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O fundador e presidente do
Conselho de Administração da
Arezzo, Anderson Birman, dis-
se no evento Fóruns Estadão Re-
giões - Sul que a fragilidade das
regras nos países do Cone Sul
afastam os investidores. O em-
presário destacou a Argentina.
“O país está excluído dos proje-
tos de crescimento da Arezzo.”

Um dos sócios do Mercosul,
em 1996, os argentinos começa-
ram a adotar pedidos de exce-
ção exigindo medidas contra a
entrada em massa de produtos
brasileiros por mais tempo. Na
mira estavam suínos, frangos,
calçados, móveis e papel, entre
muitos outros. Desde então, e
até hoje, a expressão “avalan-
che (ou inundação) de produ-
tos brasileiros” (nunca compro-
vada) tornou-se um bordão dos
empresários argentinos, en-
quanto as medidas protecionis-
tasda Casa Rosada cresciam gra-

dualmente nos tempos do presi-
d e n t e C a r l o s M e n e m
(1989-99), que apesar do discur-
so neoliberal brecava as merca-
dorias brasileiras. Menem tam-
bém pressionava o Brasil fler-
tando com os Estados Unidos,
com o qual ameaçava fechar um
acordo de livre-comércio.

Para o secretário do Planeja-
mento, Gestão e Participação
Cidadã do Rio Grande do Sul,
João Motta, as negociações
com os países do Mercosul são
uma questão de pauta. “Nos
acordos prevalecem as pautas
fechadas com São Paulo e a do
Rio Grande do Sul, por exem-
plo, fica em segundo plano.”

Por essas dificuldades, Bir-
man destaca o avanço em ou-

tros mercados. No ano passa-
do, a Schutz, marca da Arezzo&
Co, abriu uma loja na Madison
Avenue, em Nova York. Segun-
do o empresário, é muito mais
fácil abrir uma loja nos Estados
Unidos do que no Brasil. “O ní-
vel de burocracia, de exigência
de papelada para o início da ope-
ração é muito menor.”

Burocracia, tributos, insegu-
rança jurídica e logística, quei-
xas recorrentes, não faltaram
no evento. Para o presidente
da Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina
(Fiesc), Glauco José Côrte, as
perspectivas são de maior ele-
vação do chamado custo Bra-
sil, em função das proposições
do Congresso Nacional. “Os
discursos da presidente e mi-
nistros não estão alinhados
com decretos e portarias”, criti-
cou. “O custo Brasil e o custo
de logística estão retirando a
competitividade da indústria
brasileira. Alguma coisa está er-
rada quando os brasileiros
saem do País para fazer com-
pras em Miami porque é mais
barato”, reforçou Côrte.

Na visão dele, o governo fede-
ral “nunca olhou com atenção
para investimentos de infraes-
trutura”. Ele mencionou o atra-
so da duplicação da BR 101 no
sentido norte, que deveria ter
sido concluído em 2009.

Estudos da instituição apon-
tam que a obra não será finaliza-
da antes de 2017. “Verificamos
que o custo com o atraso da du-
plicação da BR 101 no sentido
norte está em R$ 32 bilhões em
riquezas que Santa Catarina
não gerou.” Para Côrte, o em-
presário de atividade produtiva
brasileiro “é quase um herói”.

Mesmo com tantos entraves,

o Brasil não deixa de atrair in-
vestimentos. O vice-presidente
de Assuntos Institucionais da
GVT, Roland Hasson, destacou
a confiança da operadora de te-
lefonia fixa, banda larga e TV
por assinatura no País. “O Bra-
sil, entre os grandes emergen-
tes – como China, Índia –, é o
que mais oferece condições pa-
ra se investir.” A GVT é uma em-

presa brasileira controlada pela
francesa Vivendi.

