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Anvisa recolhe lote falso de Hormotrop
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a
apreensão e inutilização de lote falsificado do hormônio de
crescimento Hormotrop. A decisão foi tomada depois de o
fabricante, o Laboratório Químico Farmacêutico Bergamo, informar
à Anvisa que o Lote CE01105 do medicamento nunca foi
comercializado pela empresa e que se trata de falsificação. ABr

na
is.

Câmbio pesa sobre a Argentina
io

Indústria local sente os efeitos da desvalorização da moeda brasileira e já estuda transferência para o Brasil
Diego Giudice/Bloomberg News

Produtores argentinos,
além de interessados
no mercado brasileiro,
querem investir do
outro lado da fronteira
para importar
peças irrestritamente,
uma dificuldade,
na Argentina

Gustavo Machado
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Na Argentina, montadoras já interromperam linhas de produção e deram férias a seus operários

ão
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A desvalorização do real não deve
ter impacto apenas sobre a cadeia
produtiva brasileira, mas também
na de um vizinho que tem se tornado altamente dependente do Brasil: a Argentina. Enquanto as empresas nacionais ganham competitividade com o dólar mais caro, os
argentinos perdem com o real
mais barato.
No setor automotivo, fábricas
argentinas interromperam a produção em algumas linhas de montagem. E funcionários foram obrigados a antecipar suas férias, conta o consultor argentino Enrique
Guillermo Avogadro. Outro reflexo, revela a Câmara de Comércio
Argentino-Brasileira (Camarbra),
é a entrada de pedidos de estudos
para possíveis investimentos de
empresas argentinas no Brasil.
Com a alta do dólar em comparação com a moeda brasileira, cresce o temor de desaceleração do
país vizinho, à medida que aumentam as dificuldades comerciais devido ao encarecimento dos produtos em peso. As importações brasileiras de automóveis argentinos
caíram 12,4% em julho e é esperada mais uma retração, de ao menos 15%, em agosto.
Enquanto isso, no Brasil, a balança comercial voltou a registrar
superávit crescente desde maio —
quando iniciou o processo de valorização do dólar —, alcançando
US$ 534 milhões em agosto. Saldo
tão positivo não era visto desde fevereiro de 2012, exatamente um
mês antes da implementação da
Declaração Jurada Antecipada de
Importação, principal instrumento da política do “um para um” — a
cada dólar importado, um precisa
ser exportado.
Pelo menos duas empresas —
uma fabricante de residências motorizadas e outra de máquinas agrícolas — querem deixar a Argenti-
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Com a alta do dólar em
relação ao real, cresce o
temor de desaceleração
do país vizinho e
aumentam também
as dificuldades
comerciais devido
ao encarecimento dos
produtos em pesos

na, pois argumentam não haver
mais condições financeiras e jurídicas de permanecer no país. As
duas preferiram não se identificar,
com medo de retaliação do governo argentino.
A principal queixa dos industriais é a política restritiva a importações. No caso das duas empresas, as compras não são feitas do
Brasil, mas dos Estados Unidos.
Além de interessadas no mercado
brasileiro, elas querem atravessar
a fronteira para poder importar as
peças irrestritamente.
Maurício Claveri, economista
da consultoria Abeceb, conta que
a Argentina já sofria com o peso artificialmente apreciado, mas que
conseguia manter a competitividade em relação ao Brasil porque o
real também estava sobrevalorizado. Depois da depreciação da moeda brasileira, os desequilíbrios comerciais argentinos se acentuaram. “Com uma inflação altíssima, custos crescentes e um câmbio estático, o país perdeu toda
competitividade. Mas o pior de tudo é que o Brasil está desacelerando, e com isso cai a demanda pelos produtos argentinos”, ressalta
o consultor.
Ele comenta que o real barato
está pressionando a política cambial do governo de Cristina Kirchner. O Banco Central argentino
mantém o dólar abaixo de $ 6 (seis
pesos argentinos). Enquanto isso,
no mercado paralelo, o dólar blue
está cotado a $ 9,3. “Esse cenário
deve seguir, ao menos, até o próximo ano. Mas os problemas com os
déficits fiscal e comercial estão se
acumulando”, afirma Claveri.
Também o turismo de argentinos no Brasil tende a dar um salto com o real mais barato. “O déficit do turismo na Argentina deve alcançar US$ 4 bilhões este
ano. Como o peso está caro, poucos entrarão na Argentina, enquanto muitos sairão”, diz o consultorAvogadro.
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