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A relações comerciais entre Brasil e Indonésia devem ser elevadas a um novo patamar e as 
parcerias estratégicas nas áreas agrícola, de energia e aeronáutica devem ser reforçadas. Na 
avaliação da ministra do Comércio da Indonésia, Mari Elka Pangestu, os negócios entre os dois 
países estão em nível abaixo do potencial.  
 
A aproximação entre os blocos econômicos do Mercosul e da Associação de Nações do Sudeste 
Asiático (Asean), composta pela Indonésia além de Tailândia, Malásia, Cingapura e Filipinas, 
integra a estratégia do país no campo de relações multilaterais. Para a ministra Mari Pangestu, 
este será um dos temas a serem debatidos entre ministros do Comércio e de Relações 
Exteriores que se encontrarão no dia 24 de novembro em Brasília.  
 
Rodada de Doha  
 
O revés experimentado na Rodada de Doha ainda é uma questão aberta que "entristece" a 
ministra Mari Pangestu. "Estávamos muito perto do acordo", comenta. A Indonésia, como 
membro do Grupo dos 20, composto por países emergentes, temo os mesmos objetivos que o 
Brasil no que se refere ao acesso e redução das distorções comerciais dos mercados dos países 
desenvolvidos.  
 
Apesar do fracasso nas negociações, a ministra da Indonésia, se mantém otimista. "Não 
podemos desistir", afirmou. A convicção de que as os pontos acordados em Doha serão 
mantidos foi expresso na última reunião do Trade Negotiation Commitee, do qual os Estados 
Unidos fazem parte. Para Mari Pangestu, a Indonésia está comprometida a continuar 
trabalhando para que estes pontos sigam adiante o "mais rápido possível".  
 
Mari Pangestu declarou que manterá um estreito relacionamento com o Brasil nas negociações 
multilaterais. Apesar não terem conseguido avançar em todos os aspectos importantes nas 
negociações de Doha, os países estão promovendo uma grande transformação na política 
agrícola nos Estados Unidos e da Europa. Existem aspectos técnicos a serem solucionados nos 
pontos de consenso. "O principal é que todos, incluindo o Brasil, continuarem a tentar (a 
abertura dos mercados)", afirma  
 
As questões envolvendo o comércio internacional de algodão, um produto importante para os 
brasileiros e os países africanos, ficaram sem um consenso nas negociações de Doha. Este 
assunto deverá ser retomado nas próximas reuniões multilaterais e, de acordo com a ministra, 
o Brasil poderá contar com o apoio da Indonésia nestas discussões.  
 
O encontro realizado ontem em São Paulo com representantes dos setores agrícola, 
aeronáutico, têxteis, entre outros, representa o início do processo de incremento de negócios 
entre os blocos econômicos. A corrente de negócio entre o Mercosul e Asean soma US$ 10 
bilhões.  
 
Relações comerciais  
 
Segundo a ministra, "Brasil e Indonésia começam a construir um forte relacionamento". A 
balança comercial entre os dois países alcançou US$ 1,5 bilhão em 2007 e os planos do país 
asiático é elevar as trocas comerciais para US$ 2 bilhões em 2008. "Temos interesses nas 
áreas agrícola, energia,. alimentos e combustíveis", afirmou. A experiência do Brasil em 
energia alternativa, com destaque para o etanol, também é parte da pauta de discussões 
bilaterais. Há grande potencial nos segmentos automobilístico e de aviação.  
 
O etanol foi um dos temas da pauta da reunião de negócios realizada ontem entre empresários 
brasileiros e a equipe ministerial da Indonésia. A produção do biocombustível não é um desafio 
para os dois países. Os indonésios são grandes produtores de óleo de palma para uso 
alimentar e industrial. As limitações se prendem à comecialização e aplicação do combustível.  
 



Na Indonésia não existe uma frota de carros adaptados para uso de combustíveis alternativos 
como ocorre no Brasil. Esta é um dos itens a serem tratados pelo governo do país.  
 
Infra-estrutura  
 
As maiores oportunidades para empresas brasileiras na Indonésia estão na área de infra-
estrutura. Segundo a ministra, o país está aberto para parcerias entre o setor público e a 
iniciativa privada. As associações podem ser estruturadas com 40% de participação de 
recursos e 60% das empresas privadas.  
 
Estão previstos investimentos de US$ 150 bilhões para reconstruir a infra-estrutura indonésia. 
As prioridades do país estão concentradas nas áreas de energia, estradas pedageadas, portos, 
reservatórios e distribuição de água. De acordo com Mari Pangestu, as licitações internacionais 
estão abertas e os planos do governo Indonésio é de realizar os projetos nos próximos 5 anos.  
 
A Indonésia mantém uma estrutura de parceria entre os setores público e privado há uma 
definição clara do compartilhamento de risco. O governo buscou afastar o risco político e 
afastar as eventuais preocupações com a experiência negativa do passado quando, durante a 
crise asiática de 1997, em decorrência das dificuldades econômicas, os preços não foram 
mantidos na área de energia elétrica. Segundo a ministra, o governo manterá os 
compromissos e sustentará os valores dos acordos firmados com a iniciativa privada.  
 
Um item crítico nos projetos de infra-estrutura é a questão da terra. O governo da Indonésia 
encontrou uma via para viabilizar as obras por meio da compra das áreas para entregar o 
espaço pronto para as empresas privadas desenvolverem os projetos. Desta forma, as 
companhias não terão de negociar com os proprietários.  
 
O país tem a maior parte de sua população concentrada em Java e a maior parte das 
necessidades em infra-estrutura estão concentradas nesta região. O governo está trabalhando 
para encontrar um modelo para ser utilizado nas áreas urbanizadas onde houver resistência 
dos moradores para negociar essas áreas.  
 
O Ministério do Comércio da Indonésia já havia realizado uma rodada de negócios em 
dezembro do ano passado em Brasília para apresentação de um grande pacote de benefícios 
para empresas interessadas na exploração de petróleo no país. Segundo a ministra, São Paulo 
é uma base importante para o desenvolvimento da estratégia comercial dos países e o país 
mantém da cidade um escritório, o Indonésia Trade Promotion Center.  
 
Um dos objetivos dos contatos de Mari Pangestu no país foi o de apresentar a 23 Trade Expo 
que será realizada nos dias 21 e 25 de outubro em Jacarta.  
 
Há várias empresas brasileiras operando no país. Uma delas é a Cia Vale do Rio Doce (Vale) 
que controla a PT International Nickel Indonesia.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 1, 2 e 3 ago. 2008, Nacional, p. A4. 


