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show?
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Brasil atrai como nunca o 
interesse de estrangeiros, 
ávidos pelo crescimento de seu 
mercado. mas as ineficiências 
do país ainda coBram um alto 
preço de entrada

o feito será digno de comemoração. Em setembro, de-
pois de oito meses instalada no Brasil – e de dez anos 
da primeira intenção de fazê-lo, na época abortada 

pelas dificuldades encontradas para transformar-se em um 
distribuidor –, a empresa espanhola Jealsa Rianxeira, fabri-
cante de pescados enlatados, espera faturar suas primeiras 
vendas em reais. “Um recorde, segundo alguns bancos que 
contatamos, que estimaram nosso início em dois anos”, diz 
Sidnei Rosa, diretor-geral da afiliada no Brasil. 

Para isso, a Jealsa, presente em mais de dez países, teve de 
se valer de uma ginástica operacional. Até que saiam todos os 
registros exigidos para a importação do seu produto, previsto 
só para o final do ano, a Crusoe Foods – criada aproveitando a 
nacionalidade brasileira do líder das operações no Chile  – fez 
parceria com a Leal Santos, do Rio Grande do Sul, que fornecerá 
a matéria-prima e irá embalá-la sob a marca da Crusoe. 

Muito trabalho? “Sim. Pelo que converso com afiliadas de 
outros países, parece que a burocracia lá é menor. Se, por um 
lado, essas dificuldades são boas, pois servem de barreira para 
novos concorrentes, por outro, é complicado esperar tanto para 
começar a faturar e gerar empregos – no caso, para cerca de 300 
vendedores”, diz Rosa. “Mas o mercado vale”, conclui, afirman-
do que o plano da Jealsa, que faturou 390 milhões de euros em 
2009, é conquistar, num prazo de dois anos, 5% do mercado 
brasileiro de pescado enlatado, que hoje é de R$ 1,2 bilhão, com 
estimativa de crescimento de 8% ao ano, segundo Rosa. 

A história da Jealsa reflete a repetição de uma antiga e irô-
nica dinâmica brasileira: a de oferecer um grande e atraente 
mercado a importadores, fabricantes 
e investidores, cobrando de entrada o 
preço de suas também gigantes inefi-
ciências, deixando o interessado sem 
ter para onde correr. O dinamismo do 
país em meio à atual crise econômica 
mundial parece ressaltar ainda mais os 
contornos do território brasileiro no pla-
nejamento estratégico de diversas cor-
porações. Porém, apesar da população 
na casa dos 190 milhões, de uma nova 
classe média com crescente afluência, 
da inflação controlada e da relativa esta-
bilidade nos últimos 15 anos, a locomo-
tiva sul-americana ainda desperta dúvidas que se espraiam 
da complexidade de seu sistema tributário aos entraves 
burocráticos e à precariedade da infraestrutura local. 

“Hoje, todos querem fazer negócios com o Brasil”, comenta 
o executivo de uma empresa mexicana instalada no país, que 
não quis se identificar. “O problema é que, com as deficiências 
que o país tem, corre o risco de não conseguir atrair o inves-
timento direto para as áreas que lhe interessa”, afirma. “Eu, 
por exemplo, pensaria mais de duas vezes em transferir uma 
fábrica para cá, levando em conta o custo de contratação de 
mão de obra e a falta de desoneração de bens de capital.”

SutiS bArrEirAS
A experiência de fazer negócios com 
o Brasil leva muitas empresas estran- 
geiras a defender que o país ainda man-
tém reservas a importações, num in-
centivo dissimulado para que invistam 
em uma operação local. Sob esse ponto 
de vista, exportar para o Brasil em 
bases relevantes seria mais problemá-
tico do que optar por produzir a partir 
do país. Walter Molano, analista do 
BCP Securities, banco de investimentos 
norte-americano, cita o caso da CMPC, 

fabricante chilena de papel e celulose. Há quatro anos, a 
filial de cartolinas da empresa foi acusada de vender abaixo 
do custo pela Suzano e pela Klabin, entre outras fabricantes 
reunidas na Bracelpa, a associação do setor.

