
Maioria das empresas já perdeu clientes na disputa com chineses  
Adriana Mattos 
 
Mais da metade das empresas brasileiras que exportam produtos enfrenta a concorrência 
chinesa nos mercados em que atuam. Seis entre cada dez companhias já perderam clientes na 
tentativa de competir com a China. As conclusões pertencem a um levantamento realizado 
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) com 1.581 companhias entre os meses de 
janeiro e fevereiro.   
 
De acordo com o estudo, 54% das indústrias analisadas disputam mercado com os 
concorrentes chineses atualmente e 6% dos grupos privados tiveram de parar de exportar por 
conta da ofensiva asiática. A perda de terreno no comércio internacional afeta principalmente 
as pequenas e médias companhias, conclui o relatório.   
 
O presidente da CNI, Armando Monteiro Neto, não acredita numa mudança desse cenário 
desfavorável a curto e médio prazo. "Não vejo mudanças que possam ter impacto considerável 
na desequilibrada concorrência entre os dois países", diz ele. Na avaliação de Monteiro, seria 
necessário um forte investimento em inovação, desenvolvimento e pesquisa para ampliar o 
poder de competição dos produtos nacionais lá fora. Além disso, a redução nos encargos sobre 
a indústria - passando por uma diminuição dos custos de contratação de mão-de-obra - 
poderia ter efeito positivo sobre o fôlego das empresas, diz ele.   
 
Segundo o levantamento, 88% das empresas exportadoras de móveis e também 88% das 
empresas exportadoras de madeira já registraram perda de clientes externos para a China. 
Entre as empresas que pararam de exportar, a maior concentração está nos setores de 
vestuário, de calçados e couro. Três entre dez companhias que fabricam roupas ou artigos de 
cama, mesa e banho pararam de fechar contratos no exterior por conta do apetite chinês.   
 
Em contrapartida, as empresas de papel e celulose e química mantiveram parte expressiva dos 
clientes, apesar da concorrência chinesa. Segundo a pesquisa, 83% das empresas 
exportadoras de alimentos, 80% das empresas exportadores de papel e celulose e 67% das 
indústrias químicas não perderam clientes internacionais nesta corrida.   
 
O estudo da CNI mostra que a intensidade com que a concorrência chinesa afeta os negócios 
varia de acordo com o porte da empresa. Pelos dados, 61% das pequenas e médias empresas 
já perderam clientes externos para a China, enquanto que, entre as grandes empresas, a taxa 
também é elevada, porém menor - 51%.   
 
De acordo com a CNI, já se observa disposição dos empresários para transferir parte da 
produção para a China, onde há vantagens competitivas como o baixo custo empregatício. 
Entre as empresas analisadas, 7% das grandes companhias produzem com fábricas próprias 
na China e 3% pretendem instalar unidades naquele país. Além disso, 5% das grandes 
empresas brasileiras já terceirizaram parcela da produção, que passou a acontecer em terreno 
chinês, e 4% pretendem terceirizar parte da produção com empresas chinesas futuramente.   
 
 
Para tentar analisar com mais profundidade o mercado chinês, a confederação deverá publicar 
um levantamento trimestral que irá avaliar a evolução do comércio bilateral entre os países, 
acompanhar os avanços na política comercial e também verificar o nível de investimentos dos 
brasileiros na China, e vice-versa. "Vamos obter dado de fontes nacionais e internacionais e 
elaborar análises para tentar entender melhor esse mercado", disse Monteiro Neto.   
 
Na avaliação da Coteminas, que disputa mercado com os asiáticos, o Brasil está desperdiçando 
um período de franca expansão internacional como há décadas não se via. "Apesar de as 
autoridades monetárias terem reduzido o patamar nominal dos juros durante todo o exercício, 
a velocidade de queda foi muito moderada, e por mais um ano registramos crescimento aquém 
do nosso potencial", diz Josué Gomes da Silva, presidente da Coteminas em relatório sobre o 
desempenho da empresa em 2006. "Durante o ano a indústria de produtos manufaturados 
brasileira sofreu conseqüências negativas advindas da política monetária que vem sendo 



executada pelo Banco Central. A valorização cambial de nossa moeda, muito superior à de 
outros países também ricos em commodities, tem castigado a indústria de manufatura", diz 
ele, o que tem criado um ambiente delicado para as companhias, principalmente por conta da 
carga tributária.   
 
No levantamento da CNI ainda existem dados sobre o efeito da entrada dos produtos chineses 
- normalmente com preço extremamente baixos - no mercado doméstico.   
 
Segundo o estudo, 26% das empresas brasileiras competem com mercadorias da China dentro 
do Brasil, mas um número elevado (48%) informou não sofrer esse tipo de concorrência. Mais 
da metade das companhias (52%) que disputa espaço nas gôndolas com os chineses afirma 
que perdeu ´market share´ no mercado interno em função da agressividade dos asiáticos com 
seus preços e produtos.   
 
Da mesma forma como ocorre na disputa pelo mercado externo, os setores de vestuário e 
têxteis sentiram perda de participação das suas vendas no mercado doméstico por conta da 
competição com produtos chineses. Três em cada quatro empresas têxteis brasileiras que 
competem com empresas chinesas registraram perda de participação de suas vendas no 
mercado interno. Em relação à indústria do vestuário, duas em cada três empresas que 
assinalaram concorrer com produtos chineses perderam participação das vendas no mercado 
local.   
 
Apenas 5% das empresas consultadas possuem perspectiva de aumentar as importações de 
matéria-prima da China. As perspectivas de aumento das importações são mais expressivas 
para o grupo de indústrias (quase metade) que já importa matéria-prima da China. A outra 
metade espera manter o volume importado nos próximos seis meses.   
 

 
Leia mais: 
 
Um momento oportuno para o debate  
Ernesto Heinzelmann 
 
Acredito que não há momento mais oportuno para debater a competitividade da indústria 
brasileira do que o que estamos presenciando. Enquanto o Brasil comemora o crescimento de 
suas exportações conquistado nos últimos quatro anos, quando alcançou a marca de US$ 137 
bilhões, a China, que na década de 80 exportava pouco menos do que o Brasil, terminou o ano 
de 2006 com volume de exportações de US$ 969 bilhões.   
 
Não resta dúvidas de que a indústria brasileira está perdendo importantes mercados em 
terceiros países para exportadores chineses. Até mesmo na vizinha Argentina, onde a China 
avança em substituição ao Brasil e aos Estados Unidos. Nos últimos sete anos, entre 1999 e 
2005, a exportação de produtos chineses para a Argentina cresceu quase 300%, enquanto a 
venda de produtos brasileiros para o mesmo país cresceu 82,4%. O Brasil ainda detém a maior 
parcela do mercado argentino, porém, se esses números forem mantidos por mais três a cinco 
anos, a China certamente conquistará a posição de maior parceiro comercial da Argentina.   
 
