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Fonte: Abeceb.  * De janeiro a junho 

Interesse menor
Anúncios de investimentos na Argentina por empresas brasileiras 

Em % do total de investimentos estrangeiros
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O que foi anunciado neste ano

AnúncioEmpresa Mês Valor

Brasil Foods Janeiro US$ 40,5 milhões Comprou a fatia acionária de 30% que ainda não detinha da Avex, 
uma das principais produtoras de carne de frango do país

Petrobras Março US$ 49 milhões A empresa Entre Lomas, que explora petróleo na bacia Neuquina, 
decidiu investir US$ 100 milhões para perfurar 30 poços em 2013.
A companhia tem controle dividido entre Apco (51%) e Petrobras (49%)

Iniciou a produção de botas e sapatos no país e ampliará 
a produção de bolsas

Com novos moinhos de carvão e a incorporação de novas tecnologias, 
a empresa do grupo Camargo Corrêa espera incrementar sua 
produção em 5%, na comparação com 2012

Terá uma unidade no país para a produção de borracha e solados de 
calçados, além de adesivos termoplásticos

A fabricante de motores a diesel retomará a produção local, 
depois de uma década, com mil unidades por ano

A varejista chilena Cencosud e o Itaú firmaram acordo para um novo 
serviço de financiamento do consumo, como cartões de crédito, no qual 
o banco brasileiro tem 51% do negócio

Via Uno Março US$ 200 mil

Loma Negra Abril US$ 48,4 milhões

Amazonas Maio US$ 8,6 milhões

MWM International Maio US$ 3 milhões

Itaú Junho US$ 153,5 milhões

Em US$ milhões
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Fonte: Abeceb. * De janeiro a junho. ** Projeção da Abeceb

Balança mais leve
Evolução da participação do Brasil nas importações argentinas

Em 2003 Em 2013*

Quem ganhou

Quem perdeu mercado

Evolução do saldo comercial do Brasil com a Argentina (em US$ milhões)

Em 2003

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013**

Em 2013*

Material de transporte

Máquinas agrícolas

Veículos

Fertilizantes e fitossanitários

Bens de capital

Prendas e acessórios

Inst. e aparelhos médicos, e outros

Têxteis e confecções

Plástico e borracha

Bens de informática e tecnologia

Brinquedos

Manufaturas em geral

Produtos farmacêuticos

Couro e suas manufaturas

Máquinas e aparelhos eletrônicos

Químicos

Metais e suas manufaturas

Calçados

Madeira

Papel e conteúdo editorial

Autopeças e autopartes

31,6%
foi a participação dos têxteis e 
confecções chineses no primeiro 
semestre de 2013. Em 2003, a 
participação era de 2%

63,1%
foi a participação dos brinquedos 
chineses no primeiro semestre de 
2013. Em 2003, a participação 
era de 36,3%
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Comércio exterior Brasil perde espaço na importação do país vizinho

Volta de barreira argentina
reacende alerta na indústria
Daniel Rittner
De Brasília

A indústria de calçados acaba
de reacender um sinal de alerta
em suas exportações à Argenti-
na: pelo menos 350 mil pares de
sapatos, tênis e sandálias estão
prontos em fábricas brasileiras e
já tiveram suas vendas fechadas
ao país vizinho, mas não podem
cruzar a fronteira por falta da de-
claração prévia que foi imposta
pela Casa Rosada como forma de
administrar o comércio exterior.

A declaração funciona como
pilar do esquema “uno por uno”
criado pelo secretário de Comér-
cio Interior, Guillermo Moreno,
no qual empresas argentinas só
podem trazer um dólar em pro-
dutos importados com o com-
promisso de exportar outro dó-
lar. Ela é conhecida como “Djai”
— sigla para declaração juramen-
tada antecipada prévia.

“Desde outubro do ano passa-
do, vínhamos observando maior
previsibilidade no comércio com
a Argentina, mas voltamos a sen-
tir pressões do governo argenti-
no nos últimos 30 a 40 dias”, diz
Heitor Klein, presidente da Abi-
calçados, associação que repre-
senta os produtores brasileiros.

Embora as restrições sejam de
menor intensidade do que antes,
segundo Klein, elas se somam a
um mercado já em desaceleração
e compõem um quadro negati-
vo: a estimativa da Abicalçados é
que as exportações à Argentina
atinjam sete milhões de pares

neste ano — 30% a menos do que
em 2012. Em meados da década
de 1990, os embarques ficavam
em torno de 20 milhões de pares.

O secretário de comércio exte-
rior do Ministério do Desenvolvi-
mento, Daniel Godinho, confir-
ma que alguns setores da indús-
trias começaram a relatar dificul-
dades novamente em exportar
para a Argentina. “As reclama-
ções haviam diminuído, mas
continuaram acontecendo e ago-
ra voltaram a aumentar”, afirma.

