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Aneel determina redução de tarifa para
concessionária do interior de São Paulo

Apesar da pressão popular, líderes adiam
votação da PEC do Trabalho Escravo

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o índice final
da terceira revisão tarifária periódica da Empresa de Distribuição
de Energia Vale Paranapanema (Edevp), que apontou queda
de 2,43% para as residências e baixa de 3,37% para as indústrias.
A mudança na tarifa ocorre a partir de hoje para os 154.836
consumidores em 27 municípios do estado de São Paulo. ABr

O apoio do governo e a pressão de organizações da sociedade civil
não foram suficientes para garantir a votação da proposta de emenda
à Constituição (PEC) que permite a expropriação de terras quando
constatado o uso de mão de obra escrava. Após reunião de líderes,
os deputados decidiram adiar a votação, prevista para a noite de ontem.
A bancada ruralista considerou que o texto da PEC é genérico demais. ABr
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Argentina quer elevar vendas ao
Brasil em US$ 6 bi em cinco anos
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Essa é a proposta apresentada pelo secretário de Comércio Interior do país vizinho, Guillermo Moreno, em
reunião com empresários na sede da Fiesp, em São Paulo, na qual foi apresentada lista de potenciais produtos
Yasuyoshi Chiba/AFP

Rafael Abrantes

s
pa
r

a

fin

Pesquisa da Fiesp avalia
potencial de compra de
38 produtos da Argentina
Importações
globais:

US$ 12,1 bi

Importações
da Argentina:

US$ 2 bi

PRINCIPAIS MOTIVOS PARA NÃO
IMPORTAREM MAIS DA ARGENTINA*
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Desconhecimento
de fornecedores

18%

Outros

Preço

Tecnologia
6%

ar
ti

Pesquisa da Fiesp com 221 empresas brasileiras mostra que o
principal motivo para as importações menores da Argentina é o
desconhecimento de fornecedores (veja ao lado). Para o presidente da Câmara de Comércio Argentina-Brasil, Alberto Alzueta, as
restrições argentinas estão erradas. “Se eles desejam corrigir distorções, devem elevar vendas ao
Brasil, mas não com travas ao comércio”, diz. Quando questionado, contudo, o secretário Moreno nega o erro de estratégia, confidencia Alzueta. “Temos que
buscar alternativas que aumentem as exportações. O mercado
brasileiro está ávido por produtos”, diz Alzueta, que sugeriu ao
secretário a liberação das exigências de licenças prévias de impor-

“Viemos aqui para vender”

Este foi o objetivo das 270 companhias argentinas que participaram do encontro na capital
paulista, enfatizado pelo embaixador Luis María Krekcler.
Marcelo Guarino, gerente de
exportação da Litton Brakes, fabricante argentina de pastilhas
de freio para veículos, veio buscar oportunidades no mercado

brasileiro. Segundo ele, enquanto
a demanda do país é de aproximadamente 1,2 milhão de jogos de
pastilhas por mês, na Argentina o
consumo não supera os 60 mil. A
meta da empresa, localizada na
Grande Buenos Aires, é atender
10% do mercado brasileiro até o
fim de 2012 — o que significaria
dobrar a produção, de 100 mil jogos/mês. “Temos uma concorrência saudável com os brasileiros,
ao contrário dos chineses, que
vendem a peso e de forma predatória.” Em relação às barreiras
aos importados, Guarino não nega: “da forma que está podemos
fazer um bom trabalho.” ■
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tação às empresas argentinas que
optarem por utilizar moedas locais — peso e real — em suas negociações comerciais ao invés do
dólar.“Ele responde que isso não
daria certo, sem explicar”, diz.
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A lista de produtos
que Argentina
pretende vender
ao Brasil inclui
alimentos, autopeças,
químicos e fármacos
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IMPORTADOS DO VIZINHO

Moreno defende as licenças prévias de importação impostas pelo governo argentino aos brasileiros
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O Brasil pode aumentar o comércio com a Argentina em
US$ 6 bilhões nos próximos cinco anos. A projeção foi discutida ontem em reunião entre o
presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP), Paulo Skaf, o secretário de Comércio Interior da Argentina, Guillermo Moreno, e o
embaixador argentino no Brasil, Luis María Krekcler, em rodada de negócios com 600 empresas argentinas e brasileiras.
O valor se refere apenas às importações brasileiras de uma lista de 38 produtos indicados pelos argentinos com potencial para consumo no mercado nacional. A intenção, segundo Skaf,
é equilibrar o comércio entre os
dois países, prejudicado pelas licenças não-automáticas para
importação impostas pelo governo vizinho. Os argentinos,
por sua vez, reclamam dos consecutivos déficits em sua balança comercial com o Brasil. No
ano passado, o saldo foi positivo em US$ 5,8 bilhões para o
Brasil, segundo o Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (Mdic). “Se
este comércio aumentar, certamente as barreiras desaparecem”, disse Skaf. “São produtos nos quais a Argentina tem
vocação e competitividade.”
O presidente da Fiesp falou
em “prestigiar” o mercado argentino e citou como exemplo a
possibilidade de maiores investimentos por parte das indústrias
naval e automotiva. “Quero que
as montadoras brasileiras passem a comprar autopeças brasileiras e argentinas. Porém, a iniciativa tem que ser recíproca.”
A lista inclui alimentos, autopeças, máquinas, além de produtos químicos e farmacêuticos. Hoje, de acordo com a
Fiesp esses produtos representam US$ 12,1 bilhões em importações globais do Brasil, e apenas US$ 2 bilhões em compras
da Argentina —16% do total. O
objetivo seria elevar a participação do país vizinho para 50%.
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17%

Qualidade
15%

Baixa produtividade
6%

SUBSTITUIÇÃO POR FORNECEDORES
ARGENTINOS NO MÉDIO PRAZO*
Viável
35%

Absolutamente
inviável
10%

Pouco viável
32%

Muito viável
23%

Fonte: Fiesp e Departamento de Relações
Internacionais e Comércio Exterior (Derex)
*consulta com 221 empresas brasileiras

Secretário argentino é tratado como “pop star”
Guillermo Moreno, secretário
argentino de Comércio Interior, provou afinidade com a
comitiva de empresários compatriotas
que
ontem
'invadiram' a sede da FIESP, no
centro de São Paulo. “Muy amigo”, poderia até provocar o empresariado do lado brasileiro.

Após reunião com Paulo
Skaf, presidente da entidade
das indústrias paulistas, Moreno desceu ao salão reservado para rodada de negócios e distribuiu — em cada mesa — apertos
de mão, abraços e miradas para
fotos. Recepção de popstar,
sem exageros.

Enquanto alguns empresários procuravam orgulhosos um
simples cumprimento, outros
explicavam ao secretário seus
problemas com o Brasil em tabelas e números no papel. Moreno, vestindo broche “YPF es argentina”, ouvia com atenção e
prometia soluções. ■ R.A

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 8.