Nos últimos meses, o debate acerca do antigo projeto de criação das Zonas de Processamento 
de Exportação (ZPEs) ganhou força no Brasil. Na China, as quatro primeiras Zonas Econômicas 
Especiais foram criadas em 1980, próximas a Hong Kong e, posteriormente, outras milhares 
foram espalhadas pelo país. As diversas modalidades de zonas criadas foram fundamentais 
para a atração do investimento estrangeiro que gerou impacto determinante no 
reordenamento produtivo global. Vale lembrar que cerca de 65% dos produtos industrializados 
exportados pela China têm como origem o capital estrangeiro.   
 
Durante a posse do novo ministro da pasta de Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, Miguel Jorge, o presidente Lula ressaltou em seu discurso que o foco principal do 
novo ministro deverá ser intensificar a competitividade da indústria nacional. O presidente fez 
questão de esclarecer que as exportações precisam manter o ritmo de crescimento 



apresentado nos últimos anos e, para tanto, a indústria nacional deverá tornar-se mais 
competitiva.   
 
Não há como falarmos em competitividade sem considerarmos China e Índia. A ascensão 
econômica dos dois países e a conquista de importante papel de liderança no crescimento 
global são os fatos mais importantes ocorridos nos últimos 25 anos. É inquestionável que o 
espantoso crescimento dos dois países continuará a ser o centro das atenções do ocidente nas 
próximas décadas e permanecerá como um dos principais motores do crescimento global.   
 
Índia e, principalmente, China são responsáveis pelo reordenamento produtivo global afetando 
profundamente a formação de preços de produtos industrializados, recursos naturais e serviços 
no mercado internacional. Com cerca de um terço da população mundial e representando 7% 
do PIB global, China e Índia atingiram admiráveis taxas de crescimento econômico nos últimos 
anos e foram responsáveis por reduzir considerável parte da pobreza mundial.   
 
Ao analisarmos os dois grandes emergentes asiáticos, podemos perceber algumas 
similaridades. Países de grande extensão territorial e população superior a um bilhão de 
habitantes, ambos cresceram a taxas superiores a 4% ao ano nos últimos 25 anos. No 
entanto, ao investigarmos os fatores de competitividade e desenvolvimento, percebemos 
enormes diferenças. China e Índia seguiram padrões de crescimento e modelos de 
desenvolvimento bem distintos que contribuíram para a China experimentar uma enorme 
explosão de seu setor industrial, enquanto o crescimento indiano foi impulsionado pela grande 
expansão de seu setor de serviços, sobretudo em tecnologia da informação.   
 
A ascensão econômica da Ásia afeta diversas cadeias de produção global e torna urgente a 
adoção de políticas públicas para estímulo à competitividade industrial brasileira. Não nos 
posicionarmos de forma adequada diante das novas correntes de comércio, produção e 
inovação poderá significar a opção por um modelo de obsolescência acelerada de nossa 
indústria.   
 
Para tanto, entender as razões do crescimento de China e Índia e, principalmente, os fatores 
que efetivamente explicam a competitividade dos dois países torna-se fundamental para o 
Brasil, em especial para a comunidade empresarial. A fim de garantir a expansão da 
participação brasileira no mercado global e enfrentar o enorme desafio imposto por China e 
Índia em terceiros mercados, as empresas brasileiras precisam compreender os fatores que 
justificam a determinante competitividade dos emergentes asiáticos. O desconhecimento sobre 
China e Índia impede que o Brasil, e principalmente as empresas brasileiras, aproveite as 
oportunidade que a ascensão econômica asiática oferece às empresas em todo o mundo.   
 
Discutir os modelos de crescimento e os fatores que determinaram as enormes taxas de 
expansão de suas economias é importante para reavaliarmos o modelo de crescimento do 
Brasil e para estabelecermos uma estratégia de longo prazo para o crescimento sustentável do 
nosso país. No caso da China, o crescimento foi estimulado pela abundância de capital gerada, 
em boa parte, pela grande capacidade de poupança dos chineses, e pela construção de 
impressionante infra-estrutura de apoio que produziu efeito sobre o reordenamento produtivo 
global. Já no modelo indiano, a expansão do setor de serviços e a criação de empresas 
extremamente competitivas globalmente, além de investimentos maciços em educação, são o 
combustível para sua ascensão.   
 

 
Leia mais: 
 
Mais conhecimento pode reduzir déficit  
Genilson Cezar 
 
Conhecimento. Eis o que falta para que o Brasil supere os entraves que têm levado a repetidos 
déficits na balança comercial com a China, desde outubro do ano passado. "A principal 
dificuldade no relacionamento entre os dois países é o grande desconhecimento que o Brasil, 
principalmente sua comunidade empresarial, tem em relação à China. Isso é uma barreira 



muito grande. Para aumentar suas exportações, os empresários brasileiros precisam conhecer 
o mercado chinês e as características culturais desse mercado e do próprio país", avalia 
Rodrigo Tavares Maciel, secretário-executivo do Conselho Empresarial Brasil-China.   
 
Não é que o atual cenário de déficit comercial do Brasil em relação à China vá se manter 
durante o ano todo, indica Maciel. É uma trajetória que sofre influências conjunturais de alguns 
produtos básicos, como soja e minério de ferro, que, junto com o petróleo, responde por 74% 
das exportações brasileiras para a China.   
 
"O saldo final não vai ser de superávit comercial, como nos anos anteriores, mas também não 
será de déficit", afirma Maciel. Contudo, urge providências para expandir a pauta de produtos 
a serem exportados. Só assim esse quadro será alterado. "O Brasil precisa entender como 
funciona o mercado chinês como um todo e partir agressivamente para identificar na pauta de 
importações da China onde pode apresentar mercadorias alternativas que possam ser 
adquiridas pelos chineses".   
 
É um desafio e tanto. A pauta de importações globais da China gira em torno de US$ 800 
bilhões, mas apenas 0,9% corresponde às vendas brasileiras para aquele país. A maior parte é 
de commodities, como soja, minério de ferro e petróleo. E a questão toda se resume em um 
único passo, de acordo com o executivo: o Brasil precisa fazer o caminho inverso do realizado 
pelos chineses há cinco anos.   
 
"A China veio ao Brasil, em 2002, comprar produtos brasileiros, mas também procurou 
conhecer nosso mercado, buscou explorar as características do nosso mercado. O comércio 
bilateral entre Brasil e China cresceu a partir de 2002, quando foram exportados US$ 2,5 
bilhões e importados US$ 1,5 bilhão. Em 2006, as exportações brasileiras para a China 
atingiram US$ 8,3 bilhões e as importações chegaram a US$ 7,9 bilhões. Ou seja, houve um 
salto comercial gigantesco em apenas quatro anos", relata Maciel, que trabalhou no escritório 
Lehman, Lee & Xu em Pequim, a capital chinesa.   
 
