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A d e t e r i o r a ç ã o do ambiente 
e c o n ô m i c o na Argentina au
menta a insatisfação de gru
pos brasileiros com negócios 
no país. As incertezas decor
rentes de medidas protecionis
tas, pressões inflacionárias , 
res t r ições cambiais e l imita
ções à remessa de dividendos 
ao exterior c o m e ç a m a asfi
xiar a disposição de investir 
no v i z i n h o . A s u s p e n s ã o do 
projeto Rio Colorado pela V a 
le, anunciada em 11 de m a r ç o , 
pode ser apenas a ponta de um 
iceberg de problemas. 

Para especialistas, o movimen
to da mineradora só não causou 
um efeito dominó porque são 
poucos os grupos com cacife pa
ra deixar para trás investimen-

tos já realizados. A insegurança 
jurídica torna a venda de ativos 
no país mais difícil e restrita a 
compradores ligados ao gover
no de Cristina Kirchner. 

"O problema passa também 
por como sair de lá. Não basta 
vender, é preciso tirar o dinhei
ro", diz José Augusto de Castro, 
presidente da Associação de Co
mércio Exterior do Brasil (AEB). 

A lista de companhias nacio
nais com projetos na Argentina 
inclui pesos pesados como Am-
bev,'Vulcabrás, Petrobrás, Amé
rica Latina Logística ( A L L ) , Ode-
brecht, Votorantim, Andrade 
Gutierrez e Camargo Corrêa -
que, além da construtora, está 
presente no país com a Alparga
tas e a cimenteira Loma Negra, 
subsidiária argentina que teve 
queda de 4 8 % no lucro registra
do em 2012. 

Especializado em assessorar 
investidores estrangeiros, o ad
vogado argentino Roberto Bau
za conta que a solução para as 
companhias tem sido segurar in
vestimentos ou reinvestir na pró
pria Argentina. "A pergunta é 
quando vão se cansar", diz. 

Carol Monteiro de Carvalho, 
sócia do Bichara, Barata & Costa 
Advogados, comenta que há con

sultas sobre o encerramento de 
operações na Argentina e o Uru
guai começa a despontar como 
alternativa para o setor privado 
brasileiro no Mercosul. 

R e i n v e s t i m e n t o . A solução de 
reinvestir está em estudo pela 
brasileira Coteminas, dona de 
marcas de artigos de cama, mesa 
e banho. Em 2012, a empresa am
pliou sua fábrica têxtil na provín
cia de Santiago Del Estero e qua
se dobrou as vendas no país. Ago
ra, pensa em investir cerca de 
US$ 40 milhões em uma nova fia
ção. 

"O problema cambial é uma 
restrição muito difícil. Uma das 
formas de contorná-la é reinves
tindo os ganhos no país", diz o 
presidente da Coteminas, Josué 
Gomes da Silva. O empresário 
admite que o problema das re
messas "não é trivial", mas diz 
que continua obtendo uma boa 
margem para seus produtos. 

O presidente da Sociedade 
Brasileira de Estudos de Empre
sas Transnacionais (Sobeet), 
Luís Afonso Lima, também reco
nhece a dificuldade enfrentada 
pelas companhias brasileiras. 
"Essa situação infelizmente está 
se consolidando. Ultimamente, 
temos ouvido muitas empresas 
reclamarem de dificuldades", re
velou. 
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Exportadores 
nacionais começam a 
buscar alternativas 

Empresários estudam pla
no para redirecionar ex
portação para países do 
grupo dos Brics, em espe
cial Índia e África do Sul 

Mariana Durão / R I O 

Exportadores nacionais se mobi
lizam para buscar alternativas 
ao mercado argentino, principal 
destino dos manufaturados bra
sileiros. Na semana passada, a di
retoria da Federação das Indús
trias do Estado de São Paulo 
(Fiesp) se reuniu com represen
tantes de diversos setores para 
debater um plano B, caso a situa
ção político-econômica do país 
vizinho se agrave. A ideia é redire
cionar as exportações para paí
ses do Brics, como Índia e África 
do Sul. 

"A ideia é ter um plano preven
tivo em marcha para evitar sur
presas. Já começa a haver conge
lamento de preços e desabasteci-
mento. É uma crise anunciada", 
diz Roberto Giannetti da Fonse
ca, diretor do Departamento de 
Relações Internacionais e Co
mércio Exterior da Fiesp. 

O objetivo da entidade é evi
tar que o recuo das exportações 
para a Argentina sej a internaliza
do aqui sob a forma de desempre
go e desaquecimento na produ-

* ção da indústria. Em 2012, as ex
portações brasileiras para a Ar
gentina registraram queda de 
2 0 % em valor, para US$ 17,9 bi
lhões. O recuo continuou este 
ano: emjaneiro e fevereiro, o Bra
sil exportou US$ 2,7 bilhões para 
lá, 12% menos que no primeiro 

* bimestre de 2012. 

Para o presidente da Associa
ção de Comércio Exterior do Bra
sil (AEB) , José Augusto de Cas
tro, uma das principais preocu
pações é a perda de mercado pa
ra os chineses. O superávit do 
Brasil com a Argentina caiu 6 5 % 
em 2012, enquanto o da China 
avançou 14%, o dos E U A aumen
tou 2 9 % e o da Alemanha, 5 2 % . O 
País passou de líder a quarto co
locado no ranking de saldos co
merciais com os "hermanos". 

O ex-secretário de Comércio 
Exterior Welber Barral credita o 
tombo do superávit comercial 
com a Argentina á três fatores: 
protecionismo, queda de deman
da no país vizinho e a menor im
portação de automóveis fabrica
dos lá pelo Brasil, o que reduz a 
exportação de autopeças brasi
leiras para aquele mercado. 

" T e m muita gente que sim
plesmente desistiu de vender pa
ra a Argentina. Acomplexidade e 
o custo é tão grande que acaba 
reduzindo o ímpeto de exportar 
para lá", afirma Barral. Ele lem
bra que, apesar de ter eliminado 
as licenças automáticas e não au
tomáticas de importação, o go
verno Kirchner manteve as De
clarações Juradas Antecipadas 
de Importação (DJAIs) para 
1 0 0 % dos produtos. Além disso, 
a Argentina publicou lista de 100 
produtos sensíveis à indústria lo
cal cujo imposto de importação 
será temporariamente elevado 
para países extrazona. "O senti
mento do empresariado brasilei
ro em relação à Argentina é de 
desconfiança pela imprevisibili-
dade (de regras)", diz Barral. 

Giannetti da Fonseca conta 
que a Fiesp vem mantendo diálo
go constante com autoridades ar
gentinas, porém sem efeito práti
co. Ele compara a gravidade da 
crise atual na Argentina à de 
2001. "Sem medidas anticíclicas 
vigorosas para conter a inflação, 
buscar equilíbrio fiscal e atrair 
investimento a situação tende a 
se deteriorar ainda mais", alerta. 
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