
Estado do Rio busca atrair investimentos americanos 
Alex Ribeiro  
 
EUA perderam posto de maior investidor no Brasil  
 
No rastro da visita do presidente Barack Obama ao Brasil, há duas semanas, o governo do Rio 
de Janeiro trouxe ontem uma comitiva a Washington para tentar atrair um público bastante 
arredio: os empresários americanos, que perderam, nos últimos anos, o posto de maiores 
investidores estrangeiros no país. "Precisamos de mais empresas americanas no Brasil", disse 
o empresário Eike Batista, do grupo EBX, com negócios em áreas como energia, mineração e 
transportes. "Os CEOs americanos pegam aviões para ir a lugares distantes como Xangai e 
Mumbai, mas está faltando ir para o Rio." 
 
Em 2010, os investimentos diretos dos Estados Unidos no Brasil somaram US$ 6,204 bilhões, 
menos do que os US$ 6,695 bilhões da Holanda, os US$ 6,437 bilhões da Suíça e os estimados 
US$ 17 bilhões da China. Em anos anteriores, países como a Espanha passaram à frente dos 
Estados Unidos. Quando são somados os empréstimos intercompanhias, os americanos 
investiram mais US$ 4,3 bilhões em 2010, e os holandeses, mais US$ 2,5 bilhões. Os 
americanos, porém, repatriaram US$ 2,647 bilhões em investimentos diretos no ano passado. 
 
"Há grande falta de informação sobre o Brasil", afirmou o governador do Rio, Sérgio Cabral, 
durante o seminário "Oportunidades de Negócios no Rio de Janeiro", organizado pela US 
Chamber of Commerce, Valor e "Washington Post". "Os franceses, espanhóis e alemães sabem 
mais sobre o Brasil." 
 
O presidente da Federação das Indústrias do Rio (Firjan), Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, 
acha que a visão dos americanos sobre o Brasil ainda está contaminada pelo ambiente de alta 
inflação e instabilidade econômica vigente antes do Plano Real. Ele conta que, há alguns anos, 
quando tentava atrair uma empresa americana ao Brasil, as nova gerações de administradores 
estavam entusiasmadas e aprovaram o plano em poucos dias. "No conselho de administração 
da empresa, levou seis meses, porque havia dois membros que estavam à frente de empresas 
que fizeram investimentos na década de 80." 
 
Eike disse que a empresa de logística de seu conglomerado, a LLX, conseguiu atrair coreanos, 
chineses e europeus para investir no porto de Açu, empreendimento de R$ 3,4 bilhões no 
norte do Rio. "Faltam os americanos", disse. 
 
Ele informou que, dentro de dois meses, terá encontro com o comando da Apple para atraí-los 
a montar uma fábrica de produtos de alta tecnologia no complexo de Açu. "Vou me colocar 
como um provocador, no bom sentido", afirma. "O Brasil tem 100 milhões de consumidores de 
classe média e, em dez anos, terá 150 milhões." 
 
A viagem de Obama ao Brasil, com pesada agenda comercial e de investimentos, foi um 
reconhecimento do peso do país para os EUA, disse o embaixador americano em Brasília, 
Thomas Shannon, que participou de um painel sobre o Brasil, em evento organizado pelo 
Eximbank, o banco de apoio a exportações americanas.  
 
Segundo ele, não dá para ignorar que, embora tenham investido menos do que outros países 
em anos recentes, os EUA são a economia com o maior estoque de capital no Brasil. "Outros 
países descobriram oportunidades de negócio, e os EUA já estavam lá", afirmou. Mas 
reconhece que os empresários americanos estão investindo menos do que o potencial.  
 
Política de resseguros é alvo de críticas 
 
Queixas das seguradoras americanas contra o que elas consideram fechamento do mercado de 
resseguros no Brasil roubaram a cena no seminário dedicado a discutir oportunidades de 
investimento no Rio de Janeiro, em Washington. Depois de ouvir a exposição do governador do 
Rio, Sérgio Cabral, e de empresários, um executivo da indústria de seguros americana 



aproveitou a sessão de perguntas para pedir apoio do governo carioca contra uma medida 
recente editada por órgão ligado ao Ministério da Fazenda. 
 
