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Parceria abalada
País vizinho atraiu investimentos de companhias brasileiras de vários segmentos

Agrale
Finalizou em maio investimento de US$ 12,5 milhões 
anunciado em dezembro de 2012 e iniciou a produção de 
tratores na fábrica que mantém desde 2008 em Mercedes, 
na província de Buenos Aires. A unidade também produz 
caminhões leves e chassis para veículos comerciais. A 
operação foi lucrativa no ano passado, mas a empresa não 
informa quanto

ALL
A licença de operação da companhia ferroviária foi 
cassada neste mês, segundo o governo argentino, por 
descumprimento das obrigações contratuais

Alpargatas
Companhia controlada pela Camargo Corrêa reduziu a 
produção no país em 20% no segmento de calçados e em 
10% no de roupas prontas.

Andrade Gutierrez
Abriu uma subsidiária da companhia de call center Contax 
na Argentina, que foi fechada em 2011. Tinha na Vale uma 
de suas principais clientes no país

Camargo Corrêa
A companhia mantém o controle da cimenteira Loma 
Negra e tinha vencido a licitação para construção das 
usinas hidrelétricas de Santa Cruz, mas o governo cancelou 
o processo e realiza nova licitação com exigência de 
aumento do financiamento próprio

Duratex
Encerrou suas atividades fabris no país em abril e passou a ser 
apenas importadora

Fras-le
Controlada da Randon tem uma fábrica de componentes para 
freios em San Martín, província de Buenos Aires. Teve receita 
bruta de US$ 36,3 milhões em 2012

Gerdau
Laminadora Sipar Gerdau, em Pérez, província de Santa Fé. 
Desde 2005 sob controle integral do grupo brasileiro. Tem 
capacidade para produção de 260 mil toneladas anuais de 
laminados para construção civil (vergalhões, pregos e arames)

JBS
Realizou em 2011 uma reestruturação em suas operações 
na Argentina, fechando quatro das suas cinco fábricas, 
demitindo centenas de trabalhadores e deixando o mercado 
externo, produz apenas para o mercado interno

Marcopolo
Desde 2007, detém 50% da Metalpar, fabricante de 
carrocerias para ônibus urbanos em Loma Hermosa, 
província de Buenos Aires, que em janeiro deste ano 
assumiu o controle (51%) da Metalsur, que produz modelos 
rodoviários em Rosário, província de Santa Fé. Para uma 
receita líquida de R$ 67,3 milhões no país, o lucro foi de
R$ 2,7 milhões em 2012

Marfrig
Na divulgação do balanço do primeiro trimestre deste 
ano informou que poderá suspender as operações de 
duas unidades na Argentina. Ela manteria outras três 
unidades operando

Odebrecht
Há 25 anos no país, a empreiteira tinha na Vale uma de 
suas principais clientes na Argentina. Em sua página
na internet, a empresa informa ter 2,1 mil funcionários 
na Argentina

Petrobras
Formalizou a disposição de vender todos os seus ativos, 
com exceção dos de exploração. A empresa rejeitou uma 
proposta de compra feita pelo empresário Cristóbal Lopez, 
no mês passado

Randon
Fábrica de reboques e semirreboques rodoviários em 
Alvear, província de Santa Fé. Recebeu investimentos de 
US$ 8 milhões de 2010 a 2012 para aumentar a 
capacidade de produção de 90 para 150 unidades por mês. 
Apurou receita bruta de US$ 44,4 milhões em 2012

Vale
Cancelou o projeto de exploração de potássio de Rio 
Colorado, estimado em US$ 6 bilhões, alegando que os 
custos praticamente dobraram. Era o maior investimento 
privado em curso no país

Est rat é g i a Brasileiras de vários setores investiram no país
nos últimos anos; alguns projetos já foram cancelados

Vale é exemplo dos
problemas vividos
na Argentina
César Felício
De Buenos Aires,

Os problemas para as empresas
brasileiras instaladas na Argentina
não são recentes, mas a retração
mais impactante de investimento
brasileiro começou a acontecer em
janeiro, quando a mineradora Va l e
prorrogou o recesso de fim de ano
dos 2,7 mil empregados do con-
sórcio Rio Colorado, uma associa-
ção entre a Odebrecht, a  Te c h i n t e
outras empresas para a construção
de um mega-projeto de explora-
ção de potássio que passaria por
três províncias argentina.