Os empresários foram unâni-
mes também em apontar a ne-
cessidade de uma ampla refor-
ma trabalhista. E aí entra a dis-
cussão da legislação dos traba-
lhadores terceirizados. “Pedi-
mos uma regulamentação, mas
o tema não avança no Congres-
so”, disse o presidente da Fiesc.
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● Uma questão que preocupa o
Sul vem de um duplo problema
de deslocamento populacional.
Por um lado, há um esvaziamen-
to de áreas como a metade sul e
a oeste do Rio Grande do Sul, a
região central do Paraná e parte
do sul e do oeste de Santa Catari-
na. Por outro, o litoral desses Es-
tados sofre com um inchaço po-
pulacional trazido pelo mesmo
movimento de migração interna.

“Isso está relacionado à perda
de competitividade de alguns seg-

mentos agrícolas, mas também à
estrutura de serviços e oportuni-
dades de empregos associadas
ao turismo e à atividade indus-
trial mais localizadas nas regiões
litorâneas”, afirma Sérgio Duarte
de Castro, secretário do Ministé-
rio da Integração Nacional.

Na tentativa de mitigar o pro-
blema, o ministério está lançan-
do a segunda edição da Política
Nacional de Desenvolvimento
Regional, agora com um objetivo
específico de conter o crescimen-
to populacional negativo do sul.

“A grande estratégia será o
pacto de metas envolvendo os
governos federais e estaduais,
com agenda e fins determina-
dos.” / T.M.
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PIB*
(R$ BILHÕES)

PARANÁ

199.308

10,9

217,3

0,749

20.813,98

RIO GRANDE DO SUL

281.730

11,2

252,4

0,746

23.606,36

INFOGRÁFICO/ESTADÃO

SANTA CATARINA

95.736

6,6

152,5

0,774

24.398,42

*Contas Regionais do Brasil 2010      **Pnad 2011
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O preço dos imóveis em Curiti-

ba e em outras cidades como
Londrina, Maringá e Cascavel ti-
veram reajustes de cerca de
30% nos últimos anos. Esse rea-
juste, considerado acima da mé-

dia, pode ser explicado por uma
demanda represada na capital
paranaense até 2009, quando
havia poucos lançamentos e o
valor do terreno era considera-
do baixo em relação ao eixo Rio-
São Paulo, principalmente.

Essa avaliação é compartilha-
da por alguns especialistas do
setor que encontram – princi-
palmente entre 2009 e 2011 –

um período anormal. Segundo
dados da Associação dos Diri-
gentes de Empresas do Merca-
do Imobiliário do Paraná (Ade-
mi/PR) e da Brain Bureau de In-
teligência Corporativa, em
2007 o metro quadrado privati-
vo em Curitiba custava R$
2.490, atingiu R$ 5.584 no ano
passado e, hoje, está em R$
5.941. Para o presidente da Ade-
mi, Gustavo Selig, o patamar
atual de valorização está dentro
do que se esperava no mercado.

Porto Alegre também viveu
um período de desaceleração
significativa no mercado imobi-
liário, mas no último ano vem
se recuperando. Os lançamen-
tos na capital gaúcha recuaram
28%, segundo pesquisa do Sindi-
cato da Indústria da Constru-
ção Civil no Estado do Rio Gran-
de do Sul. Ainda assim, são 361
empreendimentos imobiliários
à venda atualmente, somando
8.291 novas unidades, o que re-
presenta uma redução de 1,57%
em relação a 2012. As principais
mudanças no mercado imobiliá-
rio de Porto Alegre este ano são
o aumento de 35% no volume de
imóveis em obra e a redução em
42% dos imóveis na planta. Já o
valor mais alto pelo metro qua-
drado chega a R$ 11mil.

Thiago Mattos

A economia do Sul do País dá
sinais de que precisa se reinven-
tar. Durante décadas líder da
produção de grãos, a região per-
deu o posto para o Centro-Oes-
te desde a safra 2011/2012. Tam-
bém houve redução da partici-
pação dos Estados do Sul no
Produto Interno Bruto (PIB)na-
cional e a economia da região
foi a que apresentou menor
crescimento entre 2002 e 2010.

