
O
governo já tem um
modelo para a ex-
ploração do pré-
sal. É equilibrado.
Parece que acabou

a histeria patrioteira de “o pe-
tróleo é nosso”.

Certamente,vaiser levanta-
da no Congresso Nacional,
quando receber a medida pro-
visória.Afinal,demagogiasem-
pre dá voto. Cabe ao governo
vetar ideias obtusas, que afas-
tariamrecursosdosetorpriva-
do, nacional e estrangeiro.

Aqui, um ponto polêmico
muitodeagradodopresidente:
o seu antecessor, Fernando
Henrique Cardoso. Lula o acu-
sa de ter errado terrivelmente
aoabrir o capital daPetrobrás,
permitindo que empresas pri-
vadas e pessoas físicas e jurídi-
cas, nacionais ou estrangeiras,
pudessemadquiriraçõesdaPe-
trobrás e receber parte dos lu-
crosdaempresaque,argumen-
ta, deveria pertencer apenas
aoEstado. É patrimônio nacio-
nal. Sim, mas valeria pouco se
nãofossedescobertoóleo.Eha-
ja slogans.

VAMOS COM CALMA
Senhorpresidente,semoapor-
te de recursos privados, a Pe-
trobrásnãopoderiater investi-
do o que investiu para desco-
briropré-sal.Eaindavaipreci-
sar demuitíssimomais.
Sem o dinheiro dos acionis-

tas,a fantásticariquezadopré-
sal, estimada hoje em 50 bi-
lhões de barris, estaria ainda
lá, escondida, nas profundezas
do mar de Santos, à espera de
nós,osbandeirantesretardatá-
rios do petróleo. E levaríamos
ainda anos para encontrá-la e
outros mais para extraí-la e
transformá-la,agorasim,emri-
queza nacional.

SETOR PRIVADO É DEFINITIVO
Tomem nota: quase todos es-
quecem que o governo tem
32,2% do capital da Petrobrás,
enquanto o setor privado, em-
presas e pessoas físicas nacio-
nais, detinham no ano passado
20,7% das ações.
E as estrangeiras? Apenas

7,9%. Ou seja,o setor privado
representa 28,6% do capital da
empresa. Por favor, compa-
rem os números e poderão ver
qual foi a sua colaboração nos
investimentos que levaram à
descoberta do pré-sal. Por is-
so, vamos com calma ao criti-
car o que Fernando Henrique
fez.

Mas a Petrobrás, sozinha,
não teria esses recursos?Deci-
didamente, não, senhor presi-
dente.Suaprioridade éaBacia
de Campos, onde a exploração
do petróleo em mares menos
profundos é menos onerosa e
mais rentável. Além disso, o
monopólio, de fato, impedia in-
vestimentosemrefinarias, que
custammais de US$ 5 bilhões,
as de porte médio, e US$ 14 bi-
lhões, asmaiores – e no gás.
Os investimentos totais da

Petrobrás para este ano estão
estimados em US$ 28,9 bi-
lhões. Pode-se ver que é pouco
paraaenormetarefaque temà
frente.Jamaispoderiaexecutá-
la só com o apoio do Estado.

TEMMAIS, TEMMAIS
Masnão é só isso, não.Há fatos
mais sérios e graves. Mesmo
produzindo 1,7 milhão de bar-
ris por dia, aproximando-se
neste anode 2milhões, oBrasil
não é autossuficiente! Não é,

não. O petróleo de Campos é
pesado e, por falta de recursos,
a Petrobrás não construiu ou
nãoquisconstruirrefinariapa-
ra ele; ela preferiu derivados
de petróleo, para abastecer o
mercadointerno,eexportaseu
petróleo.Sóque,pelasuabaixa
qualidade, tempreçomenorno
mercado internacional. O da
BaciadeSantosé leve,masexi-
ge enormes investimentos pa-
ra ser explorado. A Petrobrás
está construindo duas refina-
rias,comaportederecursosex-
ternos.

