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Nova paisagem

BUENOS AIRES

AAvenida Alvear foi
durante décadas o
ponto das lojas de
luxo da Argentina.

Ali floresceram estabeleci-
mentos como Armani, Esca-
da, Louis Vuitton, Cartier,

Valentino, Nina Ricci e Kenzo,
entre outras.

Mas esta via, que corta um
dos bairros mais elitistas de
Buenos Aires, a Recoleta, já não
ostenta o glamour que tinha
até pouco tempo. Quase todas
essas grifes deixaram o país
nos últimos três anos, pressio-

nadas pelas restrições contra
as importações de produtos im-
plementadas pelo governo da
presidente Cristina Kirchner.

No entanto, o esvaziamento
da Avenida Alvear ficou mais
evidente nos últimos 12 meses
com a intensificação das restri-
ções para o envio de dólares ao

exterior. Assim, essas lojas de
importantes grifes internacio-
nais têm dificuldades em en-
viar dividendos às matrizes.

As empresas de produtos de
luxo, entre elas a Polo Ralph
Lauren – uma das mais procura-
das pelos turistas brasileiros
até seu fechamento na Alvear

–, sobreviveram ao baque da cri-
se econômica e financeira de
2001-2002.

No entanto, foi difícil sobre-
viver ao protecionismo econô-
mico da administração de Cris-
tina Kirchner – paradoxalmen-
te, uma grande consumidora
de marcas de luxo).

Medida nada popular. Outro
fator que abalou o consumo de
alto luxo foi a determinação da
Receita Federal argentina obri-
gando que as compras anuais

superiores a 50 mil pesos
(US$ 10 mil) sejam notifica-
das por intermédio de uma
declaração juramentada.

Sem as lojas de grifes inter-
nacionais, a paisagem da Ave-
nida Alvear foi mudando gra-
dualmente.

Hoje, a maioria das lojas
de grifes de luxo são de fabri-
cantes locais, que não cau-
sam nem a metade do fris-
son de antigamente na elite
portenha. Tampouco nos tu-
ristas estrangeiros. / A.P.

NATACHA PISARENKO/AP

Prejuízos
fazem Deca
deixar a
Argentina
Política de restrições do governo Kirchner
afasta mais uma empresa brasileira do país

Restrições. Medidas protecionistas adotadas pelo governo de Cristina Kirchner prejudicaram empresas estrangeiras no país

AVENIDA ALVEAR PERDE O GLAMOUR
Nos últimos anos, as famosas e badaladas lojas de luxo deixaram o país para dar lugar a grifes locais

Ariel Palacios
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

A empresa brasileira de louças
e metais sanitários Deca deci-
diu fazer as malas e deixar a Ar-
gentina, país que nos últimos
tempos está afugentando vá-
rias empresas do Brasil, Euro-
pa e países da América Latina.

A companhia anunciou on-
tem, em comunicado, que “em
função de dificuldades em suas
operações na Argentina, apesar
de ter realizado esforços vigoro-
sos para preservar sua competi-
tividade na região, não conse-
guiu reverter sucessivos prejuí-
zos financeiros e deu início a
um processo de reestruturação
de suas operações locais, man-
tendo a marca Deca Piazza pre-
sente no mercado argentino”.

Horas antes, a União Operá-
ria Metalúrgica (UOM) havia
confirmado extraoficialmente
à imprensa que os técnicos da
fábrica já desligaram os fornos
da Deca. Por trás do fechamen-
to da Deca estariam a perda de
competitividade, provocada pe-

la escalada inflacionária, e as
complicações para as importa-
ções de produtos, que se intensi-
ficaram desde que o governo de
Cristina Kirchner deslanchou
uma nova bateria de medidas
protecionistas em 2011.

Para complicar, as empresas
instaladas na Argentina sofrem
desde o ano passado restrições
para o envio dos lucros às suas
matrizes no exterior.

Segundo a UOM, os represen-
tantes da Deca conversaram
com o sindicato sobre a situa-
ção complexa que a empresa en-
frentava no país. Além disso, a
empresa – segundo o sindicato
– demitiu os 140 operários e pre-
para os pagamentos a seus for-
necedores, antes de deixar o
país. Além dessas medidas, o si-
te argentino da Deca Piazza foi
desativado e aparece como “si-
te em construção”.

A Deca desembarcou na Ar-
gentina em 1995 ao comprar a
Piazza, uma empresa argentina
fundada há mais de um século.
A partida da Deca coincide com
um recuo de várias empresas

brasileiras no país.
Uma delas é a Vale do Rio Do-

ce, que há poucas semanas deci-
diu suspender seu investimen-

to de US$ 6 bilhões na Província
de Mendoza onde havia começa-
do a explorar potássio na área
de Malargue. O investimento, o
maior do setor privado na Ar-
gentina, implicaria a constru-
ção de ferrovias, ampliação de
portos, além de transformar o
país em um dos maiores expor-
tadores do produto.

