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Participaçãodos
produtos chineses
noBrasil é de8,74%

País importamenos têxteis, roupas ebrinquedos

CustobaixolevaindústriasàChina
COMÉRCIO EXTERIOR

Furlanjoga
atoalha:
‘Câmbionão
vaimudar’

Adriana Fernandes
Renata Veríssimo
BRASÍLIA

Antigo defensor de uma ação
mais agressiva do Banco Cen-
tral (BC) para conter a excessi-
va valorização do real em rela-
ção ao dólar, o ministro do De-
senvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior, Luiz Fernan-
do Furlan, reconheceu ontem
quenãohácondiçõesdemudan-
ças no nível atual da taxa de
câmbio.
“A nossa perspectiva é de
quenãohácondiçõesdetermu-
danças no patamar da taxa de
câmbio. O setor exportador foi
seadaptando”,afirmouominis-
tro,depoisdetomarcafédama-
nhã, ontem, com o presidente
daAlemanha, Horst Köhler.
Segundo Furlan, as exporta-
ções brasileiras continuam
com vigor, mesmo com a taxa
de câmbio em tornodosR$2,10
ou R$ 2,20. O ministro comen-
tou que as exportações devem
fecharoprimeirotrimestredes-
te ano com desempenho acima
das previsões do governo.

Segundo oministro, a média
diária das vendas externas na
segunda e terça-feira desta se-
mana ficou acima de US$ 500
milhões. “Quando definimos a
meta de exportações para este
ano em US$ 152 bilhões, traça-
mos o desempenho mês a mês.
Emjaneiro,ficouacimadasnos-
sas estimativas, fevereiro tam-
bém emarço já está caminhan-
do para um pouco acima. Esta-
mosmuito tranqüilos nesse se-
tor”, comentou ele.
Furlan afirmou que tanto a
quantidade quanto o preço dos
produtos vendidos pelo Brasil
no exterior estão em processo
de alta. Além disso, destacou
ele, há mudanças no mix de
quantidade e preço.
Oministro citou o caso da in-
dústria automobilística, que di-
minuiu a quantidade de veícu-
los exportados, mas conseguiu
aumentarovalor.“Porqueesta-
mos vendendo veículos com
mais tecnologia e sofisticação”,
explicou.
Oministroobservouquetam-
bémas importaçõesestãocres-
cendo– em tornode25%emre-

laçãoaoanopassado–eháespa-
ço na economia para que o rit-
mo de expansão das compras
externascontinue.Porenquan-
to, disse o ministro, não repre-
sentamriscosparaabalançaco-
mercial as turbulências na eco-
nomia da China, que afetaram
osmercadosmundiais nos últi-
mos dias.

TAXAS
Luiz Furlan semanifestou con-

trário à proposta apresentada
na semana passada pelo minis-
tro do Trabalho, LuizMarinho,
detaxarasexportações.“Épre-
ciso ter estabilidade na regra
do jogo. Quando você convence
uma empresa a fazer investi-
mentos, tem que ter segurança
na regra do jogo”, disse ele.
O ministro também se disse
contrárioàreduçãodaalíquota
do Imposto de Importação (II),
como defendem alguns econo-

mistas, para equilibrar o flu-
xodeentradaesaídadedóla-
res no País.
Furlan disse que seria um
péssimo momento fazer
uma abertura comercial no
meiodeumarodadadenego-
ciaçãonaOrganizaçãoMun-
dial de Comércio (OCM).
“Soufavorávelàaberturaco-
mercial, desde que tenha-
mos algo em troca”, defen-
deu. ●

Ida de grandes empresas brasileiras ao país acompanha tendência de integração global, diz professor da FGV

Para ministro, setor exportador se
adaptou à realidade do dólar baixo

●●●Oministro do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior,
Luiz Fernando Furlan, afirmou
que a velocidade de crescimento
das importações de produtos chi-
neses “mais sensíveis” para a
indústria brasileira está se redu-
zindo. Segundo oministro, o rit-
momenor é resultado de acordos
feitos com os chineses para redu-
ção voluntária das exportações
da China para o Brasil.

Os produtos considerados sen-

síveis são aqueles que trazem
forte concorrência para os fabri-
cantes nacionais, como por exem-
plo têxteis, confecções e brinque-
dos. Esses produtos entram no
País compreçomuito baixo, tor-
nandomuito difícil a concorrên-
cia com os nacionais.

Furlan comentou que a Secre-
taria de Comércio Exterior (Ca-
mex) doMinistério doDesenvolvi-
mento está olhando commuito
cuidado tentativas de fraudes em

importações de produtos a
preços inferiores ao valor real.
Existem hoje protocolados
vários pedidos de empresas
brasileiras para que o Brasil
adote barreiras comerciais
contra os produtos chineses.

Segundo Furlan, há um es-
forço grande da Polícia Fede-
ral e da Receita Federal para
coibir fraudes ao Fisco, que
prejudicam a economia nacio-
nal.●●●A.F.

●●● Em2005, o Brasil teve superá-
vit comecial de US$ 1,48 bilhão
coma China. Em 2006, o saldo
caiu para US$ 410,4milhões. No
primeiro bimestre deste ano, o
Brasil amargou déficit de US$
389milhões. Essa seqüência de
dadosmostra que, embora a Chi-
na continue sendo um excelente
mercado para as exportações
brasileiras, os produtos chineses
entram nomercado brasileiro
numa velocidade bemmaior.