No final de 2009, a CMPC comprou os ativos da Aracruz 
no Rio Grande do Sul, tornando-se uma das maiores produ-
toras de celulose do mundo – e, ao final, passou a integrar a 
Bracelpa. “Tudo consiste em instalar-se no país, conquistar 
sócios brasileiros, comprar matéria-prima local e se submeter 
às regras do jogo”, diz Molano, em Santiago. “É um sistema 
desenhado para produzir essa situação.”
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do país ainda coBram um alto 
preço de entrada

o feito será digno de comemoração. Em setembro, de-
pois de oito meses instalada no Brasil – e de dez anos 
da primeira intenção de fazê-lo, na época abortada 

pelas dificuldades encontradas para transformar-se em um 
distribuidor –, a empresa espanhola Jealsa Rianxeira, fabri-
cante de pescados enlatados, espera faturar suas primeiras 
vendas em reais. “Um recorde, segundo alguns bancos que 
contatamos, que estimaram nosso início em dois anos”, diz 
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Para isso, a Jealsa, presente em mais de dez países, teve de 
se valer de uma ginástica operacional. Até que saiam todos os 
registros exigidos para a importação do seu produto, previsto 
só para o final do ano, a Crusoe Foods – criada aproveitando a 
nacionalidade brasileira do líder das operações no Chile  – fez 
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outros países, parece que a burocracia lá é menor. Se, por um 
lado, essas dificuldades são boas, pois servem de barreira para 
novos concorrentes, por outro, é complicado esperar tanto para 
começar a faturar e gerar empregos – no caso, para cerca de 300 
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do que o plano da Jealsa, que faturou 390 milhões de euros em 
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No caso da Jealsa, o plano é, no médio prazo, 
unir a parceria no Sul ao investimento em uma 
fábrica local. “Estamos avaliando Rio de Janeiro, 
Recife ou Fortaleza, para estar mais perto dos 
consumidores do Norte/Nordeste e reduzir custos logísticos”, 
conta Rosa. Segundo o executivo, essa diversificação ainda 
traria outras vantagens: blindar-se de um risco de desabaste-
cimento por problemas nos portos, bem como das mudanças 
de humor do governo de turno. “Agora virão as eleições, e 
não sabemos o que poderá acontecer, o que poderão alegar. 
Em abril, já elevaram nossa taxa de importação de 12% para 
32%”, afirma. 

Para Vera Thorstensen, que por 15 anos assessorou a 
missão brasileira em Genebra, na Organização Mundial de 

nA MirA doS inVEStiMEntoS
Problemático ou não, o fato é que o país tem conseguido 
aumentar a atração de investimentos diretos. Da América 
Latina, por exemplo, vieram de grandes grupos mexicanos 
e chilenos, como Telmex, Femsa, Bimbo, CMPC e Masisa, a 
uma geração anterior de empresas, como as argentinas Arcor 
e Techint. Em agosto, a Bimbo, por exemplo, inaugurou a sua 
sétima unidade produtiva no Brasil, a primeira em Minas Ge-
rais, no município de Contagem. A fabricante de pães e bolos 
chegou ao país em 2001, com uma estratégia de aquisições, e 
agora planeja ganhar participação, ampliando o alcance geo-
gráfico no Brasil – terceiro maior mercado da empresa, atrás de 
México e Estados Unidos. “O grupo está muito satisfeito com o 
desempenho da economia brasileira e aposta no crescimento, 
favorecido também pelo aumento da renda”, diz o gerente de 
Novos Negócios da Bimbo do Brasil, Alvaro Marchi.

Segundo o último relatório mundial da Conferência das 
Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNC-
TAD), o investimento estrangeiro direto no país, entre 2007 
e 2009, somou US$ 105,59 bilhões, cifra superada apenas pelo 
México, que participa do Nafta, a zona de livre comércio da 
América do Norte, com os 
EUA. Além disso, no mais 
recente Relatório de Com-
petitividade Global, elabo-
rado pelo Fórum Econômico 
Mundial (WEF, na sigla em 
inglês), referente ao biênio 
2009-2010, o Brasil aparece 
na posição 56 entre 133 paí-
ses pesquisados. No estudo 
anterior, ficou em 64.

