
Grupo já responde por 30% da
produção mundial de carros

NEGÓCIOS MILIONÁRIOS

Brasil e China fecham contratos milionários
Comitiva empresarial que acompanha presidente chinês assina 10 contratos com companhias brasileiras no valor total de US$ 432 milhões

Raquel Landim

Na véspera da reunião de cúpu-
la dos Brics (Brasil, Rússia, Ín-
dia, China e África do Sul), em-
presas brasileiras e chinesas
assinaram ontem contratos
no valor total de US$ 432 mi-
lhões. Os negócios contem-
plam investimentos, presta-
ção de serviços, e exportação e
importação de produtos.

As empresas chinesas fazem
parte da comitiva que vai acom-
panhar o presidente da China,
Hu Jintao, que estava previsto
para desembarcar ontem à noite
no País. A cerimônia de assinatu-
ra dos contratos aconteceu em
São Paulo e foi acompanhada pe-
lo vice-ministro de Comércio da
China, Jiang Yaoping.

CSN. O maior negócio foi sela-
do pela Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN) com a CISDI En-
genharia e chegou a US$ 280 mi-
lhões. Segundo fontes envolvi-
das, a empresa chinesa vai forne-
cer equipamentos para uma no-
va unidade de produção de aços
da CSN. A siderúrgica brasileira
não quis comentar o negócio.

“O relacionamento entre Bra-
sil e China está mudando. Não é
mais só comércio. Chegou a ho-
ra de os investimentos chineses
se concretizarem”, disse Rodri-
go Tavares Maciel, sócio da con-

sultoria Strategus. Maciel é ex-
diretor-executivo do Conselho
Empresarial Brasil-China e orga-
nizou o evento a pedido do Mi-
nistério do Comércio da China.

Nos contratos selados ontem,
dois podem ser classificados co-

mo investimentos: uma joint-
venture entre a Villarejo Artefa-
tos de Couro e a Xiangxing Bag &
Luggage e o estabelecimento de
um Centro de Exibição de Com-
modities do Brasil em Cantão
(China) pelas tradings chinesa

Jiangmen e brasileira Shengjian.
A gigante de telecomunica-

ções chinesa ZTE também se
comprometeu ontem a investir
US$ 2 milhões em instalações de
ensino no Instituto Nacional de
Telecomunicações (Inatel), se-

diado em Santa Rita do Sapucaí,
Minas Gerais. Ao redor desse ins-
tituto surgiu um polo de tecnolo-
gia na região.

A maior parte dos negócios en-
tre brasileiros e chineses, no en-
tanto, ainda são exportação e im-

portação. A rede de utensílios do-
mésticos Camicado, por exem-
plo, selou uma importação de
US$ 3 milhões da chinesa Sino-
glasse Houseware.

No evento de ontem, também
ocorreu uma rodada de negó-
cios, que atraiu 273 empresas bra-
sileiras, interessadas em fazer
contato com as 65 companhias
chinesas que acompanham o pre-
sidente Hu Jintao.

Estiveram presentes grandes
empresas como Odebrecht, Va-
le e Embraer, mas também pe-
quenas e médias companhias de
de vários setores, como energia
e máquinas e equipamentos.

Representantes da fabricante
chinesa de automóveis Jian-
ghuai Automotive Co (JAC) tam-
bém participaram da reunião. A
empresa tem preparativos para
construir uma fábrica no Brasil,
por meio de investimento direto
ou de uma joint venture com
uma empresa local.

Na sexta-feira, os empresários
chineses vão conhecer as obras
do Complexo Industrial do Por-
to de Açu, no município de São
João da Barra, no Rio de Janeiro.
O projeto é desenvolvido pela
LLX Logística, do empresário Ei-
ke Batista. Na mesma data, Eike
assina o contrato com a chinesa
Wiscon, anunciado em novem-
bro, para a construção de uma
siderúrgica no porto.
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FONTE: ORGANIZADORES

Os países que compõem o Bric –
Brasil, Rússia, Índia e China – de-
vem responder este ano por 30%
da produção global de automó-
veis e comercias leves, prevista
em 66,2 milhões de unidades pe-

la consultoria CSM Worldwide.
Há cinco anos, a participação do
grupo era de 14,5%. “Em 2016, os
Brics vão responder por 35,6%
da produção mundial de automó-
veis e comerciais leves”, prevê

Michael Robinet, vice-presiden-
te mundial da CSM. Pelos seus
cálculos, a produção no período
será de 88,9 milhões de veículos.

A China, sozinha, deve ven-
der este ano 13,8 milhões de veí-
culos (sem contar caminhões e
ônibus), se estabelecendo co-
mo maior mercado do planeta.
O Brasil deve vender 3,2 mi-
lhões, ocupando o quarto posto

pela primeira vez. A Índia ficará
na oitava posição, com 2,2 mi-
lhões e a Rússia na décima, com
1,6 milhão, segundo a Roland
Berger. A soma dá a um merca-
do de 20,8 milhões de carros.

O presidente mundial do gru-
po Renault/Nissan, Carlos
Ghosn, avalia como importante
a integração entre os países do
Bric, visto por ele como pilar do

crescimento mundial. “A Chi-
na, a Índia e o Brasil tiveram pa-
pel importante para fortalecer
a economia mundial num mo-
mento em que as economias
americana, japonesa e parte da
europeia estavam em situação
péssima”, afirma o executivo.

Para Ghosn, “foi muito positi-
vo o fato de, durante a crise, não
ter ocorrido nenhuma iniciati-

va de protecionismo, mesmo
entre os que tinham muita ten-
tação de adotar esse tipo de me-
dida”. O executivo ressalta ain-
da que, “antes, a economia mun-
dial dependia da decisão de
dois ou três países; agora, há
mais participantes e as decisões
são mais balanceadas, mais
equilibradas e têm maior legiti-
midade”./CLEIDE SILVA

EM US$ MILHÕES
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