Godinho prefere enfatizar, no
entanto, o fato de que o comércio
entre os dois países tem crescido
neste ano. De janeiro a julho, se-
gundo estatísticas do ministério,
as exportações brasileiras à Ar-
gentina aumentaram 8,3%. No
sentido inverso, as vendas argen-
tinas ao Brasil tiveram expansão
de 18,2%. “Até agora, o ano foi po-
sitivo e o comércio bilateral flui
b e m”, destaca o secretário.

Na semana passada, funcioná-
rios do Ministério do Desenvolvi-
mento e do Itamaraty receberam
um relato detalhado da situação
política e econômica do país vizi-
nho: Dante Sica, ex-secretário de
Indústria e hoje diretor da con-
sultoria portenha Abeceb, mos-
trou pessoalmente às autorida-
des brasileiras um diagnóstico
de 73 páginas sobre a Argentina.

A estratégia brasileira deve ser
de “controle de danos” no comér-
cio com a Argentina, segundo o
consultor, sem a expectativa de
recuperação do espaço perdido
no mercado local. “Nos próximos

dois anos, o governo da presi-
dente Cristina Kirchner não tem
como retirar ou aliviar as restri-
ções comerciais”, resume Sica.

O problema está no fato de
que as portas do mercado inter-
nacional continuam fechadas à
Argentina, impedindo a Casa Ro-
sada de tapar o buraco das con-
tas externas com financiamento
ou investimentos diretos estran-
geiros. Por isso, o país precisa de
um superávit comercial perto de
US$ 10 bilhões por ano para não
entrar em um “a b i s m o” cambial,
que só é alcançado com a imposi-
ção de travas às importações.

Sica veio a Brasília — depois de
uma escala na Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp) — com números contun-
dentes na bagagem: a participa-
ção dos produtos brasileiros no
total das importações argentinas
desabou, em 19 de 21 setores pes-
quisados, nos últimos dez anos.

A comparação foi feita entre
2003 e o primeiro semestre de
2013. Em todos esses setores,
houve forte avanço de mercado-
rias chinesas no mercado argen-
tino, caracterizando desvio de
comércio. Um dos casos mais
dramáticos ocorreu na indústria
têxtil e de confecções: a partici-
pação dos produtos brasileiros,
em dez anos, diminuiu de 56%
para 23%. Enquanto isso, a China
elevou sua fatia de 2% para 31%.

“Esse é o nosso maior incon-
f o r m i s m o”, diz Heitor Klein, da
Abicalçados. O discurso do em-
presariado, que antes cobrava

uma posição mais firme das au-
toridades brasileiras com o par-
ceiro do Mercosul, foi vencido
pela percepção de que restou
apenas a alternativa de “contro -
lar danos” sugerida pela Abeceb.

“Não podemos pedir do gover-
no brasileiro mais do que ele já
está fazendo”, diz o coordenador
da área internacional da Associa-
ção Brasileira da Indústria Têxtil
(Abit), Domingos Mosca. “A ver-
dade é que a Argentina está à bei-
ra de um colapso cambial. As re-
servas mantidas pelo Banco Cen-
tral, de US$ 35 bilhões, não co-
brem nem seis meses de importa-
ções. Só resta a opção de adminis-
trar o comércio de forma absolu-
tamente imprevisível”, avalia.

A perda de competitividade da
indústria nacional certamente
influi no retrocesso dos produtos
brasileiros no mercado argenti-
no, segundo reconhece Dante Si-
ca, mas ele ressalta que aparente-
mente tem havido maior tole-
rância da Casa Rosada com mer-
cadorias chinesas. O ponto de in-
flexão parece ter sido um mal-es-
tar, em 2010, entre a Argentina e
a China. Os asiáticos alegaram
problemas técnicos para suspen-
der, por sete meses, as compras
do óleo de soja argentino. Isso
gerava um prejuízo potencial de
US$ 2 bilhões ao país. Nos basti-
dores, comentava-se que era uma
retaliação de Pequim à avalanche
de barreiras comerciais adotadas
por Buenos Aires. Desde que a
suspensão ao óleo foi retirada, a
Argentina não impôs mais ne-

nhuma medida antidumping a
produtos chineses, comenta o
ex-secretário Sica. “Ficou a im-
pressão de que houve um acordo
informal entre os dois países.”

Mesmo com todas as barreiras,
a Argentina continua sendo o

principal mercado para manufa-
turados brasileiros. Neste ano, a
previsão da Abeceb é de um sal-
do bilateral de US$ 1,5 bilhão, a
favor do Brasil. Há chances de
que o superávit brasileiro fique
no nível mais baixo desde 2003.