A China tornou-se o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, ficando atrás somente dos 
Estados Unidos e da Argentina, mas os chineses passaram a demonstrar novas pretensões a 
partir de 2005, quando suas exportações para o Brasil começaram, também, a crescer - e de 
forma acelerada. Em 2006, enquanto as exportações brasileiras cresceram 22,9%, as 
importações aumentaram 49,2%. "Não é que as exportações brasileiras diminuíram, mas o 
fato é que as importações à China aumentaram mais rapidamente", observa o secretário-
executivo da entidade.   
 
Para superar esses novos obstáculos, conforme Maciel, o Brasil deve buscar novas alternativas 
para sua pauta de exportações à China, como apontou o estudo "Produtos manufaturados com 
potencial de incremento nas exportações para a China", realizado pelo Conselho Empresarial 
Brasil-China, sob coordenação do Banco Itaú BBA. Maciel conhece bem as características do 
mercado chinês, segundo conta. Foi advogado responsável pela área China e coordenador 
regional da área de comércio internacional do escritório Veirano Advogados, e participou da 
elaboração do estudo, junto com representantes do Bradesco, Bolsa de Mercadorias & Futuro, 
Companhia Vale do Rio Doce, Embraco, Pinheiro Neto Advogados, Tozzini, Freire, Teixeira e 
Silva Advogados e Trench, Rossi e Watanabe Advogados.   
 
"O estudo identificou 100 produtos com potencial de incremento nas exportações para a China. 
São produtos químicos, plásticos, borracha e seus derivados, máquinas, aparelhos e 
instrumentos mecânicos, veículos automotores e material para transporte ferroviário, em que 
o Brasil é altamente competitivo no mercado internacional", informa ele. O estudo não é 
exaustivo, nem um receituário de soluções para acesso ao mercado chinês, adverte ele. Mas 
mostra que a China não é apenas uma importadora de commodities (em 2005, em sua pauta 
de importações, pelo menos US$ 137 bilhões foram de maquinário).   
 
Há, portanto, um enorme potencial exportador de produtos alternativos brasileiro, dependendo 
de um maior conhecimento do empresariado e de sua capacidade produtiva para alavancar as 
vendas para a China. Mas, além de maior conhecimento sobre o mercado chinês para superar 



as barreiras encontradas e concretizar o potencial exportador das manufaturas brasileiras para 
a China, faltam também, de acordo com Maciel, experiência e cultura exportadora das 
pequenas e médias empresas brasileiras.   
 
"Incrementar os negócios com os chineses não pode ser um projeto eventual, tem que ser algo 
mais consistente", explicita. "A China tem um mercado culturalmente muito diferente do 
brasileiro, e os empresários locais precisam fazer um esforço para adaptarem seus produtos ao 
mercado chinês, elaborar manuais e documentação técnica. É necessário investir, se levantar 
da cadeira", insiste.   
 
O governo brasileiro também pode fazer sua parte, de acordo com Maciel. Por exemplo: 
deveria fomentar mais a competitividade da indústria, desonerar impostos e diminuir os 
problemas de burocracia - como os que impediram a concretização da joint-venture entre a 
Bao Steel, empresa do setor siderúrgico chinesa e a Companhia Vale do Rio Doce, no 
Maranhão. Por outro lado, os empresários brasileiros não precisam temer uma possível opção 
dos chineses pelos países africanos. "Até agora, a África tem sido um grande fornecedor de 
matérias-primas para a China, em troca de investimentos de infra-estrutura, o que não é 
nosso caminho", observa Maciel.   
 

 
Leia mais: 
 
Têxteis pedem medidas contra desequilíbrios  
Maria Cândida Vieira  
 
O setor têxtil e de confecções brasileiro, o sétimo maior do mundo e com negócios da ordem 
de US$ 30 bilhões por ano, vive um momento de grande desequilíbrio, que poderá se agravar 
se medidas não forem adotadas pelo governo. Na avaliação de empresários e entidades de 
classe, as dificuldades enfrentadas têm origem na concorrência desleal de importações da 
China e na política monetária que mantém o câmbio valorizado e as altas taxas de juros.   
 
Os resultados dessa situação se refletem na balança comercial do setor. Com superávits 
constantes de 2001 até 2005, quando o saldo chegou a US$ 684 milhões, o quadro se inverteu 
no ano passado, quando houve um déficit de US$ 61 milhões. Nos primeiros três meses de 
2007, os números pioraram: as importações somaram US$ 697,2 milhões e as exportações, 
US$ 528,9 milhões, com saldo negativo de US$ 172 milhões. Se a tendência continuar, de 
acordo com projeções do Ministério de Desenvolvimento de Indústria e Comércio (MDIC), o 
déficit comercial poderá superar US$ 890 milhões este ano.   
 
"As importações irregulares da China, com subfaturamento de produtos e contrabando, são 
extremamente nocivas e contam com o conluio dos importadores. A entrada de produtos 
confeccionados não prejudica apenas as confecções, mas toda a cadeia produtiva", afirma 
Marcel Yoshimi Imaizumi, diretor de gestão da Vicunha Têxtil, gigante do setor com receita 
líquida de R$ 1,26 bilhão em 2006, queda de 7% em comparação ao ano anterior, e que 
exporta cerca de 40% de sua produção.   
 
Também fazem coro à concorrência desleal da China dirigentes de empresas tradicionais como 
a Fábrica de Tecidos Carlos Renaux, de Brusque, de Santa Catarina, fundada em 1925, e a 
Suape Têxtil, com três unidades - uma em Pernambuco e duas em São Paulo - que existe 
desde 1959. "Não são choro de empresários os efeitos provocados pelo subfaturamento das 
importações asiáticas e dos problemas provocados pelo câmbio valorizado e os juros altos", diz 
Walter Bueckmann, diretor de operações da Renaux. A empresa faturou R$ 73,8 milhões em 
2006 e conta com 963 empregados.   
 
"A China tem uma política consistente para a área têxtil, fortemente voltada para as 
exportações, e câmbio artificialmente desvalorizado, ao contrário do que existe no Brasil", 
constata Carlos Kanadani, diretor comercial da Suape Têxtil. Com exportações de cerca de 
30% dos R$ 120 milhões faturados em 2006, a empresa já chegou a exportar até 50% de sua 



produção. O recuo, segundo ele, é conseqüência da competição dos chineses e da valorização 
do real. Em 2007, a expectativa é de um crescimento de 10%.   
 