Em 2007, uma lei quebrou o monopólio do resseguro no Brasil, que era exercido pelo Instituto 
de Resseguros do Brasil (IRB). Há cerca de dois meses, porém, a Superintendência de Seguros 
Privados (Susep) editou uma medida que proíbe as empresas de resseguro de dividir os riscos 
assumidos no Brasil com outras empresas no exterior. 
 
Mais recentemente, a Susep reviu a norma, autorizando que 20% do risco seja dividido com 
outras empresas no exterior. Para os americanos, a regra torna viável apenas a operação do 
IRB, pois a prática de todo o resto da industria é dividir os riscos no exterior. "A reforma feita 
em 2007 atraiu significativo investimento estrangeiro", disse ao Valor o vice-presidente da 
Associação Americana de Seguros, David Snyder. "A medida recente terá o efeito de reduzir a 
oferta de resseguros e elevar o preços", acrescentou. 
 
"Se é um problema de regulação, temos como ajudar a pressionar o governo", disse Cabral, 
durante o seminário. Segundo ele, o Rio tem se empenhado para se tornar um polo de 
investimentos da indústria de seguros, com corte de impostos e organização de delegações 
comerciais para atrair mais negócios. "Posso procurar a presidente Dilma [Rousseff] e o 
ministro [da Fazenda, Guido] Mantega", afirmou o governador. "Infelizmente, o preço do 
seguro para as plataformas [de exploração de petróleo] vai subir", disse o empresário Eike 
Batista, do grupo EBX. "É mais um custo-Brasil." 
 
Esta semana, o escritório de negociação comercial dos Estados Unidos, o USTR, citou o setor 
de seguros e resseguros como um dos que têm barreiras à presença de companhias 
estrangeiras. "Empresas americanas que querem entrar no mercado brasileiro de seguro e 
resseguro devem estabelecer a subsidiária, entrar numa parceria ou adquirir uma empresa 
local", afirma o relatório "Barreiras ao Comércio Exterior", encaminhado anteontem ao 
Congresso. 
 
Conquista da China passa pela Embraer 
Sergio Leo  
 
A Embraer é, ainda, a maior aposta do governo brasileiro para aumentar, no curto prazo, a 
parcela de produtos de alto valor agregado nas exportações brasileiras para a China, hoje 
dominadas por commodities, como soja e minério de ferro. É grande a expectativa que a visita 
da presidente Dilma Rousseff ao país, em 11 de abril, seja acompanhada de anúncios positivos 
de abertura do mercado de carnes chinês, com a permissão de exportação de carne suína ao 
país. Há preocupação, no governo, porém, com a dificuldade em vender mais manufaturados 
aos chineses, como quer a presidente. 
 
"Temos de trabalhar naquilo que exportamos, o mercado de aviação regional é excelente, há 
empresas que querem comprar", disse ao Valor o embaixador Clodoaldo Hugueney. Ele 
informou que o Itamaraty ainda discute com os chineses o possível aproveitamento da fábrica 
montada pela Embraer no país para fabricação do jato de médio porte EMB-190, já que o 
plano original de montar o menor EMB 145 foi considerado inviável. Como alternativa há o 
plano de venda de jatos executivos Legacy e a fabricação desses aviões na China. Em contatos 
prévios, autoridades chinesas indicaram que podem aprovar essa solução. 
 
No ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a mandar duas cartas ao 
governo chinês, seguida de carta do ministro da Defesa, Nélson Jobim, em favor da produção 
do EMB 195 na China, mas não houve resposta. As expectativas sobre um anúncio positivo em 
relação à Embraer são baseadas na promessa feita pelos chineses ao receberem, há poucas 
semanas, os ministros da Relações Exteriores, Antônio Patriota, e do Desenvolvimento, 
Fernando Pimentel. 
 