Pelos dados doMinistério do
Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior, a participação
da China nas exportações brasi-
leiras passou de 5,78% em2005
para 6,11%em2006. Já a partici-
pação dos produtos chineses no
mercado brasileiro subiu de
7,27%para 8,74%.

No primeiro bimestre deste
ano, a China ultrapassou a Argen-
tina entre os principais fornecedo-
res para omercado brasileiro,
passando a ocupar a 2ª posição,
atrás apenas dos Estados Uni-
dos.●●●RENATAVERÍSSIMO
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Goldman
Sachsprevê
dólaraR$2,00
em12meses

GARANTIAS–Furlan seopõea taxarasexportaçõesedizque regrasnãopodemmudarnomeiodo jogo

Marcelo Rehder

A transferência da produção
de grandes empresas brasilei-
ras para a China, apontada pe-
la sondagem divulgada ontem
pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI), acompa-
nha a tendência mundial de in-
tegraçãonomercadoglobaliza-
do. A avaliação é do professor
Ernesto Lozardo, da Escola de
Administração de Empresas
de SãoPaulo, da FundaçãoGe-
túlio Vargas (FGV). Segundo
ele, existem hoje na China 48
mil empresas americanas que
produzemváriostiposdeservi-
ços e bens de consumo para o
resto domundo.
“O importante é olhar o ou-

tro lado da produção, que é o
consumidor”, diz o professor.
Segundo ele, o consumidor de
médiaebaixarendatambémse
tornou global e passou a exigir
qualidade, preço e eficiência.
“Issovaleparaqualquerconsu-
midor, seja na Tailândia, na In-
donésia, em Manaus ou no Te-
xas”, afirma.
O professor destaca que o

consumidor hoje tem um perfil
maisglobalizadoe temacessoa
informações sobre a qualidade
dos produtos e o nível de pre-
ços. E o que as empresas bus-
cam,segundoele,édarpossibi-
lidade de acesso a seus produ-
tos, oferecendo preço, qualida-
de e eficiência.
“Hoje as grandes e médias

empresas não produzem mais
apenas para o consumo local,
mas visando ao mercado glo-

bal”, diz Lozardo. Ele pondera
que o processo não é simples
nemfácil, já queaconcorrência
é com custos e eficiência glo-
bais.
Segundo ele, as empresas

brasileirasestãoindoparamer-
cados mais globalizados, como

aChina,paraganharcompetiti-
vidade. “O Brasil tem proble-
mas estruturais sérios, como a
altíssima carga tributária, que
fazem com que as empresas
não tenham condições de com-
petição global.”
Nos mercados mais globali-

zados,asempresasbuscamcar-
ga tributária menor, infra-es-
trutura econômica razoável,
mão-de-obraeficienteepolítica
econômica estável. “A estraté-
gia é como atender melhor, de
fato, o consumidor global.”
Segundo o professor, outro

fator negativo no Brasil é a má
distribuiçãodarenda. “Arenda
é muito baixa e a renda alta é
muito concentrada.” Segundo
ele, isso representa um limita-
dorenormeparaocrescimento
econômico sustentável doPaís.
JánaÁsia, cita, a rendaémuito

bem distribuída e, embora se-
jamnações emergentes, os paí-
ses asiáticos têm uma política
econômica voltada para o con-
sumodemassa.“Fazenormedi-
ferençaproduzirparaumamas-
sa consumidora e não apenas
para uma elite específica.” ●

ED FERREIRA/AE

João Caminoto
CORRESPONDENTE
LONDRES

O banco Goldman Sachs alte-
rou suas previsões de cotação
do real para ospróximos 12me-
ses. Anteriormente o banco
americano previa que a moeda
brasileira estaria cotada em
três meses a R$ 2,15 diante do
dólar americano. Agora aposta
numa cotação deR$ 2,10.
Para seis meses, a previsão
foi reduzida deR$ 2,20 paraR$
2,05. E para 12 meses, de R$
2,30paraapenasR$2,00.Oses-
trategistas do Goldman Sachs,
emnotapara clientes, apresen-
taramtrês explicações para es-
sas alterações substanciais.
“A primeira é que agora pre-
vemos, em 2007, um superávit
no balanço de pagamentos que
será o dobro do que anterior-
mente pensávamos”, afirma-
ram.“Asegundaéqueacredita-
mos que o ambiente para os
mercados emergentes conti-
nua favorável.”
A terceira razão acrescenta-
ram, “é que acreditamos que o
BancoCentral vai permitir que
oreal sevalorizeumpouco,dei-
xando que taxa de câmbio refli-
ta os amplos superávits no ba-
lanço de pagamentos, em ter-
mos de comércio mais forte”,
alémdeumasituaçãomaisvigo-
rosa na relação entre a dívida
externa e as reservas.
“Acreditamosquenospróxi-
mos seis meses as agências de
risco provavelmente vão ele-
varanotasoberanadoPaís,pa-
ra um degrau abaixo do grau
de investimento”, afirmaram
os estrategistas do Goldman
Sachs. ●
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 mar. 2007. 1º Economia, p. B3.