Fernando Pimentel, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção 
(Abit), diz que o setor no Brasil é competitivo e não teme a concorrência, mas vive um período 
de desequilíbrio por uma série de variáveis negativas. A entrada de produtos chineses 
subfaturados, afirma ele, não é apenas um problema interno, porque para isso acontecer há 
"um conluio entre importadores e exportadores". Já em relação à política monetária, Pimentel 
aponta, por exemplo, que na China e Índia ninguém cometeu o "desatino de apreciar o câmbio 
em 36% de 2004 até agora, como foi feito aqui."   
 
No pólo de Americana, interior de São Paulo, o maior da América Latina com 600 tecelagens e 
1.200 confecções, as importações chinesas e a política monetária estão fazendo estragos: a 
produção de 160 milhões de metros de tecidos por mês em 2004 caiu para 130 milhões de 
metros em 2006, segundo Fábio Beretta Rossi, presidente do Sindicato das Tecelagens de 
Americana e região (Sinditec). Em 2007, a produção continua caindo.   
 
Entidades de vários setores, entre eles da área têxtil, vão apresentar amanhã, no Congresso 
Nacional uma pauta de reivindicações, também a ser discutida com o governo. Será 
apresentando um projeto de lei, segundo Pimentel, para que o Supersimples seja estendido 
para toda cadeia têxtil a partir de 1º de julho. Outra proposta é que os desembarques de 
têxteis e confecções do exterior se concentrem em apenas cinco ou seis portos brasileiros para 
haver um controle maior. A Abit quer ainda que a área de comércio exterior do governo 
comece a negociar acordos bilaterais com países que são grandes compradores de têxteis.  
 
 

 
 

Leia mais: 
 
Concorrentes têm políticas sólidas  
 
Por suas características de grande empregador de mão-de-obra, o setor têxtil e de confecções 
tem fortes e consistentes políticas na China e Índia. O apoio se traduz em números concretos: 
os dois gigantes asiáticos são também os maiores exportadores mundiais de produtos têxteis e 
de confecções, com a China exportando quase US$ 100 bilhões por ano e a Índia já se 
aproximando dos US$ 15 bilhões anuais.   
 
E os planos de aumento de exportações dos dois países são ambiciosos: a China espera 
exportar anualmente US$ 240 bilhões por ano e a Índia, US$ 50 bilhões até o final desta 
década. Estimativas apontam que o setor movimenta no mundo cerca de US$ 500 bilhões por 
ano e os negócios internacionais poderão chegar a US$ 600 bilhões em 2010.   
 
"Com mão-de-obra abundante e barata, custos de produção baixos e fortes políticas 
governamentais de apoio, China e Índia conseguiram grandes espaços no mercado de têxteis e 
confecções", diz Flavio Silveira Bruno, coordenador do Instituto de Prospecção Tecnológica e 



Mercadológica (IPTM), do Serviço de Aprendizagem Industrial e Centro de Tecnologia da 
Indústria Química Têxtil (Senai/Cetiqt), principal centro formador de recursos humanos para a 
cadeia têxtil brasileira e um dos mais destacados do mundo. O instituto produziu estudos 
detalhados sobre o setor têxtil da China, Índia e Américas.   
 
Com políticas claras e bem definidas para o desenvolvimento e expansão de suas cadeias 
produtivas, tanto a China como a Índia estão em seus décimos planos qüinqüenais, ou seja, 
somam ambas 50 anos de planejamento para a área têxtil e de confecções. Na Índia, a 
importância dada ao setor é tão grande que existe o Ministério da Indústria Têxtil. A China 
também teve durante 40 anos um ministério específico para a área, que foi extinto em 1993, 
quando foi criado o China National Textile Industry Council (CNTIC). Esse organismo orienta e 
dá suporte para 22 organizações industriais, cada uma delas voltada para uma especialização, 
e dez institutos de prestação de serviços técnicos. Os dados apontam que existiam 23.600 
empresas têxteis e de confecções no país, das quais 2.723 são estatais e 20.877 de 
propriedades privadas em 2003.   
 
Na Índia, há uma grande presença de pequenas empresas, muitas delas operando com 
máquinas manuais. Somente o artesanato movimenta US$ 2,2 bilhões por ano. De acordo com 
o estudo do IPTM. 
 

 
Leia mais: 
 
Automóvel popular constitui nova frente de disputas  
Genilson Cezar 
 
Os automóveis produzidos pela China e pela Índia podem representar mesmo uma grande dor 
de cabeça para as fábricas tradicionais instaladas no Brasil, segundo prevê Carlos Louzada, 
diretor-superintendente da TBM Consulting, consultoria norte-americana, que atua na área de 
gestão de processos.   
 
Os carros chineses - e brevemente, os indianos também - têm algumas vantagens em relação 
aos automóveis brasileiros. Os custos de mão-de-obra são mais baixos, a carga tributária é 
bem menor, além de receberem do governo incentivos para exportação. "Mas o Brasil precisa 
tirar proveito das desvantagens dos chineses na parte de logística de transporte e alto custo 
de estoque de matérias-primas. Mais do que isso: deve investir agressivamente na melhoria 
do desempenho de sua indústria de automóveis para se tornarem mais competitivos no 
mercado mundial", afirma o executivo.   
 
Com sede na cidade de Durham, Carolina do Norte (EUA), filiais em vários países, China e 
Índia, inclusive, desde 2006, a TBM opera no Brasil há 12 anos. Ajuda empresas de vários 
segmentos com a metodologia LeanSigma, fusão do sistema de manufatura enxuta com o 
sistema Toyota de produção, com quatro propósitos fundamentais: reduzir prazos de entrega, 
mais de 48 giros de estoque, melhoria de produtividade acima de 1% ao mês, taxas de 
crescimento de 3 a 5 vezes a média da indústria.   
 
Um de seus clientes no Brasil, a Peugeot, realiza atualmente mais de 100 seminários e 
treinamento de excelência operacional com seus funcionários. A Arvin Meritore, fornecedora de 
autopeças para a indústria automobilística, faz programas semelhantes de melhoria contínua 
com seus sub-fornecedores. Isso é vital para enfrentar a competição com os chineses e 
indianos, segundo Louzada. "O empresário brasileiro tem razão em reclamar da alta carga 
tributária e do custo elevado da mão-de-obra, comparativamente com os indianos e chineses. 
Mas a indústria brasileira tem ainda muito a fazer em termos de melhoria de produção e da 
qualidade dos produtos para ganhar competitividade e melhorar seus prazos de entrega", diz 
ele.   
 
As montadoras brasileiras não discordam da avaliação. A Associação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores (Anfavea) anunciou que vai encaminhar ao governo federal um amplo 



estudo sobre a competitividade do setor em relação a concorrentes internacionais como China 
e Índia.   
 
Trata-se de um documento que servirá de base para as reivindicações do segmento que 
pleiteia a redução da carga tributária como forma de melhorar a competitividade. O temor da 
indústria, segundo alguns empresários e analistas do setor, é que os fabricantes chineses e 
indianos venham a oferecer automóveis populares mais baratos em relação aos seus 
competidores brasileiros. As especulações são que os veículos chineses venham a custar, no 
mercado local, na faixa de R$ 18 mil ou até menos.   
 