Múltis brasileiras perdem ânimo
com o país e investimento desaba
De Brasília

Há três anos, a tabela à esquer-
da dificilmente poderia ser pu-
blicada nesta página, tamanha a
relação de novos investimentos
brasileiros na Argentina. Hoje,
diante de estatizações recentes e
dificuldades impostas pela Casa
Rosada à saída de dólares, os
anúncios de investimentos de
multinacionais verde-amarelas
no país vizinho cabem em um
pedaço de papel: no primeiro se-
mestre, foram só sete projetos,
que somam US$ 303 milhões.

Se esse ritmo for mantido no
segundo semestre, terá sido o
menor volume de investimentos
brasileiros em território argenti-
no em pelo menos seis anos, se-
gundo a consultoria portenha
Abeceb. Em 2008, os anúncios fo-
ram de US$ 941 milhões. O auge
foi atingido em 2010. Naquele
ano, a Vale tocava a todo vapor o
projeto de exploração de potás-
sio Rio Colorado, na Província de
Mendoza, e o Banco do Brasil fe-
chou a aquisição do Patagônia.

Esses dados compõem um
quadro desfavorável, nos últi-

mos meses, para multinacionais
brasileiras que vinha atuando no
mercado vizinho. Em junho, a
presidente Cristina Kirchner res-
cindiu os contratos de concessão
da América Latina Logística
(ALL), que operava oito mil qui-
lômetros de ferrovias no país.

Na semana passada, um execu-
tivo da ALL afirmou que a saída
da Argentina “acabou sendo
b o a”. “Era uma operação que de-
mandava caixa e o prazo de con-
cessão era curto”, disse o diretor
de relações com investidores da
empresa, Rodrigo Campos.

A Vale suspendeu o projeto Rio
Colorado e afetou, com isso, pla-
nos de três gigantes brasileiras
da construção que haviam sido
contratadas pela mineradora pa-
ra implantá-lo: Odebrecht, Ca-
margo Corrêa e Andrade Gutier-
rez. Com exigências de forneci-
mento local e sem o tratamento
tributário esperado, o projeto ex-
trapolou o orçamento da Vale e
chegava perto de US$ 6 bilhões.

O empresário kirchnerista
Cristóbal López fez uma proposta
de compra dos ativos da Petro-
bras na Argentina, que recusou,

em maio. No mês anterior, quem
desistiu de permanecer na Argen-
tina foi a Deca, fabricante brasi-
leira de louças e materiais sanitá-
rios. A empresa, do grupo Dura-
tex, alegou “sucessivos prejuízos
financeiros” e fechou sua fábrica
na Província de Buenos Aires.

O consultor Dante Sica, diretor
da Abeceb e ex-secretário de In-
dústria, diz que houve “quebra
do ambiente de negócios” na Ar-
gentina. Ele lembra que, além de
estatizações, como a da petrolífe-
ra espanhola YPF, há restrições
para a saída de dólares. “Quem é
que vai investir se não pode repa-
triar seus lucros?”, questiona.

De acordo com Sica, nos últi-
mos dez anos, subiu de 60 para
350 o número de empresas brasi-
leiras com alguma produção no
país vizinho. Esse movimento foi
interrompido, mas pode voltar
no futuro próximo, assim que o
ambiente melhorar. “Os ativos es-
tão muito baratos. A Argentina é
como uma boa estrada, mas cheia
de neblina, o que leva os motoris-
tas a encostar o carro. Quando a
neblina passar, todo mundo pega
a estrada de novo”. (DR)

Mercosul trabalha por proposta única para UE, diz Ramalho
Guilherme Serodio
e Marta Nogueira
Do Rio

Apesar das possibilidades de
um atraso na harmonização de
propostas entre os países mem-
bros do Mercosul para a negocia-
ção com a União Europeia, o alto
representante do Mercosul, o bra-
sileiro Ivan Ramalho, disse não
acreditar na necessidade do bloco
sul-americano levar aos europeus
uma proposta de velocidade varia-
da de liberalização comercial.

“O que existe de concreto hoje
é que a negociação continua sen-
do em bloco”, disse, ao Va l o r
PRO, o serviço de informação em
tempo real do Va l o r , durante o
Encontro Nacional de Comércio
Exterior 2013 (Enaex), no Rio. "É
evidente que se não houver um
acordo, se não houver consenso,
é natural que os negociadores
possam estudar outras alternati-
vas", reconheceu.

Dizendo-se otimista, Ramalho

afirmou que ainda é possível que a
negociação interna dos países do
Mercosul leve a uma proposta con-
sensual até o fim do ano. No crono-
grama original, os países do bloco
devem concluir em setembro suas
listas de produtos a serem harmo-
nizadas com os vizinhos.