Em janeiro, a direção da em-
presa alegou às autoridades ar-
gentinas que a situação econômi-
ca no país obrigava a uma revisão
do orçamento, e o empreendi-
mento passaria de US$ 6 bilhões
para cerca de US$ 11 bilhões. O
projeto foi suspenso por tempo
indeterminado em março, provo-
cando a demissão de todos os
funcionários, extrema irritação
no governo argentino e críticas
no governo brasileiro, manifesta-
das em público pelo assessor da
presidência para assuntos inter-

nacionais, Marco Aurélio Garcia.
O canteiro de obras em Malar-

gue, na província de Mendoza, está
desativado e a também brasileira
Odebrecht perdeu seu maior clien-
te privado na Argentina. Mas a Vale
manteve os direitos exploratórios:
ao constatar que não seria juridi-
camente tranquilo cassar a conces-
são mineral da empresa, o governo
argentino deteve a ofensiva contra
mineradora. Desde então, procura
um parceiro privado para comprar
a participação da brasileira no pro-
jeto. O governador de Mendoza,
Francisco Perez, já esteve com em-
presários indianos, chineses, cana-
denses e até com um xeque árabe.

O episódio não afetou apenas
a Odebrecht: também foi atingi-
da a Andrade Gutierrez e a  Ca -
margo Correa, que realizavam
etapas posteriores do projeto.
Dona da companhia têxtil e de
calçados Alpargatas, a Camargo
Correa reduziu sua produção
com o desaquecimento da de-
manda argentina. A empreiteira
brasileira também é a dona da
cimenteira Loma Negra, que
também diminuiu seu ritmo em
função da retração do setor de

construção, que ensaia uma dis-
creta retomada este ano. A mi-
neradora e as três empreiteiras
foram procuradas, mas não qui-
seram se manifestar.

Em abril, a Duratex, que fabri-
cava produtos para uso hidráulico
na Argentina, fechou sua indús-
tria, demitiu todos os funcioná-
rios e tornou-se apenas importa-
dora. Em janeiro, a Pe t r o b r a s Ar -
gentina vendeu por US$ 35 mi-
lhões os 48,5% que detinha na
E d e s u r, a segunda maior distri-
buidora de energia elétrica do
país, deficitária há dois anos em
função do congelamento tarifá-
rio. Até o momento, esta foi a úni-
ca venda concretizada pela estatal
brasileira, que negociou por seis
meses a transferência de seus ati-
vos de refino e distribuição com o
empresário Cristobal Lopez, mui-
to próximo à Casa Rosada. Uma
proposta de US$ 900 milhões foi
recusada no mês passado.

A crise é menos intensa no se-
tor do agronegócio, com exce-
ção do mercado de carne bovi-
na: a JBS mantém fechadas qua-
tro de suas cinco unidades de
abate e a Marfrig já anunciou no

início do ano que encerrará a
atividade de duas unidades para
garantir uma economia de fluxo
de caixa de R$ 30 milhões em
2013. A Brasil Foods, no merca-
do de aves, hambúrgueres e
margarina; e a Randon, no setor

de implementos rodoviários,
adotaram a contramão, realiza-
ram investimentos recentes no
país e não se queixam do resul-
tado que estão obtendo. A Ran-
don obteve lucro de R$ 820 mil
na Argentina em 2012.

“Quando a agricultura vai bem,
nós vamos bem. A Argentina está
se recuperando de uma quebra de
safra de 20% e nós não nos assusta-
mos com inflação alta e atraso
cambial”, disse César Pissetti, dire-
tor de exportação da Randon.