"Muitos falam da baixa qualidade e pouca segurança dos carros chineses. Mas a China vem 
demonstrando que isso vai ser superado rapidamente", observa Rodrigo Tavares Maciel, 
secretário-executivo do Conselho Empresarial Brasil-China.   
 

 
Leia mais: 
 
Desafio energético abre oportunidades para o Brasil  
Gustavo Faleiros 
 
A força do crescimento econômico na China, algo sem paralelo entre as nações em 
desenvolvimento, acabou por criar no país um grande dilema: o consumo de energia. Não que 
os chineses estejam preocupados com uma escassez imediata no suprimento energético, pois 
possuem 13% das reservas mundiais de carvão. O problema central é como controlar a 
demanda, tornar o uso de energia mais eficiente e menos poluente. A crise cria oportunidades 
para o Brasil, reconhecido mundialmente por seu potencial em fontes de energia limpa.   
 
Desde sua abertura à economia de mercado, a China se transformou em um ator importante 
na demanda mundial por energia. Em 1993, o país deixou de ser exportador de petróleo para 
se transformar num dos maiores importadores do planeta. Atualmente, 45% de seu 
suprimento de óleo cru é importado. A escalada do crescimento nos últimos dez anos fez com 
que a China tirasse do Japão o posto de segundo maior consumidor de energia do mundo, 
atrás apenas dos EUA. Sua capacidade instalada para a geração elétrica atingiu em 2005, 400 
gigawatts (GW), mais do que o dobro do que existe no Brasil.   
 
A razão principal por trás de uma demanda tão aquecida, explica o diretor do China Desk da 
KPMG, Hsieh Yuan, foi a consolidação de uma numerosa classe média nas áreas urbanas em 
constante crescimento. "O desenvolvimento de cidades próximas ao litoral foi acompanhado 
pela instalação de sistemas de ar condicionado e calefação, além do aumento do número de 
carros", exemplifica o executivo. Ele lembra ainda as transferências de fábricas do mundo todo 
para o território chinês. Pesquisa da KPMG revela que 80% das 500 maiores companhias do 
globo têm ao menos uma unidade na China.   
 
Essa tendência de alto consumo de energia também é acentuada pela baixa eficiência no uso 
do insumo. Em média, as empresas chinesas gastam quatro vezes mais energia do que as 
americanas, e até dez vezes mais do que as japonesas, para produzir artigos semelhantes. 
Como 70% do suprimento de energia elétrica no país provém de termelétricas movidas a 
carvão mineral, a atividade econômica teve um efeito colateral notável sobre o meio ambiente. 
Uma pesquisa conduzida pelo próprio governo chinês mostrou que, em 2000, 300 cidades 
tinham níveis de poluentes atmosféricos acima dos padrões definidos pela Organização Mundial 
da Saúde. "Em Pequim não se vê o sol", conta um acadêmico que visita a China com 
freqüência.   
 
A economia movida à energia fóssil coloca os chineses na linha de frente no debate sobre o 
aquecimento global. Projeções da Agência Internacional de Energia mostram que a China se 
transformará no maior emissor de gases estufa do planeta já em 2009, ultrapassando o 
campeão EUA.   
 



O panorama já está fazendo com que o governo chinês estabeleça novas regras para aumentar 
a eficiência energética e conter a poluição. A partir deste ano, novos prédios devem atender 
níveis mais baixos de consumo de energia, e os edifícios já existentes devem se adaptar até 
2020. Novos planos para exploração de carvão e construções de termelétricas estão 
congelados até que as velhas usinas melhorem seu desempenho. Em 2006, pela primeira vez, 
o governo estabeleceu metas de redução no consumo de energia (4%) e um corte nas 
emissões de SO2 nas termelétricas (2%).   
 
Mas ao contrário do que se esperava, os indicadores mostraram que tanto a demanda 
energética quanto a poluição caem em ritmo bastante lento, abaixo das metas. Na opinião do 
diretor do Núcleo de Estudos Asiáticos (Neasia) da Universidade Nacional de Brasília (UNB), 
Lytton Guimarães, o cumprimento de metas estabelecidas pelo governo central chinês é muito 
difícil. "O crescimento na China é tão dinâmico, tem uma sinergia própria, que não há como 
controlar", analisa Guimarães.   
 
É neste contexto que o Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC) enxerga um potencial a 
longo prazo para empresas brasileiras. Para o secretário-executivo da CEBC, Rodrigo Maciel, o 
problema energético e ambiental tornará mais atrativa a transferência de produção da China 
para outros países. "Ao invés de comprar o grão de soja para processar, os chineses podem 
comprar a soja processada para economizar energia", ilustra Maciel.   
 

 
Leia mais: 
 
Desafio energético abre oportunidades para o Brasil  
Gustavo Faleiros 
 
A força do crescimento econômico na China, algo sem paralelo entre as nações em 
desenvolvimento, acabou por criar no país um grande dilema: o consumo de energia. Não que 
os chineses estejam preocupados com uma escassez imediata no suprimento energético, pois 
possuem 13% das reservas mundiais de carvão. O problema central é como controlar a 
demanda, tornar o uso de energia mais eficiente e menos poluente. A crise cria oportunidades 
para o Brasil, reconhecido mundialmente por seu potencial em fontes de energia limpa.   
 
Desde sua abertura à economia de mercado, a China se transformou em um ator importante 
na demanda mundial por energia. Em 1993, o país deixou de ser exportador de petróleo para 
se transformar num dos maiores importadores do planeta. Atualmente, 45% de seu 
suprimento de óleo cru é importado. A escalada do crescimento nos últimos dez anos fez com 
que a China tirasse do Japão o posto de segundo maior consumidor de energia do mundo, 
atrás apenas dos EUA. Sua capacidade instalada para a geração elétrica atingiu em 2005, 400 
gigawatts (GW), mais do que o dobro do que existe no Brasil.   
 
A razão principal por trás de uma demanda tão aquecida, explica o diretor do China Desk da 
KPMG, Hsieh Yuan, foi a consolidação de uma numerosa classe média nas áreas urbanas em 
constante crescimento. "O desenvolvimento de cidades próximas ao litoral foi acompanhado 
pela instalação de sistemas de ar condicionado e calefação, além do aumento do número de 
carros", exemplifica o executivo. Ele lembra ainda as transferências de fábricas do mundo todo 
para o território chinês. Pesquisa da KPMG revela que 80% das 500 maiores companhias do 
globo têm ao menos uma unidade na China.   
 