Em Brasília, integrantes do governo reconhecem, em conversas reservadas, que são grandes 
os obstáculos para engajar mais indústrias no esforço exportador brasileiro. A dificuldades 



começam com a disparidade no câmbio, que encarece produtos brasileiros em dólar, e com a 
preferência dos empresários brasileiros por mercados mais próximos ou mais conhecidos. 
 
Nos últimos anos, porém, o Itamaraty e a Agência de Promoção de Exportações (Apex) têm 
buscado nichos de mercado para produtos brasileiros, e esperam ampliar negócios durante a 
visita de Dilma a Pequim. "Há uma classe média emergente de 200 milhões de pessoas na 
China, em busca de produtos para se diferenciar", explica o presidente da Apex, Maurício 
Borges, que, durante a viagem à China, promoverá encontros entre compradores ou sócios 
chineses com empresários brasileiros.  
 
Desde 2009, a Apex mantém em Pequim um centro de negócios, que atendeu a 94 empresas 
desde então, entre elas a Alpargatas, que montou 90 pontos de venda das Havaianas no país, 
e a Labtest, empresa brasileira de diagnóstico in vitro, que abrirá na semana que vem 
escritório na capital chinesa. 
 
As empresas têm sido estimuladas a buscar mercado para produtos que tenham mais 
tecnologia e design em sua composição, diz Borges. O projeto de "plataforma comercial", 
baseado na cidade de Dongguan, para apoiar empresas brasileiras, tornou viáveis, desde 
2010, negócios da ordem de US$ 1,6 milhão, segundo a Apex. 
 
Parte do esforço de divulgação de marcas brasileiras irá à mesa do almoço oferecido pelo 
governo brasileiro a 800 convidados, após o seminário empresarial promovido pelo Itamaraty. 
 
Entre espumantes nacionais e pães de queijo, haverá produtos de empresas, como Brasil 
Foods, Seara-Marfrig, JBS, Vinícola Miolo, Predilecta, Forno de Minas, Novo Mel, Sufresh e 
Agrofood /Café Machado. Borges diz que os programas de promoção têm dado preferência a 
produtos alimentares de valor agregado, como os chamados "nutracêuticos" -sucos com adição 
de vitaminas ou com propriedades terapêuticas. 
 
Os negócios obtidos até agora, na casa dos milhões de dólares, ainda são insuficientes para 
afetar a pauta de exportações brasileiras à China, que soma US$ 3,8 bilhões, 87% dos quais 
concentrados nas commodities que ocupam os sete primeiros lugares entre as mercadorias 
mais vendidas pelo Brasil aos chineses. 
 
Borges aponta, porém, que o mercado chinês começa a se tornar alternativa importante para 
produtores em setores de ocupação de mão de obra, como a indústria do café e até de 
calçados - oito empresas do setor, após sondagens de mercado, abrirão centro de vendas 
multimarcas para calçados de luxo em Pequim, em breve. 
 
"Os empresários brasileiros estão se preparando, buscando informações antecipadamente, não 
vão como aventureiros para a China", diz o presidente da Apex, para explicar a ainda tímida 
presença brasileira no mercado chinês. Entre os produtos capazes de gerar grande volume de 
vendas em curto prazo, estão as carrocerias de veículos de carga da Marcopolo, que aguarda - 
até agora sem resposta positiva - autorização para instalar uma fábrica de montagem na 
China, de olho nas vendas ao mercado do Sudeste Asiático. Dilma tentará fazer avançar o 
projeto da empresa durante a viagem. 
 
Além da Embraer, o impacto mais sensível no esforço exportador brasileiro terá de vir de mais 
uma commodity, a carne suína, que aguarda há cinco anos autorização de entrada na China. 
Uma missão de técnicos chineses esteve no Brasil em setembro. Na semana passada, o 
relatório, com as recomendações para garantir certificado de sanidade para a carne 
exportada,chegou ao Brasil. 
 