Programa de lançadores sofre escassez de investimento
De São José dos Campos

O programa brasileiro de lança-
dores também sofre com a falta de
investimentos. Segundo o Va l o r
apurou, os recursos que estavam
previstos no PNAE (Programa Na-
cional de Atividades Espaciais) pa-
ra os foguetes em 2013 ainda não
foram liberados. Os foguetes VLS
Alfa e VLS Beta, por exemplo, que
tinham R$ 19 milhões planejados,
não receberam nada até agora.

No VLM (Veículo Lançador de
Microssatélites), dos R$ 25 mi-
lhões programados, chegaram
somente R$ 10 milhões. O VLS-1

recebeu R$ 16 milhões, de um to-
tal de R$ 45,7 milhões previstos
no orçamento do PNAE. Os voos
de qualificação do foguete, que
estavam previstos para o primei-
ro trimestre de 2014, foi replane-
jado para entre 2016 e 2017.

Para tentar resolver o problema,
o ministro de Ciência e Tecnologia,
Marco Antônio Raupp, disse que
propôs em parceria com o minis-
tro da Defesa, Celso Amorim, re-
formulação do orçamento previs-
to para o desenvolvimento de fo-
guetes no PNAE. O ministro admi-
te que existe um déficit e que a re-
visão dos valores de investimento é

necessária. “Necessitamos de um
pouco mais de investimento para
dar prosseguimento aos projetos.
Já estamos negociando os novos
valores com os órgãos financeiros
do governo”, disse. Segundo ele, a
proposta que será levada à presi-
dente Dilma prevê um valor de
R$ 293 milhões para a qualificação
do VLS-1 e do VLM. No PNAE, os
dois projetos têm recursos previs-
tos da ordem de R$ 270 milhões.

O pedido de revisão já foi assi-
nado pelo ministro, que aguarda
apenas a assinatura de Amorim,
para encaminhar a exposição de
motivos à presidente Dilma.

O volume reduzido de aportes
em projetos como o VLS e o VLM,
segundo o Va l o r apurou, também
já afeta as empresas fornecedoras
do programa espacial que, devido
à falta de contratos e de novos pro-
jetos, estão fazendo demissões. Es-
te é o caso das empresas Orbital,
Mectron e Equatorial.

A reformulação do orçamento
ao programa de lançadores, de
acordo com o ministro, foi propos-
ta pela Agência Espacial Brasileira
(AEB) em conjunto com o Depar-
tamento de Ciência e Tecnologia
Aeroespacial (DCTA), órgão res-
ponsável pelo desenvolvimento

dos foguetes do programa espa-
cial. Para dinamizar ainda mais o
processo de domínio do Brasil na
área de lançadores de satélites, o
governo incentiva a formação de
uma empresa integradora de lan-
çadores, a exemplo do que foi feito
com a Visiona, na área de satélites.

A Visiona, criada a partir de
uma associação entre a Te l e b r á s
(49%) e a Embraer (51%), tem co-
mo foco o programa do Satélite
Geoestacionário de Defesa e Co-
municações Estratégicas
(SGDC). O primeiro satélite, que
está sendo adquirido de forne-
cedores externos, está previsto

para ser lançado entre o fim de
2014 e início de 2015.

O ministro disse que empresas
como a Odebrecht já teriam ma-
nifestado o interesse em partici-
par de uma composição empre-
sarial na área de lançadores, as-
sim como a Av i b r a s .

“Seria uma formulação em-
presarial com diferentes acionis-
tas, inclusive uma empresa in-
ternacional, mas a articulação
do programa continuaria nas
mãos do DCTA.” Entre as empre-
sas internacionais interessadas,
o ministro citas as europeias As-
trium e Avio. (VS)

Brasil e Ucrânia
ampliam capital
da binacional ACS

REGIS FILHO/VALOR

Raupp, ministro da Ciência e Tecnologia: objetivo é garantir os recursos necessários para o desenvolvimento do foguete Cyclone 4 e da base de lançamento no MA

Ae ro e s p a c i a l
Virgínia Silveira
Para o Valor, de São José dos Campos

O governo brasileiro aprovou,
no dia 29 de maio, aumento de ca-
pital na empresa binacional ACS
(Alcântara Cyclone Space), no va-
lor de aproximadamente US$ 420
milhões. Com a decisão, que tam-
bém já havia recebido sinal verde
do governo ucraniano, sócio na
companhia, o capital da ACS pas-
sará dos atuais US$ 498 milhões
para US$ 920 milhões. Os custos
desse aumento serão divididos em
partes iguais entre os dois países,
informou o ministro da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI),
Marco Antônio Raupp.