Essa tendência de alto consumo de energia também é acentuada pela baixa eficiência no uso 
do insumo. Em média, as empresas chinesas gastam quatro vezes mais energia do que as 
americanas, e até dez vezes mais do que as japonesas, para produzir artigos semelhantes. 
Como 70% do suprimento de energia elétrica no país provém de termelétricas movidas a 
carvão mineral, a atividade econômica teve um efeito colateral notável sobre o meio ambiente. 
Uma pesquisa conduzida pelo próprio governo chinês mostrou que, em 2000, 300 cidades 
tinham níveis de poluentes atmosféricos acima dos padrões definidos pela Organização Mundial 
da Saúde. "Em Pequim não se vê o sol", conta um acadêmico que visita a China com 
freqüência.   



 
A economia movida à energia fóssil coloca os chineses na linha de frente no debate sobre o 
aquecimento global. Projeções da Agência Internacional de Energia mostram que a China se 
transformará no maior emissor de gases estufa do planeta já em 2009, ultrapassando o 
campeão EUA.   
 
O panorama já está fazendo com que o governo chinês estabeleça novas regras para aumentar 
a eficiência energética e conter a poluição. A partir deste ano, novos prédios devem atender 
níveis mais baixos de consumo de energia, e os edifícios já existentes devem se adaptar até 
2020. Novos planos para exploração de carvão e construções de termelétricas estão 
congelados até que as velhas usinas melhorem seu desempenho. Em 2006, pela primeira vez, 
o governo estabeleceu metas de redução no consumo de energia (4%) e um corte nas 
emissões de SO2 nas termelétricas (2%).   
 
Mas ao contrário do que se esperava, os indicadores mostraram que tanto a demanda 
energética quanto a poluição caem em ritmo bastante lento, abaixo das metas. Na opinião do 
diretor do Núcleo de Estudos Asiáticos (Neasia) da Universidade Nacional de Brasília (UNB), 
Lytton Guimarães, o cumprimento de metas estabelecidas pelo governo central chinês é muito 
difícil. "O crescimento na China é tão dinâmico, tem uma sinergia própria, que não há como 
controlar", analisa Guimarães.   
 
É neste contexto que o Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC) enxerga um potencial a 
longo prazo para empresas brasileiras. Para o secretário-executivo da CEBC, Rodrigo Maciel, o 
problema energético e ambiental tornará mais atrativa a transferência de produção da China 
para outros países. "Ao invés de comprar o grão de soja para processar, os chineses podem 
comprar a soja processada para economizar energia", ilustra Maciel.   
 

 
Leia mais: 
 
Avanço da China pesa na balança dos latinos  
Ediane Tiago 
 
O avanço da economia asiática atinge os países da América Latina desde a ascensão do Japão, 
Coréia e Malásia. A situação agravou-se com a entrada da China e da Índia no mercado global, 
que juntos quadruplicaram a mão-de-obra disponível no mundo ao inserir uma parte de suas 
populações na indústria. Somam-se ao problema o fato de que, mais baratos e produzidos em 
larga escala, os produtos asiáticos invadiram os mercados domésticos dos países latinos e, ao 
mesmo tempo, tiraram deles volume de exportação.   
 
Os estragos nas balanças comerciais na América Latina devem ser observados já neste ano. 
Segundo matéria recente do Valor, pela primeira vez em seis anos, e após obter robustos 
superávits, países da região ricos em commodities - Brasil, Argentina e Chile - vão registrar 
déficit no comércio com a China em 2007. As demais nações da América Latina (com exceção 
do Peru) assistem há algum tempo ao aprofundamento do saldo negativo, de acordo com 
dados do BID. O México - país pobre em recursos naturais e concorrente da China em 
manufaturados - amargou déficit de US$ 16 bilhões com o país asiático em 2005.   
 
De acordo com um artigo publicado pelo economista sênior do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), Maurício Mesquita Moreira, os avanços da China questionam mais uma 
vez a vocação da América Latina e os destinos de sua indústria. Segundo o economista, a 
China tem uma economia de US$ 1,7 trilhão - o que equivale a toda a América Latina - e o seu 
volume de exportações, US$ 593 bilhões registrados em 2004, superou a soma das nações 
latino-americanas.   
 
Moreira, falou ao Valor sobre os impactos da ascensão asiática na América Latina e propôs 
caminhos para a diversificação de atividades, especialização e realização de mudanças 
necessárias para que os países latino-americanos não amarguem perda ainda maior no 
mercado global.   



 
Valor: Quais foram os países mais atingidos pela entrada da China e da Índia no mercado 
global?   
 
Maurício Mesquita Moreira: Na América Latina, sem dúvida, os maiores impactos foram no 
México e nos países da América Central, que dependem muito da manufatura de produtos e 
não são tão ricos em recursos naturais. No caso do México, a ferocidade chinesa atingiu em 
cheio a balança comercial, sobretudo com a perda de mercado americano. Em um 
levantamento realizado pelo BID entre 2000 e 2006, identificamos que a América Latina 
perdeu US$ 14 bilhões para a China em exportações destinadas aos Estados Unidos. A queda 
total para a região foi de 4,6% no período e o México amargou 74% destas perdas. A 
população mexicana vê o volume de produção cair drasticamente e sofre com o desemprego.   
 
Valor: Em que setores da economia as perdas são maiores?   
 
Moreira: As perdas aconteceram em todos os setores, sobretudo nos relacionados à alta 
tecnologia e à baixa tecnologia. Nestes dois extremos, a competição com os asiáticos é muito 
dura. Nos setores nos quais o uso do trabalho é intensivo, a perda nas exportações para os 
EUA foi de 18%, onde há utilização intensiva de tecnologia, foi de 16%. No mercado global, 
mapeamos as perdas entre 1990 e 2004 e os números também são assustadores. Na área de 
fabricação de calçados, a América Latina perdeu 40% de participação para a China e 
representou perdas de US$ 623,3 milhões. Este setor é intensivo em mão-de-obra. Para se ter 
uma idéia do tamanho do problema, a China possui 100 milhões de empregados em sua 
indústria, enquanto o Brasil emprega 8 milhões neste segmento. Não dá para competir.   
 
Valor: Como é possível reverter esta situação?   
 
Moreira: A superação dos problemas causados por essa competição dependerá da capacidade 
da região em implementar uma agenda de políticas que inclua a consolidação da estabilidade 
macroeconômica por meio de uma gerência fiscal responsável, a formação de mercados 
regionais integrados, a ampliação do acesso ao crédito para empresas locais e o fortalecimento 
da capacitação tecnológica regional. A América Latina tem muito por fazer e é preciso encarar 
a urgência de mudanças estruturais. Os governos precisam entender a necessidade de 
fortalecer a região. Não dá para competir com a China sem investir em infra-estrutura e 
melhorar produtividade.   
 
Valor: Quais são as principais vantagens competitivas dos países latino-americanos em relação 
aos asiáticos?   
 