“É um processo natural, na
medida em que o Sul já tem sua
área agriculturável estável, en-
quanto no Centro-Oeste ocor-
reu a grande expansão agríco-
la”, afirma Adalmir Marquetti,
professor de Economia da Pon-
tifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul (PUC-
RS). Até a safra 2010/2011, os Es-
tados do Sul detinham o maior
volume de produção e de área
cultivada para grãos no Brasil.

Desde então, o Centro-Oeste as-
sumiu a dianteira e mantém a
tendência de expansão.

Para Marquetti, a nova dinâ-
mica da produção agrícola na-
cional ainda não prejudica a eco-
nomiado Sul. “Teremos um pro-
blema econômico se a indústria
produtora de tratores, máqui-
nas e implementos agrícolas
sair do Rio Grande do Sul.”

Os números das Contas Na-
cionais, do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), no entanto, mostram
que a região perdeu 0,4 ponto
porcentual em participação no
PIB brasileiro entre 2002 e
2010, enquanto Norte, Nordes-
te e Centro-Oeste viram seu pe-
so na economia nacional au-
mentar (em 0,6; 0,5; e 0,5 ponto

porcentual, respectivamente).
Mesmo com um crescimento

de 149% do PIB entre 2002 e
2010, o Sul também registrou o
menor avanço entre as regiões
brasileiras, com o Sudeste
(149%). A Região Norte, por
exemplo, registrou progresso
de 191% no PIB no mesmo perío-
do, seguida por Centro-Oeste
(170%) e Nordeste (165%).

Idiossincrasias. Mesmo com o
sinal amarelo ligado na região,
estudiosos indicam que as parti-
cularidades do Sul podem jogar
a seu favor. “Cada Estado tem
suas peculiaridades regionais.
Há bastante diversidade em ter-
mos de indústrias em cada um
deles”, diz J. R. Sanson, profes-
sor de Economia da Universida-
de Federal de Santa Catarina.

“Se os projetos de celulose se
efetivarem no Rio Grande do
Sul, haverá um impacto positi-
vo no Estado, onde já existem
algumas atividades promisso-
ras, como a vinícola no extremo
sul”, afirma Leonardo Monasté-
rio, do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada. O pesqui-
sador destaca ainda a importân-
cia dos serviços qualificados
em Santa Catarina e a expansão
da indústria do Paraná.

Também favorece a região a
descentralização da indústria
automobilística do Sudeste,
que vem encontrando no Sul
uma boa alternativa. “Isso era
algo esperado, dada a importân-
cia de sua indústria de autope-
ças, com importantes fornece-
dores das empresas de automó-
veis de outras regiões”, afirma o
professor J. R. Sanson.

Além disso, comparado ao
resto do País, o Sul sustenta
bons índices socioeconômicos.
“A economia catarinense é a
que tem se mostrado como a
mais diversificada, moderna e
com desempenho mais inten-
so. Em termos de renda per capi-
ta, Santa Catarina está à frente
dos demais Estados e tem indi-
cadores sociais que o colocam
como um Estado desenvolvi-
do”, diz Monastério. Segundo o
Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento, o Índi-
ce de Desenvolvimento Munici-
pal de Santa Catarina (0,774) es-
tá entre os maiores do Brasil.

Mercado imobiliário
ensaia reação no PR e RS

Especialistas veem necessidade
de a economia se reinventar

Regras frágeis freiam avanço no Cone Sul
Fundador da Arezzo diz que Argentina está fora dos planos e vice-presidente da GVT cita Brasil como o mais confiável dos emergentes
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“Parece
que há uma
conspiração
contra o
setor
produtivo.”
Glauco José Côrte,
presidente da Fiesc

Crescimento
populacional
negativo preocupa

Iniciativa privada. Birman, da Arezzo; Côrte, da Fiesc; e Hasson, vice-presidente da GVT

Peso. Na região a indústria de máquinas agrícolas é forte

Depois de perder posto
de líder na produção
de grãos, o Sul pode
usar diversidade
industrial a seu favor
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