PETRÓLEO DÁ PREJUÍZO
Issoexplicaporqueodéficit da
balança comercial do setor é
elevadoe representa umgran-
de ônus. Ele foi de US$ 695,4
milhões no primeiro trimes-
tre, apesar de termos exporta-
do 78 mil barris a mais de pe-
tróleo e derivados. A receita
com as exportações de petró-
leo nacional no primeiro se-

mestre, de US$ 2,8 bilhões, foi
48% (!) menor que no mesmo
período do ano passado por
causa,principalmente,daque-
da da cotação internacional,
que só agora se recupera. São
dados da Agência Nacional de
Petróleo.
Ou seja, “o Brasil não não é

autossuficiente, depende do
exteriorparaabasteceromer-
cado interno”.
A Petrobrás não tem recur-

sos suficientes para pesqui-
sar, explorar o pré-sal e cons-
truir refinarias. Precisa do go-
verno emais do setor privado,
nacional ou estrangeiro.
Em resumo, do seu dinhei-

ro, leitor, que comprou ações
seguras e rentáveis da estatal.
E não é só seu, não, é também
dasvelhinhasamericanasapo-
sentadas, cujo fundo de pen-
são aplicou suas poupanças
emumaestatal brasileira, ren-
tável e superconfiável. Afinal,
é uma das maiores do mundo.

MASAINDA HÁ UMRISCO
Sim,sedecidiremcomprarma-
ciçamente mais ações, neste
momento em que as reservas
do pré-sal aumentam o valor
da Petrobrás. E foi em grande
partepor issoque, nonovomo-
delo, o governo decidiu dar a
PetrobrásR$100bilhõesemtí-
tulos do Tesouro Nacional, pa-
ra capitalizá-la e permitir que
compre a maior parte das
ações que ele, por força de lei,
terá de oferecer aomercado.
E se os outros também com-

prarem mais ações? É isso o
queogovernoquer,mantendo-
se, porém, majoritário. Nin-
guém vai deixar de adquirir ou
venderaçõesdeumadasmaio-
res empresas domundo, de pe-
tróleoounão,queacabadedes-
cobrir 50bilhões debarris logo
ali, nãomuito longedasmagní-
ficas praias de Santos. Só que
ele tem poder de fogo. ●

*Email: at@attgobal.net

Análise

Alberto
Tamer*

Montadoras
chinesas
vêmpara
oBrasil

INDÚSTRIAAUTOMOBILÍSTICA

Brasilpodevenderhojeopetróleodeamanhã
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Pelo menos três montadoras já
negociam locais para suas fábricas

Raquel Landim
ENVIADA ESPECIAL
PEQUIM

Asmontadoraschinesasprepa-
ram seu desembarque no mer-
cado brasileiro com uma avi-
dez capitalista que em nada
lembraascompanhiasquesur-
giramapósarevolução coman-
dada por Mao Tsé-tung. Além
daChery,queacabade lançaro
utilitário esportivo Tiggo no
País, a Build Your Dreams
(BYD) e a Jianghuai Automoti-
veCo.(JAC)têmplanosconcre-
tos para entrar no Brasil nos
próximosdoisanos.Umescritó-
rio de advocacia brasileiro está
assessorandooutrasduasfabri-
cantes de caminhões chinesas,
mas não revelou os nomes.
“A JAC estámuito confiante

dequevaitransformaromerca-
do brasileiro em sua base para
a América Latina. Estamos,
comsucesso,nospaísesemvol-
tadoBrasil”,disseagerentere-
gional do negócio de cami-
nhões leves, Sammi Shang. A
BYD,que tementreseus sócios
o megainvestidor Warren Bu-
ffet, disse que “a competição
com as montadoras tradicio-
nais é forte noBrasil”. “Mas es-
tamos seguros que vamos atin-
gir uma fatia considerável de
mercado no futuro próximo.”
Aestratégia chinesa é come-

çar com importações, para tes-
taromercado,e logodepois ins-
talar fábricas no País, utilizan-
do peças vindas daChina. Para
as empresas, a presença local é
importante para evitar os 35%
de tarifa de importação de car-
rosdoBrasil,paraganharacon-
fiança dos consumidores e das
concessionárias e se adequar
às regras brasileiras.
O grande diferencial das

montadoras chinesas promete
ser o preço. Na China, a JAC
vendeoTongyue,motor 1.3,pe-
lo equivalente a R$ 15 mil, en-

quantooF3, daBYD,motor 1.5,
sai por R$ 20 mil. O Tiggo, da
Chery, é vendido hoje por R$
49,9milnoBrasil,mascustaR$
26 mil na China. A montadora
também quer trazer para o
País o QQ, um compacto sim-
ples, motor 0.8, que custa ape-
nas R$ 8,8mil na China.
SegundoShang, a JAC já co-