Moreira: A principal delas é a proximidade com o maior mercado consumidor do mundo, os 
EUA. Essa vantagem pode ser utilizada para fornecer produtos pesados, nos quais os custos de 
transporte têm fortes impactos nos produtos asiáticos, e em perecíveis ou mercadorias com 
necessidade de reposição rápida. Um bom exemplo é a indústria de vestuário. A moda exige 
uma dinâmica logística cada vez mais sofisticada, por depender de reposição rápida de 
mercadorias e da produção de novos produtos em tempo reduzido. Neste mercado, a 
proximidade é um grande aliado. Por isso, a saída mais óbvia para a indústria latino-americana 
é a especialização em setores nos quais conseguirá competir com China e Índia.   
 
Valor: Quais são os bons exemplos de reestruturação na América Latina?   
 
Moreira: O Chile é com certeza um case de sucesso, mas sua estratégia infelizmente não pode 
ser simplesmente copiada por outros países latinos. Uma importante característica deste país é 
que sua população é pequena - em torno de 10 milhões de habitantes. Isso facilita muito as 
coisas. O Chile também é rico em recursos naturais: 40% de suas exportações vêm do cobre. 
As importantes lições chilenas são os avanços políticos e institucionais e o investimento que 
país tem feito na diversificação, sofisticação tecnológica e especialização em alguns produtos. 
É um bom exemplo de exploração de recursos naturais que resulta em investimento no país e 
na sociedade e capacitação de mão-de-obra.   
 



Valor: Em contrapartida, quais são os maus exemplos?   
 
Moreira: A Venezuela é um bom exemplo de todos os riscos possíveis que um país pode correr. 
A política econômica está baseada na exploração de um recurso natural não-renovável, o 
petróleo, e o país não investe em crescimento sustentável. Ou seja, está explorando o recurso, 
mas não está preparando as bases para o seu crescimento quando este ficar escasso. A 
política populista é outro agravante.   
 
Valor: Qual é a posição da Argentina neste novo cenário?   
 
Moreira: A Argentina está no meio do caminho entre o Chile e o Brasil. Deve manter uma 
diferenciação em setores como a agricultura e exploração de recursos naturais para se 
destacar.   
 

 
Leia mais: 
 
Papel de negociador e diplomata favorece Brasil  
Daniel de Castro 
 
Eles são capazes de mudar notavelmente o modelo econômico, político e social herdado do 
pós-guerra. São economias que dispõem de meios para se impor na arena global, trocar as 
regras do jogo e colocar para escanteio muitos dos velhos hábitos do seleto clube de países 
desenvolvidos. Para os pesquisadores do instituto Iddri (Institut du Développement Durable et 
de Relations Internationales), China, Índia, Brasil e África do Sul encabeçam hoje o chamado 
núcleo duro deste bloco de economias em desenvolvimento cada vez influentes no cenário 
mundial.   
 
Na visão do instituto, a China se destaca pelas dimensões, o dinamismo econômico e o poderio 
militar. No caso da Índia, a característica marcante é sobretudo a estrutura demográfica. Já o 
Brasil garante a atenção pelo peso comercial em determinados segmentos e pela influente 
política internacional. E graças à liderança que exerce no continente africano, tanto no cenário 
político quanto no econômico, a África do Sul também figura com peso no grupo, ocupando um 
lugar que para muitos no mercado costuma ser atribuído à Rússia.   
 
O pesquisador francês Guillaume Ernst, responsável pelo projeto Países Emergentes e 
Governança Global do instituto, diz que a China e a Índia são vistas como as principais 
ameaças para os países da União Européia no que se refere ao mercado de trabalho e à 
capacidade industrial do bloco. "A questão é saber se os setores industriais de peso na Europa 
vão conseguir se adaptar, modernizar as estruturas e melhorar a produtividade", diz Ernst.   
 
Para ele, o que aconteceu com o setor automobilístico francês nos anos 80 em função da 
concorrência com os carros japoneses pode se repetir em relação à China e à Índia. "Na época, 
a França pediu proteção para conseguir modernizar o setor automobilístico. O que aconteceu? 
O país teve o que queria, mas com uma redução no número de empregos. E isso é o que pode 
acontecer agora em outros setores, o que representa um fator de tensão muito grande."   
 
Influenciado por estas preocupações, o governo francês encomendou a um grupo de 15 
especialistas um estudo sobre os impactos da globalização para a França e para a UE. Algumas 
das conclusões foram divulgadas no começo deste mês. O grupo faz sugestões quanto à 
postura do país e o bloco neste cenário. A primeira recomendação: que a França recupere seu 
papel estratégico criando um Conselho de Globalização, sob comando do presidente da 
República ou do primeiro-ministro, para traçar objetivos e identificar parceiros estratégicos.   
 
O estudo recomenda também "uma política comercial mais justa e ambiciosa" com a conclusão 
da Rodada Doha, sugerindo tratamento prioritário para esta questão dentro da divisão de 
comércio exterior do bloco europeu. Outra sugestão é que a UE tenha uma atuação mais direta 
nos esforços voltados ao aperfeiçoamento da governança nos países emergentes. Mas esta 



ajuda deveria ser condicionada ao respeito aos direitos humanos, aos direitos fundamentais do 
trabalho e ao meio ambiente.   
 
As sugestões do estudo tocam diretamente em alguns pontos sensíveis dos grandes 
emergentes, sendo a China o mais atingido. "Sabemos que o governo chinês está muito 
preocupado com a questão ambiental, mas até hoje esta posição não foi capaz de fomentar 
medidas concretas para a redução desta ameaça", afirma Guillaume Ernst.   
 
Margit Molnar, economista da divisão de países não-membros do departamento econômico da 
OCDE, acredita que a China já faz esforços para mudar a visão estratégica em relação ao meio 
ambiente. "Eles têm tentado focar-se mais em qualidade e não somente em quantidade. Acho 
que as autoridades chinesas prefeririam ver um crescimento anual menor em até três pontos 
percentuais a ter um PIB se expandindo na casa de 10% mas com o nível de poluição atual", 
afirma ela.   
 
Na área ambiental, a situação do Brasil parece menos complicada que a dos outros 
emergentes. Mas segundo Ernst, isso se deve muito mais ao baixo desenvolvimento industrial 
do país do que às boas práticas em relação ao meio ambiente. "Nós sabemos que o Brasil tem 
leis ambientais muito boas, mas sabemos também que a capacidade de implementação delas, 
na prática, é muito baixa."  
 
