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B ra s i l

Decisão do STF sobre a gestão do saneamento gera dúvidas
Guilherme Soares Dias
De São Paulo

O funcionamento prático da
gestão compartilhada de municí-
pios e Estados no saneamento em
regiões metropolitanas, decidida
no dia 28 pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), ainda gera dúvidas
em especialistas do setor. A maior
dúvida é de como se dará a admi-
nistração conjunta das regiões
metropolitanas, que represen-
tam o maior faturamento das em-
presas estaduais.

A decisão foi tomada após 12
anos de debates na Corte. O STF
discute o assunto desde 1998,
quando o PDT ingressou com
ação contra lei estadual do Rio de

Janeiro, que autorizou a criação
de uma região metropolitana pa-
ra prestar os serviços do setor.

Para o presidente da consulto-
ria GO Associados, Gesner Olivei-
ra, a questão era disputada por
empresas estaduais, encabeça-
das por S a b e s p, Copasa e Sane -
p a r, e por empresas municipais,
representadas pela Associação
Nacional dos Serviços Munici-
pais de Saneamento (Assemae).
“É uma disputa econômica. Os
municípios querem ter o valor
total da outorga do serviço e de-
cidir como deve ser a política e
articulação do setor”, diz Gesner.
Ele aponta Porto Alegre e Guaru-
lhos (SP) como cidades em que o
saneamento é administrado por

empresas locais e onde as prefei-
turas querem continuar definin-
do sozinhas a gestão do setor.

Gesner lembra que as regiões
metropolitanas são as âncoras
das empresas estaduais. “A cida-
de de São Paulo representa mais
da metade do orçamento da Sa-
b e s p”, exemplifica ele, que é ex-
presidente da empresa. A deci-
são, segundo Gesner, tem impac-
to positivo, já que avança sobre
uma questão regulatória. “Tr a z
melhora para as empresas, resol-
vendo pendência antiga”, diz.

Para o advogado Augusto Dal
Pozzo, vice-presidente do Insti-
tuto de Estudos Jurídicos de In-
fraestrutura (Ibeji), a decisão do
STF surpreendeu, uma vez que o

serviço era considerado munici-
pal. Na titularidade compartilha-
da, municípios e Estados preci-
sam fazer composição por meio
de instrumentos jurídicos.

Dal Pozzo diz que a decisão
traz mais dúvidas do que solu-
ções. “Há obrigação ou faculda-
de de compartilhamento”, ques-
tiona. Para ele, a decisão gera in-
segurança jurídica. “Quem sai
perdendo é o usuário do servi-
ç o.” O advogado afirma que con-
sórcios públicos são raros e em-
butidos de burocracias. “São ne-
cessárias leis dos dois lados para
definir essa gestão”, diz. O vice-
presidente do Ibeji lembra ainda
que o acórdão vai definir a efeti-
vidade da decisão. “Será preciso

estabelecer como ficam contra-
tos em vigência, como os de
Mauá e Diadema, por exemplo.”

A consultora jurídica da Asso-
ciação das Empresas de Sanea-
mento Básico Estaduais (Aesb),
Elizabete de Oliveira Góes, ressal-
ta que o compartilhamento era
um dos pleitos da entidade. “Não
há viabilidade no médio e longo
prazo da prestação de serviços
sem que seja regional. Isso passa
por questões técnicas, econômi-
cas, geográficas e hídricas”, diz .
Segundo Elizabete, as decisões
devem ser tomadas em conjunto.
“Essa atuação é necessária para
dar viabilidade ao serviço, já que
essas regiões concentram os
maiores ganhos das empresas”.

O porta-voz da Assemae não
foi localizado pelo Va l o r para fa-
lar sobre o assunto. Em seu site,
a entidade defende que a titula-
ridade dos serviços de sanea-
mento deve ser dos municípios.
"Não há serviço mais local do
que o saneamento", ressalta Alex
Figueiredo dos Reis, consultor
jurídico da entidade. Na nota,
ele acrescenta: “O município
tem autonomia para organizar a
prestação desse serviço. Mesmo
nos casos de regiões metropoli-
tanas, microrregiões e conglo-
merados urbanos (que arreca-
dam cerca de 70% das tarifas de
saneamento do país), os serviços
de saneamento são de titulari-
dade do poder local”.

