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Enquanto o Itamaraty busca se aproximar da Índia, não existem grandes preocupações entre 
os exportadores quanto ao papel da Rússia na disputa de mercados com o Brasil. "A economia 
russa é muito dependente do petróleo e não se organizou efetivamente para concorrer no 
terreno exportador", diz o coordenador de Análise de Comércio Exterior da Fiesp, Fabrizio 
Panzini. "Não é de lá que vem o perigo". 
 
Entre os países produtores de manufaturados com baixo valor agregado, alguns sentinelas no 
Brasil já identificam no Vietnã um possível novo concorrente. Outra vez, porém, a China está 
por detrás do movimento. "É, na prática, a teoria dos ‘gansos voadores’, pela qual, 
basicamente por falta de espaço, muitas fábricas, no passado, migraram do Japão para a 
Coreia e, agora, seguem da China para o Vietnã", explica Panzini. Na prática, instalando 
sistemas de longas jornadas de trabalho, mão de obra ultra barata e, permanente suspeita, 
trabalho infantil. 
 
Não é, porém, porque as coisas estão difíceis no cenário interno, que o exportador brasileiro 
desistiu de buscar seu espaço lá fora. Ao contrário. Maior filiada à CNI, somente a Fiesp 
coordenou este ano nada menos que 17 missões empresariais brasileiras ao exterior. Divididos 
em grupos, 363 empresários encontraram potenciais clientes em países como Alemanha, 
Angola, Israel, Itália, na própria China e outros.  
 
Doze feiras comerciais no exterior tiveram presença de missões brasileiras. Aqui, 26 visitas 
técnicas de empresários estrangeiros foram organizadas em torno de empresas tão díspares 
como a Embraer e a Alimentos Castelo. Ao longo do ano, as entidades empresariais 
promoveram dezenas de cursos de capacitação em comércio exterior. Mais de duas centenas 
de estudos sobre o mercado exterior foram realizados na órbita das entidades ligadas à CNI. 
"A palavra desistir não faz parte do vocabulário do exportador brasileiro", garante o presidente 
da entidade, Armando Monteiro. "O empresário sabe que, sempre, tem de ir em frente, mesmo 
que pesem todas as dificuldades". 
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