Porém, uma série de conflitos
com os governos de Mendoza e
Neuquén, além de pressões sin-
dicais e do governo Kirchner, co-
locaram o projeto à pique.

Outra empresa que também
teve de enfrentar a intervenção
do governo Kirchner na econo-

mia foi o frigorífico JBS, que pa-
deceu – tal como seus congêne-
res argentinos – de restrições pa-
ra exportações de carne bovina.

As restrições se tornaram um
clássico da política da Casa Ro-
sada, já que com frequência, pa-
ra tentar reduzir o preço no mer-
cado interno, a presidente Cris-
tina ordena a suspensão das ex-
portações de carne, o principal
quitute cotidiano na mesa dos
argentinos.

A Alpargatas, comprada há
meia década pela Camargo Cor-
rea, também enfrenta proble-
mas, pois fechou temporaria-
mente algumas de suas instala-

ções por causa de queda nas ven-
das no ano passado.

A Petrobrás, que desembar-
cou na Argentina em peso em
2002, com a compra da Pérez
Companc, iniciou há dois anos a
venda de parte de seus ativos no
país. O empresário Cristóbal Ló-
pez, amigo da presidente Cristi-
na Kirchner, é especulado para
a aquisição dos ativos dos quais
a Petrobrás se desprenderia. Ló-
pez já comprou 345 postos da
Petrobrás em 2011, além de uma
refinaria de petróleo na época.

As empresas brasileiras têm
atualmente US$ 10 bilhões em
investimentos na Argentina.

DEAL PARA VOCÊ. EXATO PARA SUA VIDA.

• SALAS E QUARTOS COM RÉGUAS DE MADEIRA CUMARU • AQUECIMENTO SOLAR • BANHEIROS EM MÁRMORE PIGUES
• COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL • GUARITA BLINDADA

• GERADOR DE ENERGIA INCLUSIVE EM TODO O APARTAMENTO  • ELEVADORES COM SISTEMA DE SEGURANÇA BIOMÉTRICA
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Perspectiva artística da Fachada  70 m2 privativos  -  2 dorms (1 suíte) - terraço         140 m2 privativos  -  3 dorms (2 suítes) - opção junção

Maison171 m2 privativos (duplex - 3 suítes)          Cobertura duplex  - 130  m2 privativos

INFORMAÇÕES: (011) 3816.7614

Vendas: Vi s i te  o  s t a n d  d e  ve n d a s .
Rua Marcos Lopes, 226 - Vila Nova Conceição

www.exactvilanova.com.br

Realização:

incorporação registrada sob o nº  R.2/205.423 em 08/12/2011, no 14º Cartório Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo - Creci:  16861-J

VILA NOVA CONCEIÇÃO
ENTREGA EM ABRIL/14

Morumbi:
Av. Giovanni Gronchi, 4.321
Fone: 11 2122-0800

Jardins:
Av. Europa, 615
Fone: 11 3062-8526www.comarcveiculos.com.br

ISTO É DODGE.
NOVO DODGE DURANGO.

ATITUDE, FORÇA E SETE LUGARES.

DURANGO

+ FRETE (1)R$ 199.900,00

MOTOR PENTASTAR 3.6L V6 COM 286CV7 LUGARES + 487L DE BAGAGEM
SISTEMA DE ENTRETENIMENTO MYGIG

TELA LCD TOUCH DE 6,5”, DVD E BLUETOOH®

WWW.DESCUBRADODGE.COM.

Dodge Durango Citadel 2013/2013 à vista, a partir de R$ 199.900,00. (1) Frete no valor de R$ 800,00 a R$ 2.800,00 não incluso. O preço 
está sujeito à variação de ICMS, conforme legislação de cada Estado. Preço válido até 30/04/2013. Garantia de três anos, conforme manual 
de garantia e manutenção. (2) Itens disponíveis apenas na versão Citadel. Dodge é marca registrada da Chrysler LLC. CAC 0800 7037 130.

ARE YOU?
w w w.dodge.com.br
C AC 0800 7 03 7 14 0

f a c e b o o k . c o m / d o d g e d o b r a s i l  |  t w i t t e r . c o m / d o d g e d o b r a s i l  |  y o u t u b e . c o m / d o d g e d o b r a s i l  |  i n s t a g r a m :  @ d o d g e d o b r a s i l

Dodge é muito mais do que você espera. Dodge é ter motor Pentastar de 286 cavalos 
de potência. Dodge é ter lugar para até 7 pessoas, mais de 45 itens de segurança(2) 

e tração integral AWD. Dodge também é ter câmera traseira Park-view(2), sistema 
completo de entretenimento com DVD e áudio premium, tela touch screen e comando 
de voz. Tudo isso você encontra no novo Dodge Durango. Conheça e descubra Dodge.

● Dinheiro brasileiro

US$ 10 bi
é quanto as empresas brasileiras
têm atualmente investidos na
Argentina

US$ 6 bi
é o investimento que a Vale
cancelou no país
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B9.