Fonte: Mdic

Balança deteriorada
Evolução do comércio brasileiro com a Argentina
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País fecha bimestre
com déficit no
comércio bilateral
Marta Watanabe
De São Paulo

O Brasil fechou o primeiro bi-
mestre com resultado negativo de
US$ 16 milhões no comércio com a
Argentina. Trata-se de um déficit
pequeno, mas, segundo econo-
mistas, mostra que a tendência de
deterioração dos saldos comer-
ciais nas trocas com os argentinos
será mantida em 2013. É conside-
rada baixa, porém, a probabilida-
de do comércio bilateral ter saldo
negativo para o Brasil neste ano.

No primeiro bimestre de
2012, o Brasil ficou com superá-
vit de US$ 837 milhões nas tro-
cas com os argentinos. O déficit
de US$ 16 milhões gerado no
acumulado de janeiro a feverei-
ro deste ano foi resultado, em
parte, de uma queda de 12,1%,
considerado a média diária, nas
exportações para o país vizinho.
A redução foi bem maior que o
recuo de 5,5% na exportação to-
tal brasileira no mesmo período.

Mas não foi só a queda de em-
barques que contribuiu para o re-
sultado negativo do bimestre. As
importações com origem na Ar-
gentina cresceram 20,7% de janei-
ro a fevereiro de 2013 contra mes-
mo período do ano passado. A im-
portação brasileira total aumen-

tou em ritmo menor, de 11,8%.
Rodrigo Branco, economista da

Fundação Centro de Estudos do
Comércio Exterior (Funcex), havia
interpretado como bom sinal a re-
tirada da barreira da licença não
automática pelo governo argenti-
no no fim de 2012. “Havia sinaliza-
ção de flexibilização das barreiras
e esperávamos que com a maior
folga fiscal a Argentina voltaria a
importar do Brasil.”

A Argentina, porém, não mu-
dou o “um por um”, sistema pelo
qual o governo exige, para cada
dólar importado, o mesmo valor
em exportação, diz Branco. A exi-
gência é feita para que o impor-
tador argentino obtenha a decla-
ração jurada, na prática uma au-
torização para comprar produ-
tos do exterior. Ao mesmo tem-
po, o congelamento de preços
aplicado pelo governo argenti-
no, entre outros fatores, dificul-
tam ainda mais o cenário no país.
“Não creio em déficit este ano,
mas numa continuidade da ten-
dência de redução do superávit
comercial do Brasil em relação à
A r g e n t i n a”, diz o economista.

Ele lembra que a balança com a
Argentina sofreu os efeitos das res-
trições do país vizinho já no ano
passado, o que fez o superávit bra-
sileiro recuar. Em 2011, o Brasil te-

ve saldo positivo de US$ 5,8 bi-
lhões no comércio com os argenti-
nos. No ano passado, o superávit
caiu para US$ 1,55 bilhão.

A queda do saldo comercial foi
resultado de redução bem mais vi-
gorosa da exportação brasileira do
que da importação com origem
Argentina. Em 2012, a exportação
brasileira para o país vizinho caiu
20,7%, enquanto que a importação
origem Argentina recuou 2,7%.

“Precisamos corrigir a balança.
Não queremos reverter tendên-
cias. A balança não precisa ser su-
peravitária para nós, pode ser
equilibrada. O que não pode
acontecer é queda nas exporta-
ções e nas importações, é preciso
que o fluxo de comércio volte a
crescer. Neste sentido, em 2012 o
resultado não foi o ideal”, decla-
rou ontem, em viagem à Argenti-
na, o ministro do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio,
Fernando Pimentel. Ele não quis
comentar o déficit brasileiro no
primeiro bimestre. “No comércio
exterior você não pode analisar o
resultado bimestral. O significa-

tivo é o resultado anual.”
Bruno Lavieri, economista da

Te n d ê n c i a s Consultoria, considera
baixa a probabilidade de o Brasil
ficar com déficit este ano com a Ar-
gentina. “Nos dois primeiros me-
ses do ano, as exportações são mais
fracas. O saldo tende a melhorar a
partir do segundo trimestre, quan-
do começa a colheita da safra agrí-
c o l a .” A complementariedade en-
tre a economia brasileira e a argen-
tina deve ajudar a relação comer-
cial entre os países, diz Lavieri.

O ex-secretário de Comércio
Exterior Welber Barral tem opi-
nião semelhante. Para ele, a Ar-
gentina depende muito de insu-
mos brasileiros nos setores quí-
mico, de autopeças e de bens de
capital. Esses embarques tam-
bém devem ganhar mais força
nos próximos meses e garantir
saldo positivo para o Brasil em
2013. “No ano que vem, o quadro
pode mudar um pouco.”