O aumento de capital, segun-
do Raupp, acontece porque os re-
cursos destinados às atividades
da ACS — desenvolvimento do
foguete Cyclone 4 e a construção
de uma base de lançamento para
o foguete em Alcântara — foram
considerados insuficientes.

Com a injeção de novos recur-
sos, de acordo com Raupp, as obras
no Centro de Lançamento de Al-
cântara (CLA), no Maranhão, para
o Cyclone 4 poderão ser retoma-
das. As obras tinham sido paralisa-
das por conta da falta de paga-
mento às empreiteiras, informa-
ção que o ministro não confirma.

“As obras não foram paralisa-
das. Apenas diminuíram de inten-
sidade por causa do regime de
chuvas na região. A ACS é devedora
às empreiteiras, mas como essas
empresas são grandes, as obras
não são paralisadas porque se dei-
xou de pagar um mês”, explicou.

O aumento de capital e a melho-
ria da questão meteorológica, na
opinião do ministro, devem resol-
ver de vez os problemas relaciona-
dos à preparação da base de Alcân-
tara para o Cyclone 4.

Atualmente, segundo o minis-
tro, 40% das obras do sítio do Cy-
clone 4 estão concluídas. Na área
de lançamento do VLS, o governo
finalizou a construção da Torre
de Lançamento, assim como pe-
quenas melhorias e moderniza-
ções dos sistemas de operação da
base. A nova torre de lançamento
custou cerca de R$ 44 milhões.

O Centro de Lançamento de Al-
cântara apresenta uma localização
estratégica, próximo da linha do
Equador e a vantagem de ter o
Oceano Atlântico a leste e ao norte.
Desta forma, parte dos foguetes
lançados dali caem no mar, longe
de áreas habitadas. Segundo estu-
dos feitos pela ACS, a estimativa
para lançamento de satélites até
2020 é da ordem de 1.145, dos
quais 244 são satélites comerciais.
O objetivo da binacional é lançar
de três a quatro satélites por ano.

“O programa com a Ucrânia se
justifica comercialmente por ter a
oportunidade de prestar esse ser-
viço de lançamento e por razões
estratégicas e de interesse do Brasil
de ter em Alcântara dois sítios de
lançamento, um para o VLS e outro
para o Cyclone 4”, disse.

A operação comercial de lan-
çamentos de satélites em Alcân-
tara, no entanto, depende de um
acordo com os Estados Unidos, já

que mais de 80% dos satélites co-
merciais lançados hoje no mun-
do são de origem americana.

“O Ministério das Relações Exte-
riores já retomou as negociações
com os EUA em relação à definição
de um novo acordo de salvaguar-
das tecnológicas. O acordo do pas-
sado está sendo rediscutido em
outras condições”, disse o minis-
tro. Raupp se refere ao acordo de
salvaguardas tecnológicas barra-

do pelo Congresso em 2002, prin-
cipalmente por conta das restri-
ções feitas ao desenvolvimento do
Brasil na área espacial.

Com o novo acordo, segundo
ele, o negócio da ACS tem mais
condições de ser viabilizado, já
que os clientes americanos re-
presentam uma parcela signifi-
cativa desse mercado. “Se fizer-
mos acordo com os EUA, não será
difícil depois fazer o mesmo com

o Japão e a Europa”, disse. O mi-
nistro lembra que o Brasil já tem
acordos de salvaguarda tecnoló-
gica com a Ucrânia e a Rússia.

Com a Ucrânia, especialistas ar-
gumentam que o acordo assinado
não é vantajoso para o Brasil, por-
que não permite que o país tenha
acesso às tecnologias espaciais as-
sociadas ao Cyclone 4, de forma
proporcional à participação finan-
ceira brasileira no programa.
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