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Empresas | I n d ú st r i a

M oto s Argentina tentou fabricar no Brasil, mas proteção ao setor impediu

Zanella enfrenta barreiras
no mercado brasileiro

MARTIN BARZILAI/VALOR

Steiner, presidente: “Se conseguisse 1% do mercado brasileiro, motos, já representaria metade do meu faturamento”

Cesar Felício
De Buenos Aires

Emparedado entre o protecio-
nismo do Brasil e da Argentina, o
presidente da fábrica de motoci-
cletas Zanella, Walter Steiner, se
exaspera: “para importar peças
para a Argentina, preciso expor-
tar. E para que eu exporte, o Brasil
deveria estabelecer um verdadei-
ro mercado comum. Nada disso
ocorre e vamos perdendo partici-
pação em vendas”, afirmou.

A Zanella é a mais antiga fabri-
cante da América do Sul, instala-
da em 1948. Sua especialidade
são motos de baixa cilindrada,
vendidas no mercado argentino
com preço em torno de US$ 1,3
mil para o consumidor. Produz
cerca de 100 mil unidades por
ano, com índice de nacionaliza-
ção de peças de 32%. As peças im-
portadas são trazidas da China.

Em 2012, a empresa decidiu
instalar um braço no Brasil: se as-
sociaria com um empresário bra-
sileiro para exportar as partes da
moto para serem montadas no
Brasil. Steiner manteve encontros
com o governador do Paraná, Be-
to Richa (PSDB), e com o do Ceará,
Cid Gomes (PSB), para estudar
parcerias. “Se eu conseguisse ficar
com 1% do mercado brasileiro, ou
25 mil motos, isso representaria
cerca de metade do nosso fatura-
mento, já que o valor de mercado
de uma moto de baixa cilindrada
é maior no Brasil. E não teria mais
problemas para importar aqui”,
afirmou. Segundo Steiner, a Za-
nella tem “um faturamento mé-
dio de US$ 90 milhões”.

O plano foi adiado depois que

a presidente Dilma Rousseff as-
sinou um decreto que estabele-
ceu 35% de alíquota do IPI para
qualquer produção fora da Zona
Franca de Manaus, mesmo se a
fábrica fosse localizada no Bra-
sil. O decreto foi publicado em
maio do ano passado e entrou
em vigor em setembro. Steiner
foi se queixar da iniciativa brasi-
leira com a ministra argentina
da Indústria, Debora Giorgi, e
com o secretário de Comércio
Interior, Guillermo Moreno.

“O que reivindicamos é pelo me-
nos um trato recíproco. O Brasil ex-
porta motos para a Argentina, mas
o inverso não ocorre em função do
tratamento privilegiado para com
a produção de Manaus”, disse.

O “trato recíproco” poderá tra-
zer dores de cabeça à indústria
brasileira. De acordo com dados
do sistema Alice do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio, em 2012 o Brasil expor-
tou 68 mil motos para a Argenti-
na, faturando US$ 102,9 milhões.
É um dos poucos itens na balança
brasileira em que o saldo comer-
cial melhorou em relação ao país
vizinho: em 2011, o Brasil havia
exportado 40,7 mil unidades,
com receita de US$ 73,7 milhões.
A maior exportadora é a Honda,
que dobra a sua participação no
mercado argentino a cada ano.

O resultado chama mais a aten-
ção pelo fato do governo argenti-
no ter introduzido no ano passado

uma série de restrições às importa-
ções do país. As exportações ar-
gentinas de motocicletas para o
Brasil são inexistentes: em 2012,
apenas três motos foram vendidas
para o mercado brasileiro , com re-
ceita de US$ 5,3 mil. Não há dados
globais sobre o mercado argenti-
no no ano passado, mas em 2011
foram comercializadas na Argenti-
na 716 mil motos, das quais 308,7
mil importadas. O Brasil ficou com
13% desta importação.

“Como não consigo exportar ,
tive que montar uma ‘trading’ pe -
la qual vendo vinho, carne e fru-
tas para a China. Isto representa
um aumento de custos, porque o
negócio da Zanella é motocicle-
tas”, queixou-se Steiner.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 maio 2013, Empresas, p. B8.




