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O bom momento econômico e
a situação estratégica privile-
giada dos países do sudeste
asiático estão aguçando o ape-
tite das empresas brasileiras
para a região. O maior alvo é
formado pelos dez países que
compõem a a Associação das
Nações do Sudeste Asiático
(Asean). A previsão de cresci-
mento médio dos seis princi-
pais países do bloco (Indoné-
sia, Malásia, Filipinas, Tailân-
dia e Vietnã) é de 7,3% frente
aos tímidos 1,3% de 2009, ge-
rados pela crise global.

O cenário pujante torna
atraente a instalação de unida-
des produtivas nos territórios da
Asean, em especial na Indoné-
sia, na Malásia e no Vietnã. Se-
gundo Marcos Lelis, coordena-
dor da Unidade de Inteligência
comercial da Agência Brasileira
de Promoção de Exportação e
Investimentos (Apex), esses
países vivem um momento eco-
nômico semelhante ao brasilei-

ro nas décadas de 1960 e 1970.
“Eles estão passando por um
processo de industrialização,
com a população migrando para
as cidades”, aponta.

Lelis vê o momento como
propício para a entrada de em-
presas brasileiras na região.
“Eles estão começando a mon-
tar o parque industrial, vão
precisar bens de capital até que
esse processo se solidifique”,
avalia. “O ideal é instalar a pro-
dução e se integrar ao cenário
econômico local, oferecendo
produção e assistência técnica
desses equipamentos”.

Porta de entrada
Outro fator que torna a região
interessante é o fato de que o
bloco possui um acordo de livre
comércio com China e Índia. É
um elemento tentador, levan-
do-se em conta o gigantesco
mercado representado pela
soma dos dois países — 2,5 bi-
lhões bilhões de pessoas, quase
40% da população mundial.

Além disso, a Asean é geo-
graficamente próxima dos dois

países, o que poderia baratear o
embarque de produtos.

Consumo
Quanto ao tipo de mercado con-
sumidor, uma boa aposta é pro-
dução ou venda de commodities
agrícola, uma das especialida-
des do Brasil. “Eles ainda de-
mandam muitos alimentos, de-
vido ao tamanho da população
rural”, aponta Lelis.

Segundo Marcelo Zorovich,
professor de Relações Internacio-
nais da Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM), es-
pecialista em negócios na Ásia, a
busca brasileira pela diversifica-
ção de mercados consumidores é
positiva. “Olhar outros mercados
é muito importante para que não
fiquemos exclusivamente nas
mãos dos tradicionais”, sinaliza.

Segundo os dados do Minis-
tério do Desenvolvimento, a ba-
lança comercial brasileira com o
bloco econômico, no entanto,
caminha para um resultado de-
ficitário em 2010. Até novembro
deste ano, o saldo era negativo
em R$ 487 milhões.

Zorovich destaca quer é im-
portante analisar os número
com cuidado, uma vez que a
Asean também conta com Cin-
gapura, país que hospeda o
principal porto do mundo. “O
nosso fluxo comercial para a
região por conta do porto de
Cingapura país acaba ma-
quiando um pouco os números
da balança comercial”.

Exportação
Por outro lado, alguns países da
região tem despontado como
produtores do setor automotivo.
Marcelo Cioffi, sócio da consul-
toria Pricewaterhouse Coopers,
ressalta que a expectativa é que
a Tailândia produza 2,7 milhões
de carros por ano em 2016.
“Eles trabalham com foco em
exportação”, explica.

Embora o maior foco desses
países esteja direcionado para
os mercados chinês e indiano,
Cioffi lembra que o nosso po-
tencial de importação não é
pequeno. “Podemos importar
praticamente tudo desse mer-
cado”, finaliza. ■

Sudeste da Ásia entra na mira do
Previsão média de
crescimento das seis
principais nações do
grupo para este ano
está na casa de 7,3%

Países do Bloco Asean, como Indonésia, Malásia e Vietnã, são vistos como porta de entrada para os mercados
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Opep decide manter níveis de produção
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) decidiu,
neste fim de semana em Quito, manter suas cotas de produção, estáveis
desde janeiro de 2009, apesar da recente alta do barril para acima de
US$ 90. “O preço atual não afetou negativamente o crescimento
mundial”, declarou o secretário-geral da Opep, Mohammed El Badri. A
entidade considera que o abastecimento do mercado é correto e que a
instabilidade econômica mundial pode afetar a demanda em 2011.

Alfredo Estrella/AFP
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Cingapura, porto mais movimentado
do mundo: localização geográfica barateia
a logística no comércio com China e Índia

Roslan Rahman/AFP

CONHEÇA A ASSOCIAÇÃO DAS NAÇÕES DO SUDESTE ASIÁTICO (ASEAN)

INDONÉSIA
�População
229,964 milhões
�PIB
US$ 432,9 bilhões

CINGAPURA
�População
 4,736 milhões
�PIB
US$ 161,349 bilhões

FILIPINAS
�População
 91,9 milhões
�PIB
 US$ 144,129 bilhões

MALÁSIA
�População
27,467 milhões
�PIB 
US$ 186,720 bilhões

TAILÂNDIA
�População
67,764 milhões
�PIB
US$ 245,351 bilhões

VIETNÃ
�População
88,068 milhões
�PIB
US$ 71,174 bilhões

MIANMAR
�População
50,019 milhões
�PIB
US$ 18,510 bilhões

LAOS
�População
6,320 milhões
�PIB
US$ 4,163 bilhões

CAMBOJA
�População
14,805 milhões
�PIB
US$ 8,639 bilhões

MAR DO SUL
DA CHINA

OCEANO
PACÍFICO

OCEANO
ÍNDICO

BRUNEI
�População
399,687 mil
�PIB
US$ 12,388 bilhões

Além de ser um mercado consumidor em potencial, a Asean Pope pode favorecer as empresas 
brasileiras devido aos seus tratados de livre-comércio com China e Índia 

Fonte: IBGE

da China e da Índia

EXPANSÃO

7,3%
é a previsão da Organização
para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico
(OCDE) de crescimento
econômico para os seis
principais países da Asean.

COMÉRCIO

US$ 10 bi
é o valor da corrente
de comércio entre o Brasil
e os dez países da Asean
segundo os dados do
Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior.

DÉFICIT

US$ 487 mi
é o saldo negativo da
nossa balança comercial
com o bloco comercial
do sudetes asiático
no acumulado de 2010,
até o mês de novembro.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. 46-47.