Na visão do pesquisador, é na política externa que os brasileiros têm conseguido consolidar-se 
como uma liderança entre os emergentes nas negociações envolvendo comércio exterior e 
diplomacia. "O Brasil tem o costume de se colocar como intermediário em discussões entre os 
governos dos hemisférios norte e sul. E neste ponto, ele mostra competência e ganha 
visibilidade". Ernst ressalta que, num horizonte de médio e longo prazos, o papel de 
negociador e agente diplomático deve mesmo se confirmar como um dos pontos fortes. Esta 
será uma das únicas brechas para que o país possa assegurar uma posição de destaque no 
cenário internacional.   
 

 
Leia mais: 
 
Pesquisadores apontam caminhos da inclusão  
Clayton Levy 
 
Combinar inovação tecnológica com crescimento econômico e inclusão social é o principal 
desafio dos BRICs, termo criado pelo banco de investimentos Goldman Sachs para designar 
Brasil, Rússia, Índia e China, considerados os principais países emergentes do mundo. Essa é 
uma das conclusões preliminares do Projeto BRICs, estudo organizado pela Globelics, uma 
rede mundial que reúne 17 universidades e desenvolve pesquisas sobre inovação, 
conhecimento e desenvolvimento. Os primeiros levantamentos serão expostos no Workshop 
Internacional do Projeto BRICS, de 25 a 27 de abril, no Rio de Janeiro.   
 
Lançado há um ano na Dinamarca, o projeto envolve pesquisadores dos BRICs mais a África do 
Sul. Cada um dos cinco países conta com uma coordenação nacional para levantamento dos 
dados. No Brasil, o trabalho é coordenado pelo professor José Eduardo Cassiolato, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). "O objetivo é comparar as diferentes trajetórias 
e estratégias desses países a partir dos sistemas nacionais de inovação", diz o economista 
Mariano Laplane, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que integra o grupo 
brasileiro.   
 
Pelas contas do Goldman Sachs, até 2050, a soma do Produto Interno Bruto (PIB) dos BRICs 
será superior à receita do G-6 (EUA, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Japão e Itália), bloco 
que, atualmente, reúne as maiores economias do globo. Os cálculos, feitos com base nas 
últimas projeções demográficas e econômicas dos quatro emergentes, chamaram a atenção do 
mercado de capitais. Mas, para Laplane, o assunto não se restringe aos especuladores 
financeiros. "Claro que há potencial de crescimento, mas isso só acontecerá de fato se houver 
inclusão social", observa.   



 
Para ele, o caminho para o crescimento econômico com inclusão social passa pela inovação 
tecnológica. O estudo, segundo Laplane, poderá apontar saídas a partir de experiências de 
sucesso bem como dos erros cometidos. Embora os cinco países tenham muitos aspectos em 
comum, como dimensão geográfica, grandes populações e industrialização acelerada, os 
relatórios preliminares também revelaram contrastes. Os principais são índices de crescimento.   
 
O Brasil, por exemplo, está atrás de todos os outros BRICs. Segundo dados da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 1992 a 2005 o crescimento 
médio do PIB brasileiro não passou de modestos 2%, em comparação a 9,7% da China, 6,5% 
da Índia, 3,8% da Rússia e 3% da África do Sul. Para Laplane, os números mostram que, do 
ponto de vista econômico, o Brasil está em estado de coma. "Não é profundo, mas a coisa não 
sai do lugar."   
 
Outra diferença em relação ao Brasil é a presença de uma política de Estado para transformar 
conhecimento em riqueza. A estratégia implica integrar pesquisadores, empresários e governo 
num único circuito. "Nós temos um sistema muito desequilibrado", diz Laplane. Ele chama a 
atenção para o fato de 70% dos cientistas em atividade no Brasil estarem concentrados em 
instituições acadêmicas. "O diálogo entre o nosso sistema de ciência e tecnologia com o 
sistema produtivo é insuficiente."   
 
Laplane admite que medidas recentes, como Lei de Inovação, ajudaram a melhorar o cenário, 
mas diz que o país ainda está longe do ideal. Para ele, as razões são históricas. "O Brasil 
sempre substituiu o esforço próprio por absorção de tecnologia de fora", diz. Além disso, diz, a 
atividade produtiva sempre olhou para a geração do conhecimento como algo desnecessário. 
"O sistema ficou penso porque nos acostumamos a gerar conhecimento sem demandas 
específicas do setor produtivo."   
 
Segundo Laplane, China e Índia têm programas de desenvolvimento de longo prazo. A Rússia, 
pelas recentes e intensas transformações políticas vive mais no curto prazo. "Já o Brasil vive 
no curtíssimo prazo", afirma o economista. E completa: "Antes de pensar em inovação as 
empresas brasileiras sempre pensam em sobreviver ".   
 
A China, segundo Laplane, é um contraponto ao contexto brasileiro. "Eles mandam milhares de 
bolsistas para os EUA e Europa, depois os trazem de volta e os colocam no setor produtivo 
para desenvolver tecnologia." Além de bancar a formação de mão-de-obra especializada, o 
Estado garante a demanda, encomendando projetos tecnológicos. "Não é só a questão da 
oferta ou da capacidade, alguém tem de colocar o sistema em movimento", observa. Na China, 
os investimentos internos em formação de capital chegaram a 43% do PIB em 2005, contra 
19,9% no Brasil.   
 
Outra estratégia chinesa é estabelecer contrapartida nas parcerias com multinacionais. Toda 
autorização para entrada de capital estrangeiro na China envolve transferência de tecnologia 
para uma empresa local. "Eles atraem o capital estrangeiro e, por meio de mecanismos de 
regulação, fazem com que as empresas chinesas tenham acesso às tecnologias de fora", diz. 
Hoje, se uma multinacional quiser investir na China, terá de ter um parceiro chinês associado.   
 
"A liberdade que as empresas estrangeiras encontram no Brasil para definir seus negócios não 
existe na China, na Índia e muito menos na Rússia", diz o economista. As multinacionais que 
não aceitam esse tipo de acordo simplesmente não entram no mercado chinês. Isso ocorre 
principalmente com aquelas que têm no segredo a essência de seu negócio.   
 
Na Índia, que nunca teve um regime centralizado, o desafio é criar um sistema de inovação 
auto-suficiente. "Eles têm um programa nuclear que é parte importante do sistema de ciência 
e tecnologia, mas nas áreas onde é difícil sobreviver apenas copiando há um esforço muito 
grande para geração de conhecimento", explica Laplane. Segundo ele, isso ocorre, 
principalmente, nas indústrias farmacêutica e de software. "Esse esforço começou nos anos 
noventa, mas eles reconhecem que ainda estão longe do ideal", relata.   
 



O eficiente sistema de engenharia reversa que a Índia adotou para desenvolver a indústria 
farmacêutica começa a enfrentar problemas. "Como todo mundo, a Índia assinou 
compromissos internacionais de respeito aos direitos de propriedade e ganhou dez anos para 
fazer os ajustes, a partir de 1995", observa Laplane.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 abr. 2007. Competitividade, p. F2-6. 
 


