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rem as indústrias brasileiras e o momento 
coincide com a vontade das empresas 
brasileiras de se internacionalizarem. 
Existem cerca de 300 empresas nacionais 
fazendo negócios lá fora, 20 delas no 
Paraguai. Trata-se de um parceiro estra
tégico para o Brasil, que pode ser mais 
bem aproveitado em vários aspectos. 

A recomendação de mudança para o Para
guai é uma forma de pressionar o governo 
brasileiro a promover mudanças no campo 
da competitividade? 

De certa forma, sim. Quando a equipe 
econômica se der conta de que precisa 
fazer mais para garantir a competição do 
Brasil no mundo, pode ser que acelere as 
reformas que hoje são necessárias. Mas, 
por enquanto, a reforma tributária nem 
sequer está na pauta do governo. Além 
disso, as medidas de desoneração da folha 
de pagamentos, anunciadas recentemen
te, beneficiam um aqui, outro lá. Não é 
algo para todo o setor produtivo. Se ficar 
parada, a indústria vai quebrar. 

Alguma vez na história um país que estimu
lou a saída de suas empresas, em nome da 
redução de custos, se deu bem? 

Os Estados Unidos fazem isso com o 
México há muitas décadas. Mantendo a 
competitividade de suas empresas lá fora, 
o Brasil poderá receber dividendos. 
Podemos começar a fazer uma integração 
mais aprimorada da cadeia produtiva bra
sileira e paraguaia, exportando matérias-
primas nossas ao Paraguai e importando 
produtos manufaturados a um custo 
muito menor. Então, respondendo a sua 
pergunta, não há perda para o Brasil. 

Como não? Exportar matéria-prima e im
portar produtos industrializados parece 
um retrocesso. 

Retrocesso é matar a indústria. Quem 
olhar para os indicadores macroeconômi
cos verá isso. O superávit comercial deste 
ano deverá ser a metade do registrado em 
2012. As exportações estão crescendo cada 
vez menos. As importações só crescem. 
Muito pouco tem sido feito para solucio

nar esse descompasso. O governo deveria 
estar mais preocupado com isso. 

Uma maior integração econômica com o país 
vizinho tem motivações políticas? 

A motivação é essencialmente econô
mica, mas sob a ótica política é muito posi
tiva também. Essa é a primeira boa inicia
tiva brasileira com o Paraguai desde o 
rompimento da cordialidade entre os dois 
países, com a destituição do ex-presidente 
Fernando Lugo, em junho do ano passado. 

E se houver um êxodo da indústria e uma 
onda de demissões? 

A fabricante gaúcha Marcopolo pro
duziu 42 mil ônibus no ano passado, 
sendo 21 mil dentro do Brasil e 21 mil 
fora. Suas fábricas no Exterior empre
gam aproximadamente seis mil funcio
nários, vagas que poderiam ter sido gera
das aqui. Ninguém a criticou por fazer 
isso. Nem se pode criticar. Foi uma alter
nativa que a Marcopolo encontrou para 
continuar competitiva. 
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 16, n. 808, p. 46-47, 10 abr. 2013.