Embora as licenças não automá-
ticas tenham sido retiradas pelo
governo argentino, outras restri-
ções estão afetando a exportação

para o país vizinho. Em 2012, a in-
dústria calçadista brasileira, por
exemplo, teve dificuldade de ex-
portar para a Argentina, porque,
com a licença não automática, os
produtos demoravam a ingressar
no território vizinho. Em 2012
uma média de 2,5 milhões de pa-
res mensais ficavam retidos para
cruzar a fronteira. A licença não
automática começou a ser retirada
desde outubro e agora não há mais
calçados brasileiros esperando pe-
la liberação, diz Heitor Klein, dire-
tor-executivo da Abicalçados, que
reúne fabricantes do setor.

A exigência da declaração jura-
da, porém, tem causado queda de
demanda nos embarques de calça-
dos brasileiros para o país vizinho.
Em 2012, o Brasil exportou, segun-
do a Abicalçados, 10,2 milhões de
pares para a Argentina, o que sig-
nifica 25,6% a menos que o volume
vendido em 2011. No mesmo pe-
ríodo, a exportação total de calça-
dos ficou praticamente estável, em
volume, com elevação de 0,3%.

Mesmo com o fim das licenças
não automáticas, as exportações

não devem se recuperar, avalia
Klein. Em janeiro, diz o diretor, o
Brasil exportou para o país vizinho
173 mil pares de calçados, metade
dos 350 mil pares vendidos à Ar-
gentina no mesmo mês do ano
passado. Essa queda deve-se a dois
fatores. “Com as barreiras no ano
passado, muitas indústrias brasi-
leiras desistiram de exportar para
a Argentina. Além disso, a deman-
da tem sido afetada por questões
econômicas e também pela exi-
gência da declaração jurada.”

Não há muita perspectiva para
que as indústrias voltem a expor-
tar com força para a Argentina, diz
Klein. Em 2011, a Argentina era o
segundo maior destino externo
dos calçados brasileiros. No ano
passado, o país vizinho manteve
essa posição, mas a participação
no total exportado pelo Brasil, le-
vando em conta volume de calça-
dos, caiu de 12% em 2011 para 9%
no ano passado. Em janeiro deste
ano, porém, essa fatia da Argenti-
na foi somente de 1,4% contra 3,1%
no mesmo mês do ano passado.
(Colaborou CF, de Buenos Aires)

Relações externas Mau momento econômico de sócio do Mercosul afeta resultados de grupos brasileiros

Empresas reveem investimentos na Argentina
RUY BARON/VALOR

Fernando Pimentel, ministro do Desenvolvimento: “Agora, a negociação dos argentinos é direta com a Vale”

Cesar Felício
De Buenos Aires

Por diferentes motivos, os prin-
cipais investimentos empresariais
brasileiros na Argentina estão em
xeque e a agenda do setor privado
deverá predominar durante o en-
contro entre a presidente Dilma
Rousseff e a presidente argentina
Cristina Kirchner em Calafate, na
província de Santa Cruz, nesta
quinta-feira. No encontro, as duas
presidentes devem fazer anúncios
para destravar investimentos. A
pauta da reunião foi discutida on-
tem em Buenos Aires pelo minis-
tro do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio, Fernando Pimen-
tel, e a cúpula da equipe econômi-
ca argentina.

As empresas brasileiras estão
revendo os investimentos em
função de resultados globais de-
cepcionantes em 2012 e pelo
mau momento econômico vivi-
do pela Argentina, marcado pelo
desaquecimento do consumo,
defasagem cambial, dificuldades
para remessas de dividendos e
desaceleração de obras públicas .

O caso mais agudo é o da Va l e .
A mineradora toca em Malargue,
na província de Mendoza, o
maior empreendimento privado
do país, da ordem de US$ 5 bi-
lhões. A obra envolve a extração
de potássio na região do rio Colo-
rado, a construção de uma liga-
ção ferroviária atravessando
também as províncias de Neu-
quén e Rio Negro e de um termi-
nal marítimo em Bahía Blanca,

na província de Buenos Aires.
Desde dezembro, as obras es-

tão suspensas. Oficialmente, a
Vale alegou que o orçamento do
projeto precisa ser revisto, em
função do aumento de custos. A
paralisação afeta as brasileiras
Odebrecht, Camargo Corrêa e
Andrade Gutierrez, subcontrata-
das para as diversas etapas do
projeto e levou pânico aos pe-
quenos fornecedores argentinos.