“O Brasil melhorou mui-
to nos últimos anos quanto à 
estabilidade jurídico-regula-
tória”, diz Amaury Júnior, di-
retor da Vision Brazil Gestão 
de Investimentos, citando, 
entre outros fatores, a Nova 
Lei de Falências. “O problema 
está quando se gera qual-
quer instabilidade no marco 
regulatório de um setor, pois 
pode contaminar os outros”, diz, citando como exemplo si-
tuações novas, como a exploração do pré-sal e mudanças de 
regras, como a recente aprovação pelo governo da limitação 
à venda de terras brasileiras a estrangeiros ou a empresas 
brasileiras controladas por estrangeiros a, no máximo, 5 
mil hectares. “Regulamentar é necessário, ninguém diz o 
contrário. O problema é mudar o que estava estabelecido. É 
como voltar atrás”, concorda Mario Roberto Nogueira, sócio 
do escritório de advocacia Demarest & Almeida.

Bom, mas nada fácil
Posição de países da região no estudo Doing Business, que considerou 183 países

Fonte: Banco Mundial
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Comércio (veja entrevista na pág. 30), essa visão de que o 
Brasil seria um país protecionista é um erro – tais variações 
tarifárias, no seu entendimento, estão dentro do previsto. 
“Hoje, a média aplicada pelo Brasil está em torno de 10,4%, 
absolutamente razoável em comparação com os outros países 
em desenvolvimento”, diz. “Na OMC, existem a tarifa aplicada 
e a consolidada. O Brasil nunca perfura a tarifa consolidada 
(a tarifa máxima permitida pelas regras da OMC) que, para 
o produto industrial, é de 35%. Ou seja: o país tem total liber-
dade de variar até esse limite.”

35%
é a tarifa máxima 
que o brasil pode 
aplicar ao importar 
produtos industriais

VElhoS ProblEMAS
“Para ampliarmos a integração, os fluxos comerciais e os 
investimentos diretos, é preciso reduzir o custo Brasil e as exi-
gências burocráticas. Ainda persiste na região uma filosofia 
burocratizante, com resquícios de incompetência e corrup-
ção”, avalia o embaixador Marcos Azambuja, vice-presidente 
do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), 
ressaltando que os problemas causados aos investidores e 
exportadores não são uma exclusividade brasileira.

“A cultura da América do Sul sempre foi a de Estados que 
deveriam criar barreiras e não facilitar as trocas. Ainda expe-
rimentamos alguns resquícios dessa tradição de substituição 

de importações que prevaleceu por tantos anos na região, sob 
a influência das ideias da Cepal [Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe]”, observa.

Para a advogada Shin Jae Kim, sócia da área de Inves-
timentos Estrangeiros da TozziniFreire Advogados, houve 
avanços, nos últimos três anos, na disponibilização por 
diversos órgãos do governo de informações, pela internet, 
aos investidores – e uma melhor compreensão, por parte dos 
estrangeiros, de que o Brasil opera dentro de marcos legais 
definidos. “Mesmo assim, seria importante existir algo como 

logíStiCA dEFiCiEntE E CArA E ExCESSo dE buroCrACiA: 
FAtorES QuE ConSPirAM ContrA oS nEgóCioS
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A cultura da América do Sul 
sempre foi a de dificultar 

o comércio, diz o 
embaixador Mario Azambuja
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de Investimentos, citando, 
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está quando se gera qual-
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regulatório de um setor, pois 
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tuações novas, como a exploração do pré-sal e mudanças de 
regras, como a recente aprovação pelo governo da limitação 
à venda de terras brasileiras a estrangeiros ou a empresas 
brasileiras controladas por estrangeiros a, no máximo, 5 
mil hectares. “Regulamentar é necessário, ninguém diz o 
contrário. O problema é mudar o que estava estabelecido. É 
como voltar atrás”, concorda Mario Roberto Nogueira, sócio 
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ção”, avalia o embaixador Marcos Azambuja, vice-presidente 
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sempre foi a de dificultar 
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embaixador Mario Azambuja

Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 391, p. 24-30, set. 2010.