"Eles vieram, aprovaram a saúde animal no campo, aprovaram as fábricas. A nossa resposta 
vai para os chineses nesta sexta-feira", diz o presidente da Associação Brasileira da Indústria 
Produtora e Exportadora de carne Suína (Abipecs), Pedro Camargo Neto. Uma missão do 
Ministério da Agricultura negociará os detalhes nos próximos dias, para garantir o anúncio 
durante a visita de Dilma. 
 



Desenvolvimento asiático pode ajudar indústria brasileira, diz economista 
 
Se quiser sustentar sua indústria, o Brasil precisa urgentemente de uma estratégia capaz de 
apoiar um plano para os próximos dez a 15 anos, com propostas de relacionamento econômico 
e comercial com a China, alerta o ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), Antônio Barros de Castro, consultor do Conselho Empresarial 
Brasil-China (CEBC). "A indústria do Brasil foi remodelada para competir com Estados Unidos e 
Europa, e se vê num vazio, se tornou internacionalmente descartável", disse Barros de Castro, 
um dos principais especialistas em política industrial do país. "É uma indústria sem relevância, 
ressalvados alguns pontos." 
 
Barros de Castro, que voltou recentemente de uma viagem à China, onde também 
acompanhou as discussões políticas do 12º Plano Quinquenal, diz que o país, "ávido por 
transformação", está modernizando seus processos produtivos e ampliando o conteúdo 
tecnológico de seus produtos, o que abre oportunidades para o Brasil apresentar propostas de 
desenvolvimento conjunto. "Estão interessados em tudo que diga respeito a indústrias verdes, 
por exemplo", exemplifica o economista. "A indústria automobilística chinesa não têm 
interesse em etanol combustível, mas usa muito plástico, podemos investir em plástico 
baseado em etanol". 
 
Para o economista, os modelos anteriores, de busca de produtos competitivos com os chineses 
ou de nichos de mercado na China, são insuficientes para garantir sustentação da indústria 
brasileira. A indústria, no Brasil, cada vez mais, será afetada pelos efeitos macroeconômicos - 
como a valorização do real e o aumento de importações baratas - da gigantesca demanda 
chinesa por matérias-primas e insumos do Brasil, como petróleo, minério de ferro e outros 
metais, alimentos ou pastas de madeira.  
 
Para aproveitar a expansão chinesa, será preciso participar do desenvolvimento industrial 
asiático, criando novas indústrias e aproveitando vantagens competitivas brasileiras, defende 
Castro. "A Petrobras, por exemplo, precisará de ligas de aço sofisticadíssimas, para o pré-sal. 
É esse tipo de tecnologia de usos múltiplos em que precisamos investir, não na construção de 
estaleiros", indica. 
 
O economista diz que a China passou a ter, nos últimos anos uma característica surpreendente 
em seu modelo de desenvolvimento: há dez anos, imaginava-se que o seu crescimento exigiria 
adaptações em todas as partes do mundo. Agora é a própria China que está se adaptando a 
um novo perfil, de mercadorias baseadas em conhecimento, buscando garantir matérias-
primas em todo o mundo e voltada ao aumento de consumo interno. "A China também está 
construindo a infraestrutura mais eficiente do mundo", nota Barros de Castro, ressalvando que 
o país é apenas a "ponta de lança" de um sistema altamente competitivo de países asiáticos 
interligados, do Japão ao Vietnã. 
 
"O chinês fala da complementaridade China-Brasil, mas esse é o problema", insiste. O Brasil, 
com a receita prevista da venda de petróleo, minérios e grãos, tem possibilidade de sustentar 
suas contas externas, enquanto faz as adaptações necessárias ao futuro, movido pela 
economia chinesa, aponta Castro. "Talvez o Brasil tenha alguns anos para transitar a uma 
situação melhor, redirecionar indústrias e tecnologia, para explorar o mercado chinês", diz. 
"Também teremos de estar lá, em indústria, basicamente criativa." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1, 2 e 3 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A3. 


