
IMPORTADORAS DE MATÉRIAS-PRIMAS
PARA CANDIES AMPLIAM EMBARQUES
DE FORNECEDORES ASIÁTICOS

Negócios da China
D

esde a abertura da economia, as impor-
tações de produtos e insumos da China
têm encorpado de tal forma que o Brasil
é hoje o seu maior parceiro na América

Latina. Segundo a Administração Central de Adu-
anas Chinesa, que monitora os principais merca-
dos que operam com o país asiático na região, o
Brasil supera o México e o Chile, respectivamente o
segundo e o terceiro colocados do ranking. Na mão
contrária, dados do Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio mostram que os embar-
ques brasileiros para a China no primeiro trimestre
de 2009 superaram em valores as exportações para
os EUA, que durante décadas tem sido o principal
comprador do Brasil. A importação geral de maté-
rias-primas e produtos intermediários, repassa o
MDIC, embora ainda esteja longe dos níveis alcan-
çados no ano passado, foi a que mais subiu entre
junho e julho desde ano. Em volumes, cravou 7% a
mais, equivalentes a quase US$ 1 bilhão, elevando
o total das compras externas em 4%, de junho para
julho. A China teve seguramente uma participação
expressiva nesse movimento. E a transposição des-
se cenário para o setor de alimentos em geral e
de confeitos, em particular, revalida essa intensa
movimentação comercial.

Empresas que atuam nesse segmento relatam
que a importação de insumos especificamente para
a indústria de alimentos e bebidas teve início nos
anos 90 com o desembarque de materiais básicos
como ácido cítrico, acidulante largamente utilizado
em confeitos e refrigerantes, que na época contava
apenas com duas fontes locais. A partir da segun-
da metade daquela década, tanto os volumes como
a diversidade de itens se intensificaram. "A Doce
Aroma foi uma das pioneiras nessas importações,
trazendo de início o sorbato de potássio, ácido
sórbico, ácido cítrico e ácido fosfórico", relembra
Helô Blanco, diretora da importadora e distribuido-
ra de matérias-primas para alimentos. Conforme a
Câmara de Comércio & Indústria Brasil-China, o

intercâmbio sino-brasileiro estabelecido de maneira
extra-oficial desde a criação da República Popular
da China apresenta índices de crescimento e retra-
ção. Mas sem dúvida o ciclo atual é ascendente,
com avanço firme e constante. "Hoje realizamos
visitas periódicas aos nossos fornecedores chineses
e participamos de feiras realizadas no país, ou seja,
mantemos um estreito relacionamento que nos dá
segurança necessária para oferecer qualidade, conti-
nuidade e competitividade", acentua a executiva.

Na Vogler, que também importa da China e dis-
tribui aqui itens como edulcorantes e espessantes
para alimentos, o diretor comercial Otto Nogueira
lembra que nos primórdios das negociações os for-
necedores chineses eram obrigados por força de le-
gislação a colocar seus produtos no exterior através
de grandes tradings. Elas, de certa forma, ditavam
volumes e preços com crescente agressividade. "Mas
isso mudou muito. A China se profissionalizou em
vários aspectos e hoje existem marcas de grande
confiabilidade. O país possui uma enorme varieda-
de de fabricantes com ampla disponibilidade e pre-
ços competitivos", elogia Nogueira, que no começo
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negociava com as tradings
contratos para a importa-
ção de sorbato de potássio
e vitamina C. Com as mu-
danças na Legislação e a
inserção crescente da Chi-
na na cena internacional,
a variedade de insumos se
expandiu e a empresa hoje
opera diretamente com os
fabricantes de diversas re-
giões da China. "Trazemos
a goma xantana Deosen,
de Shandong, que já é
bastante conhecida aqui;
o aspartame da Niutang,
de Xangai; o ciclamato de
sódio Cherry, de Hong Kong; e o acessul-
fame-K da marca Hope, de Beijing", exem-
plifica o diretor.

Já o MC Group que possui, inclusive,
uma filial em Xangai, iniciou suas impor-
tações da China operando com metais e
galvanoplastia. Posteriormente, introdu-
ziu uma linha de nutrição que sobressai
com insumos como addulantes, edulco-
rantes, conservantes, vitaminas e aromas.
"A China vem dominando a produção de
aditivos alimentares e, como opera em
alta escala, dificilmente alguma outra
fonte terá condições de lhe fazer frente",
opina Roberto Constantino Miguel, geren-
te comercial da importadora. Nogueira, da
Vogler, insere que, enquanto a China pos-
sui cinco grandes companhias produtoras
de sorbato de potássio, a Europa tem ape-
nas um fabricante e os EUA não contam
com nenhum. "Insumos como cafeína,
por exemplo, apenas os chineses dispõem
em larga escala", assinala ele.

SELEÇÃO
CRITERIOSA

Todos esses experien-
tes traders, no entanto,
são unânimes em afirmar
que, apesar do enorme
desenvolvimento na qua-
lidade das matérias-pri-
mas produzidas na China,
a criteriosa escolha dos
fornecedores e a formali-
zação de parcerias de lon-
go prazo são chave para se
sair bem no negócio. "No
quesito qualidade, infeliz-
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mente, ainda existem em-
presas sem um controle
rígido que deixam a de-
sejar em alguns aspectos.
Por isso, mantemos um
grupo restrito de fornece-
dores confiáveis", argu-
menta o diretor comercial
da Vogler. Ele acrescenta
que o ideal é tomar cer-
tos cuidados para esta-
belecer as parcerias com
as empresas chinesas.
Para Nogueira, uma das
formas de assegurar essa
confiança é implementar
laços de fidelidade, ga-

rantindo assim o recebimento regular de
mercadorias que contam com as princi-
pais certificações exigidas aqui pela in-
dústria alimentícia, a exemplo do Ponto
de Controle Critico de Análises de Risco
(HACCP), ISO, Kosher e Halal.

Helô Blanco sustenta que hoje em
dia praticamente inexistem restrições aos
insumos produzidos na China, quanto às
tecnologias de processamento. Segun-
do ela, diversas corporações européias
e americanas mantêm plantas no país,
as quais fabricam e enviam ingredientes
para todas as partes do globo. "Possí-
veis restrições não estão vinculadas aos
produtos, mas aos produtores. Apesar do
avanço e das melhorias na indústria local,
ainda é preciso ter cuidado na escolha
das fontes. Em nosso caso, fazemos uma
criteriosa seleção antes de qualquer im-
portação e, por força da certificação ISO
9001/2000, nossos fornecedores têm que
estar habilitados a cumprir com uma série

de requisitos que atendam
as normas de qualidade",
assinala a executiva. Ela
completa que, dessa for-
ma, tem incrementado o
portfólio de importações.
Hoje são mais de 50 itens
trazidos das principais
áreas de produção na Chi-
na que são requisitados
principalmente na indús-
tria de candies, entre os
quais ela destaca, além
dos básicos, edulcorantes
como acessulfame e as-
partame, vanilina e citrato
de sódio.
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