
“A Argentina é problema dos ar-
gentinos. O nosso problema é
para quem vender US$ 20 bi-
lhões em manufatura caso eles
deixem de comprar de nós.”
Com essas palavras, o presiden-
te da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp),
Paulo Skaf, responde o primei-
ro questionamento feito pelo
BRASIL ECONÔMICO e deixa clara
sua preocupação com a situação
econômica do principal parcei-
ro do Mercosul. Para Skaf, a or-
dem é comprar mais dos ‘her-
manos’ para vender mais: “Não
estamos fazendo nada demais,
apenas estamos abrindo cami-
nho para que nossas exporta-
ções continuem a crescer”.

Como vê a situação em que se
colocou o governo argentino,
precisando contar os dólares
para pagar suas contas?
Não temos nada a ver com isso.
Dólar, inflação, é problema de-
les. O nosso são os US$ 20 bi-
lhões em produtos manufatura-
dos que vendemos para eles.
Em 2011, vendemos US$ 17 bi-
lhões para toda Europa e US$ 16
bilhões para os Estados Unidos.

Para eles foram US$ 20 bilhões.
São os nossos melhores clien-
tes, portanto, precisamos achar
uma solução para que continue-
mos a exportar cada vez mais.

Então essa solução é o
aumento das importações?
Levantamos 38 produtos que im-
portamos de outros países e que
poderíamos comprar da Argenti-
na. Então estamos promovendo
isso. Não estamos fazendo nada
demais, estamos apenas dando

condições para que nossas ex-
portações continuem a crescer
sem prejudicá-los. Um destes
setores é a indústria naval, que
no Brasil está vendida para 10
anos e por lá está há 20 parada.

No começo desta briga, no ano
passado, Brasil e Argentina
pareciam inimigos. Isto cessa
com a piora da situação deles?
Há 10 anos já sentava em mesas
de reunião para discutir rela-
ções entre os dois países. Sem-

pre há desentendimentos nas re-
lações comerciais. Isso não é no-
vidade nenhuma. Hoje eles têm
problemas muito graves, mas
que não cabe a nós discutir. O
que é preciso é achar uma solu-
ção razoável para ambos.

Mas empresas brasileiras
com operações na Argentina
continuam a reclamar de
barreiras para seus produtos...
Sim, mas quando sentamos eu e
o (ministro de Comércio Inte-

rior, Mário Guillermo) Moreno,
muitos foram resolvidos. As
montadoras instalaram fábricas
de motores e não podiam ope-
rar porque estavam sem peças.
Algumas não têm mais esse pro-
blema, mas outras precisarão
comprar algumas coisas de lá pa-
ra sair desta situação.

Economistas pensam que
eles podem quebrar de novo.
Comentam que pode ser
a Grécia da América Latina.
O sr. concorda?
Temos uma moeda comum?
Não. Então não há essa preocu-
pação. Se eles estão operando
como um fluxo de caixa, é pro-
blema deles. Não temos direito
de dizer se o governo é bom ou
mau. Eu não voto lá. Quem vota
é quem tem que se preocupar.
Temos que nos ajudar, achar
formas de vender mais. Se não
vendêssemos tantos produtos
para eles, não estaríamos traba-
lhando para achar soluções.
Eles estão vivenciando proble-
mas muito graves e que nos afe-
tam. Temos de nos precaver. Se
isso significa comprar mais de-
les, compraremos. Mantermos
um saldo de US$ 6 bilhões de su-
perávit comercial, como em
2011, é impensável. ■

Cristina Kirchner
precisa escolher: continuar

num populismo peronista
insustentável ou sofrer um
desgaste político e reformar
as instituições e a economia.

Brasileiros querem saber se
argentinos estão dispostos

a liberar o Brasil da chamada
exigência da declaração jurada
que ampliou os dias e o
controle sobre as importações.
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Não há cliente como os argentinos

“
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“Inflação e câmbio não são nossos problemas. A preocupação é um consumidor de US$ 20 bi em manufatura falir”, diz empresário

Temos uma moeda
comum? Não. Então,
eles não serão nossa
Grécia. Não temos
direito de dizer se o
governo é bom ou
mau. Eu não voto lá.
Quem vota é quem
tem que se
preocupar. Temos
que nos ajudar, achar
formas de vender
mais para eles

ENTREVISTA PAULO SKAF Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)

BRILHANDO MENOS
Desempenho das exportações do Brasil para a Argentina*

Automóveis
de passageiros

4,79%

Partes e peças para 
veículos, automóveis 
e tratores

0,05%

Veículos de carga 

-8,40%

Energia elétrica 

89,32% Minérios de 
ferro e seus 
concentrados 

-29,35%

Motores para 
veículos   

-18,28%

Tratores 

37,77%
Polímeros de 

etileno, propileno 
e estireno 

-19,77%

Produtos 
laminados planos 
de ferro ou aços 

-17,08%
Pneumático

-5,43%

Demais produtos

-18,78%

-9,49%

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior 
*Comparação do acumulado entre 
jan/abr/2012 com jan/abr/2011

Foi a queda das 
exportações brasileiras 
para o país vizinho 

Skaf:”Substituiremosprodutosdeterceiros pelosdopaísvizinho”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 5.




