
Apesar dos recentes casos envol-
vendo expropriações de empre-
sas e de verdadeiro descaso
com a segurança jurídica na
América do Sul, países ainda dis-
tantes politicamente do Brasil
estão se tornando uma luz nas
incertezas da região. Nader Naz-
mi, economista do BNP Paribas,
afirma: “Colômbia, Peru e Méxi-
co hoje são os melhores desti-
nos para investimentos brasilei-
ros na América Latina.” Segun-
do ele, essas nações, além do
Chile, estão se distanciando de
Argentina, Bolívia e Venezuela
devido à instabilidade jurídica e
econômica destes países.

Qual país possui maior
potencial para investimento?
Acho que a Colômbia represen-
ta um grande ambiente para in-
vestimentos de empresas brasi-
leiras. Existem duas áreas que
necessitam de muito capital. A
primeira é infraestrutura, e, a

segunda, mineração. Oportuni-
dades muito claras para as com-
panhias brasileiras.

Além da Colômbia, quais países
são bons para investir?
Temos México, Colômbia, Chi-
le e Peru, quatro países que
têm governos e Bancos Cen-
trais de credibilidade e cuida-
dosos com a inflação.

A inflação então deveria ser
a principal preocupação
de um país latino-americano?
É um dos drivers, mas estabili-
dade econômica é o principal,
embora a política monetária es-
teja no cerne da questão. Esses
países também tiveram avan-
ços enormes na área fiscal. O

maior benefício que essas na-
ções tiveram foi a conquista de
uma economia estável.

Mas o México ainda não patina
com os efeitos da crise?
O PIB mexicano cresce algo per-
to de 3%. Cinco reformas preci-
sam ser feitas. Essas reformas
formam a palavra Liffe. A letra
L é de Labor Market (Mercado
trabalhador); I é de Indústria —
o México tem a tendência de
formar monopólios —; o primei-
ro F é de fiscal — 30% das recei-
tas do governo vêm da explora-
ção de petróleo e isso precisa
mudar — e o segundo F é de Fi-
nanças — o crédito não está dis-
ponível para as pequenas e gran-
des empresas. E finalmente, o

mais importante, o E de Ener-
gia. Se o México tiver Liffe, eles
crescerão muito mais.

Esse bom ambiente em países
distantes do Brasil também não
pode significar um risco?
Sim. A Colômbia, por exemplo,
ainda não concluiu seu acordo
de livre comércio com os Esta-
dos Unidos. O acordo deve sair
em maio, então as barreiras co-
merciais entre os dois países se-
rão eliminadas. A consequência
disto poderia alçar a Colômbia
como centro de produção para
multinacionais americanas na
América do Sul. Isso é algo que
vimos acontecer no passado en-
tre o México e o Brasil, que atin-
giu o setor automotivo. ■

Os problemas no comércio exte-
rior brasileiro com a Argentina
parecem só aumentar. Desde a
implementação pelo governo
da presidente Cristina Kirch-
ner, em fevereiro, de licenças
não-automáticas sobre produ-
tos importados nas aduanas do
país, as trocas comerciais entre
os vizinhos de Mercosul ou gera-
ram prejuízos dos dois lados ou
se tornaram operações inviá-
veis ao empresariado.

Desde então, o setor agrope-
cuário tem sido um dos mais afe-
tados. Após uma redução drásti-
ca das exportações brasileiras
de carne suína para os argenti-
nos em março — de 3.291 tonela-
das em 2011 para 450 toneladas
em igual período neste ano —, o
setor frutífero dos dois países é
que sofre agora. Há duas sema-
nas, uma inspeção de rotina no
Paraná verificou a existência de
ácaro, uma espécie de praga,
em lotes de uvas argentinas que
entravam no país. As uvas dos ti-
pos mesa e passa, além de esta-

cas para plantio, foram devolvi-
das aos produtores argentinos
ou incineradas. Com isso, as im-
portações seguem suspensas pe-
lo Ministério da Agricultura.

A decisão, contudo, levantou
suspeitas de retaliação comer-
cial do governo brasileiro aos
controles aduaneiros pratica-
dos por Buenos Aires. O ministé-
rio nega. Segundo a pasta, o go-
verno “ainda estuda medidas
para restabelecimento do co-
mércio” bilateral de uvas, e con-
sidera a possibilidade de uma vi-
sita in loco às plantações na Ar-

gentina. Outra verificação, des-
ta vez em São Paulo, também en-
controu praga semelhante em
uvas de origem chilena.

Encomendas de maçãs e pê-
ras argentinas também têm
apresentado aumento nas quan-
tidades infestadas com vespas,
afirma Cosam de Carvalho, dire-
tor do departamento de Sanida-
de Vegetal do Ministério da
Agricultura. “Estamos aumen-
tando o rigor em vários pontos
de ingresso do país”, diz.

Para Moacyr Fernandes, dire-
tor-presidente do Instituto Bra-

sileiro de Frutas (IBRAF), embo-
ra os fatos mostrem que os moti-
vos para suspensão são sanitá-
rios, dúvidas sobre um eventual
embargo por parte do Brasil
“sempre ficarão no ar”. “Isso es-
tá em nível de especulação, mas
me preocupa porque sempre
precisaremos do comércio inter-
nacional, principalmente da Ar-
gentina”. Segundo ele, o impac-
to de barreiras sobre a uva porte-
nha seria “muito pequeno” no
mercado nacional, ao contrário,
porém, do caso de desabasteci-
mento de maçãs e pêras. ■
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Argentina ainda prejudica comércio

Colômbia e Peru são oportunidades para Brasil

Governo estuda aumentar preço da gasolina
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Suspensão sanitária de importações de uvas do país vizinho levanta suspeita de retaliação do governo brasileiro

Países sul-americanos com instituições mais sólidas atrairão cada vez mais empresas, incluindo as de bandeira nacional

Bons para investir
são México,
Colômbia, Chile e
Peru, quatro países
que têm governos
e Bancos Centrais
de credibilidade

O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse ontem que
a presidente Dilma Rousseff está examinando com cuidado um
possível aumento no preço da gasolina, “pois não quer que haja
nenhuma influência na inflação”. Segundo Lobão, o aumento pode
ocorrer se a cotação do barril de petróleo atingir US$ 130. Lobão
reafirmou que não há aumento do preço da gasolina há nove anos
e o último que ocorreu não foi repassado ao investidor. ABr
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4, 5 e 6 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 7.