meçou os preparativos para
construir a fábrica no Brasil,
pormeio de investimento dire-
to ou de uma joint venture com
uma empresa local. “Estamos
em contato com empresários
brasileiros que demonstraram
intenção de cooperar.”
O plano é terminar a radio-

grafia do mercado em 2010 e
instalarafábricaem2011.Aexe-
cutivanãorelevouquemodelos
pretende levarparaoPaís,mas
aJACéamaiorexportadorade
caminhões leves da China.
Pormeiodeseudepartamen-

to de marketing, a BYD disse
que “a estratégia final ainda
nãoestáconfirmada,masopri-
meiropassodeveseraimporta-
ção, seguida da produção local,
em uma segunda fase”. A em-
presatambémplanejaconcreti-
zar sua entrada noBrasil entre
2010 e 2011. Um das principais
áreas de pesquisa da BYD, que
começou como fabricante de
baterias e só entrou no merca-
doautomotivoem2003,éocar-
ro elétrico, lançado em 2008.
Com uma fábrica no Uru-

guai, a Chery é a pioneira do
mercado brasileiro e dispõe de
11 concessionárias noPaís para
venderoTiggo.Oobjetivoéam-
pliaronúmeropara55atéo fim
do ano. A companhia planeja
construir uma fábrica no Bra-
sil, que pode consumir investi-
mentos de US$ 500 milhões a
US$ 700milhões.
As montadoras chinesas es-

tudam omercado brasileiro há
algum tempo. Agora, conver-
samcomosEstadosparaobter

vantagens fiscais. Segundo o
embaixadordoBrasilnaChina,
Clodoaldo Hugueney, Rio, Ba-
hia e Ceará disputam essas
montadoras. Em recente via-
gem a China, o governador do
Rio, Sérgio Cabral, se encon-
trou com a diretoria da JAC. O
gerente-geral da companhia

chinesadeve iraoBrasil emou-
tubro.
De acordo com JoséRicardo

dos Santos Luz, representante
doescritórioDuarteGarcia,Ca-
selli Guimarães eTerra emPe-
quim,queassessoraduasfabri-
cantesdecaminhões interessa-
das no Brasil, as empresas chi-

nesas buscam se adaptar à le-
gislaçãobrasileira,masmuitas
vezes esbarramna burocracia.
Presentes no Brasil desde a

décadade50edonasdeumlob-
bypoderoso,asmontadoraseu-
ropeias e americanas vão ten-
tar dificultar o desembarque
das marcas chinesas. Mais re-

centemente,tambémseinstala-
ramnoPaísmontadorascorea-
nas e japonesas.
“NoBrasil,todasasmontado-

ras vieram de fora. Se tiver
mais uma origem, qual é o pro-
blema? As multinacionais que-
rem defender como seu o mer-
cadobrasileiro”, disse o ex-em-
baixador da China no Brasil,
ChenDuqing.
Chery, BYD e JAC têm fôle-

go financeiro para a empreita-
danoBrasilporquesão,respec-
tivamente,asétima,oitavaeno-
na maiores montadoras chine-
sas, com vendas que devem
atingir entre 300 mil e 450 mil
veículos este ano cada uma.
São as três maiores “indepen-
dentes” do mercado chinês – a
denominaçãoparaasmontado-
ras com tecnologia 100% local.
As líderes de mercado Saic

(Shanghai Automotive Indus-
try), FAW (First Automobile
Group) e DMC (Dongfeng Mo-
torCorp.)produzememparce-
ria com multinacionais, como
General Motors, Volkswagen
ou Toyota. A Saic, por exem-
plo, vendeu1,1milhãodecarros
na China no primeiro semes-
tre.
Entrar no mercado brasilei-

ro, porém, não é uma tarefa fá-
cil para a China, que exportou
356 mil carros no primeiro se-
mestredeste ano,uma fatiape-
quena perto dos 6milhões ven-
didos localmente. Segundo Al-
fred Tian, diretor executivo da
China Automotive Review, as
empresas chinesas ainda en-
frentam dificuldades para se
adaptar a regras rígidas de se-
gurança emeio ambiente.
As exportações chinesas de

carros,porenquanto,estãores-
tritas à África, ao Oriente Mé-
dio, Leste Europeu e América
do Sul. As montadoras chine-
sas alcançam vendas significa-
tivas em países como Colôm-
bia, Venezuela ou Chile.●

MAISCOMPETIÇÃO–LinhademontagemBYD, empresacujadireçãoacreditapoderconquistaruma fatia consideráveldomercadobrasileiro
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