Em janeiro, o governador de
Mendoza, Francisco Perez, amea-
çou revogar a licença concedida à
Vale. Na primeira semana de feve-
reiro, uma reunião em Buenos Ai-
res entre o ministro Fernando Pi-
mentel, e o ministro do Planeja-
mento da Argentina, Julio De Vido,
reabriu as negociações. Ontem, Pi-
mentel negou que o tema tenha si-
do discutido novamente. “Agora a
negociação é direta deles com a
e m p r e s a”, afirmou.

Caberá à Argentina apresentar
uma alternativa financeira para o
projeto, que deve envolver um no-
vo desenho societário para a ex-
ploração, com a entrada como in-
vestidores do governo nacional ar-
gentino, do governo provincial e
de um sócio privado estrangeiro. A
Vale ficou de dar uma resposta ofi-
cial na segunda-feira, mas a reu-
nião entre as presidentes é vista co-
mo decisiva para a continuidade
ou não do investimento. Procura-
da, a assessoria de imprensa da Va-
le na Argentina não se manifestou.

Também depende do avanço
das negociações entre os dois go-
vernos a conquista de novos con-

tratos pela Odebrecht. A empresa
brasileira está associada à francesa
Alstom e à argentina Impsa para
mais uma licitação de duas usinas
hidrelétricas em Santa Cruz, a “Pre -
sidente Nestor Kirchner” e a “Go -
vernador Jorge Cepernic”. Trata-se
de uma obra de US$ 4,9 bilhões pa-
ra a instalação de uma potência de
1,7 mil MW, que já havia sido licita-
da antes, em uma concorrência ga-
nha pela brasileira Camargo Cor-
rêa em parceria com a Impsa.

No ano passado, Cristina Kirch-
ner decidiu anular o processo em
razão da situação fiscal argentina:
o governo agora quer que o con-
sórcio vencedor banque com fi-
nanciamento próprio 50% dos cus-
tos. Na modelagem anterior, era
12%. A chave para a proposta brasi-
leira ser vencedora no processo de
licitação será a participação do
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-
DES) nessa engenharia financeira.

A Odebrecht também aguarda
que o governo argentino encontre
financiamento para as obras que
tornarão subterrânea a passagem
da linha férrea Sarmiento sobre
Buenos Aires. A obra, que resolve-
ria um dos grandes gargalos logís-
ticos do país, já que a linha férrea
corta áreas densamente povoadas
da capital, envolve US$ 1,3 bilhão.
A Odebrecht participa do consór-
cio para a obra com 25%, mas a fal-
ta de recursos travou os trabalhos.

Uma disputa paroquial entre
Cristina e o prefeito de Buenos
Aires, o oposicionista Mauricio
Macri, também barra um contra-

to de US$ 180 milhões ganho pe-
la filial brasileira da Alstom. A
empresa deverá fornecer 120 va-
gões metroviários para a nova li-
nha H do metrô da capital argen-
tina, mas para financiar 85% da
aquisição Macri depende do aval
do Banco Central da Argentina,
que não sai. O financiamento
também seria do BNDES.

A conjuntura econômica ar-
gentina também tem prejudica-
do o grupo Camargo Corrêa.
Além de subcontratado da Vale
para a construção da linha férrea
no projeto mineral de extração
de potássio, a holding controla a

cimenteira Loma Negra, que é
um termômetro da atividade no
país. No último balanço divulga-
do, em novembro, a Loma Negra
havia registrado uma queda de
4,4 milhões de toneladas de ci-
mento para 4,2 milhões de tone-
ladas, nos nove primeiros meses
do ano passado , em comparação
com o mesmo período no ano
anterior. A atividade de constru-
ção civil caiu 3,2% na Argentina
ao longo de 2012, segundo da-
dos oficiais.

O momento difícil para as em-
presas brasileiras na Argentina
nem sempre está relacionado

com a circunstâncias internas . A
Pe t r o b r a s Argentina está em um
processo de encolhimento em
razão da decisão estratégica da
empresa de se desfazer de
US$ 14,8 bilhões em ativos no ex-
terior, como forma de capitali-
zar-se para investimentos no pré-
sal. Os rumores sobre a transação
fizeram com que a empresa en-
viasse na semana passada um fa-
to relevante para a Bolsa de Bue-
nos Aires, em que afirma que as
negociações transcorrem “sob
cláusula de confidencialidade” e
que ainda não havia um compro-
misso de compra e venda.A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A3.