Um possível atraso pode vir da
Venezuela. O novo membro ain-
da não aderiu completamente à
Tarifa Externa Comum (TEC). O
embaixador José Ferreira Simões,
subsecretário-geral do Itamaraty
para a América do Sul, Central e
do Caribe, também aposta no
cumprimento do cronograma.

Ramalho frisou que todos os
países do Mercosul ainda estão ela-
borando suas listas de produtos a
serem discutidas. “Depois de pron-
tas, elas terão que ser harmoniza-
das, mas naturalmente alguns po-
derão pedir exclusões ou inclusões
de produtos antes de uma lista fi-
nal ser levada à União Europeia",
explicou. Segundo ele, o risco de
intenções protecionistas atrapa-

lharem a negociação entre os dois
blocos não ocorre apenas do lado
s u l - a m e r i c a n o.

“Se esse acordo não andou até
hoje não foi só por causa do Mer-
cosul, mas porque a União Euro-
peia, todos sabem, tem também
preocupações defensivas muito
grandes na área agrícola", disse.

Ramalho defendeu que o Brasil
continue dando prioridade ao blo-
co nas suas relações comerciais,
pois a qualidade da pauta de ex-
portação tem sido mantida. No
primeiro semestre deste ano, as ex-
portações brasileiras para os paí-
ses do Mercosul cresceram 4,4%. A
diferença entre as vendas para o
Mercosul e os outros grandes par-
ceiros comerciais do Brasil é a qua-
lidade da pauta de exportações.
Cerca de 90% das exportações bra-
sileiras aos países membros do
bloco são produtos manufatura-
dos, com alto valor agregado.

“O Mercosul não é parte do pro-
blema que o Brasil enfrenta hoje
no seu comércio exterior, tem si-

do, pelo contrário, um atenuan-
t e”, disse. Ele frisou que ainda que
hajam desencontros no comércio
com a Argentina, o país continua
sendo o grande comprador de
produtos manufaturados do Bra-
sil. Entre janeiro e julho de 2013,
as vendas do Brasil para a Argenti-
na cresceram 9,1%, frente ao mes-
mo período do ano passado, o
maior avanço entre os principais
parceiros comerciais do país.

O percentual está acima da
evolução das vendas para a Chi-
na, que cresceram 8,5% na mes-
ma comparação. As vendas para
a União Europeia no período caí-
ram 6,4% e para os Estados Uni-
dos a queda foi de 14%.

O embaixador Simões traça um
cenário pessimista para a econo-
mia mundial e acredita que o Bra-
sil deve valorizar o relacionamen-
to com o Mercosul. Para ele, a eco-
nomia americana apresenta recu-
peração econômica ainda “muito
sensível”, enquanto a China tem si-
nais claros de desaceleração.

Para o embaixador, a econo-
mia chinesa deve crescer perto de
7,5%, este ano, e menos de 7% no
próximo ano. Ele também disse
que o desemprego na Europa
tem trazido mais instabilidade.
“Falem mal, mas falem do Merco-
sul. É preciso que as pessoas co-
nheçam o Mercosul”, afirmou,
em defesa do bloco. Desde sua
criação, o comércio entre estes
países representava US$ 4,5 bi-
lhões. Em 2012 esse número al-
cançou os US$ 60 bilhões.

Sobre a criação da ainda em-
brionária Aliança do Pacífico, Ivan
Ramalho é otimista. Ele acredita
que o novo bloco pode favorecer as
trocas comerciais do Mercosul
com os outros países da região, fa-
vorecendo a integração regional.
“Para ele, a possível entrada do Pa-
raguai na Aliança do Pacífico não
enfraquece sua participação no
Mercosul.

O embaixador Simões partilha
da mesma opinião. “Não [enfra-
quece o Mercosul]. O Mercosul é

um conjunto de regras, um con-
junto legal. Ele [o Paraguai], mes-
mo suspenso, continuou, diga-
mos assim, ligado a essas regras”,
disse Simões, frisando que o Pa-
raguai ainda não entrou na
aliança do pacífico, é apenas um
observador como o Mercosul
também é um observador.

“A Aliança do Pacífico é um acor-
do que está ainda em processo de
conformação, ainda está concluin-
do o seu acordo entre os quatro
países-membros. O prazo ainda
não foi concluído”, arrematou Ra-
malho. Ele lembrou que o Para-
guai não está mais suspenso do
Mercosul e que a decisão sobre
quando voltar plenamente ao blo-
co é do governo do país.

“O Paraguai nunca deixou o
bloco, foi suspenso apenas politi-
camente de participação nas reu-
niões deliberativas. Mas as ope-
rações do Paraguai no que diz
respeito a tarifas e até mesmo fi-
nanciamentos, nada disso foi pa-
r a l i s a d o”, disse Ramalho.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A3.




