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DESTAQUE COMÉRCIO EXTERIOR
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Empresários das indústrias de
base, de moda, de alimentação
e de bebidas estão entre os arti-
culadores das negociações que
ocorrem concomitantemente à
visita da presidente Dilma
Rousseff à China. Há otimismo
diante do vasto mercado con-
sumidor chinês, especialmente
por parte de segmentos que en-
contram pouca concorrência no
país. Algumas indústrias, po-
rém, ainda esperam do governo
medidas comerciais de defesa
contra produtos chineses.

Maurício Borges, presidente
da Agência Brasileira de Promo-
ção de Exportações e Investi-
mentos (Apex), afirma que a ro-
dada de negócios, que termina
hoje em Hong Kong e parte para
Pequim, tem sido proveitosa.
“Enquanto outros setores in-
dustrializados brasileiros so-
frem com a concorrência chine-
sa, o setor de alimentos proces-
sados, bebidas e a própria moda
brasileira podem conseguir um
bom mercado nos países asiáti-
cos. O nosso espumante, por
exemplo, é muito bem visto en-
tre os chineses”, afirma Borges.

Outro destaque dado pelo
presidente da Apex é de que
apenas na China são cerca de
200 milhões de consumidores
da classe média. O número é
maior do que toda a população
brasileira. “Essas pessoas estão
consumindo cada vez mais e é
vital para o comércio brasileiro
entrar nesse mercado.”

A comitiva que acompanha
Dilma Rousseff em sua primei-
ra viagem à China como presi-
dente do Brasil foi dividida em
três grupos. O primeiro forma-
do apenas por 12 entidades re-
presentantes de empresários. O
segundo, liderado pela Apex,
acompanha cerca de 30 em-
presários dos segmentos ali-
mentício, moda e bebidas. E o
terceiro, acompanhado direta-
mente pela presidente, leva um
grupo maior, com cerca de 300
empresários de vários setores e
de diferentes estados.

Segundo Borges, maiores
informações sobre os acordos
que foram fechados pelos em-
presários brasileiros com em-
presas asiáticas ainda não po-
dem ser revelados. “O ministro

Fernando Pimentel (Ministério
do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio) deve anunciar en-
tre hoje e amanhã todos os de-
talhes das futuras parcerias, e
de como tem sido a viagem
para os empresários e entida-
des brasileiras.”

Captação de investimento
Para o presidente da Associa-
ção Brasileira de Infraestrutura
e Indústria de Base (Abdib),
Paulo Godoy, o Brasil precisa
encontrar maneiras mais efi-
cientes para captar investi-
mentos chineses. Essa capta-
ção se daria com aportes do
fundo soberano chinês para
fundos de investimentos seto-
riais brasileiros voltados para
áreas estratégicas para o des-
envolvimento nacional.

“O BNDES tem limites de
ação. Precisamos de ‘funding’
para complementar os investi-
mentos em infraestrutura que o
país precisa”. Segundo Godoy,
seriam necessários investimen-
tos na ordem de R$ 170 bilhões
por ano em infraestrutura para
suprir as demandas do Brasil —
dados da entidade apontam que o
volume de investimentos em in-
fraestrutura, considerando pú-
blico e privado, ficou em R$ 121,9
bilhões, em 2009.

Godoy diz que a entidade
apoia medidas que isentem o
investimento estrangeiro no
país em determinados nichos.
“Logística e energia seriam duas
áreas com grande potencial para
atração de capital chinês”.

Fernando Pimentel, diretor-
superintendente da Associação
Brasileira da Indústria Têxtil
(Abit), afirma que a principal
reivindicação da associação é
para que o governo não reco-
nheça a China como economia
de mercado. “Sabemos que a
China veio para ficar, mas não
podemos ceder aos artifícios
utilizados pelo país para sua
moeda tão depreciada. É preciso
uma simetria de moedas”, diz.

A desindustrialização brasi-
leira, segundo Pimentel, não é
uma hipótese, mas algo que
está em curso no país. “Se fe-
charmos nossas fábricas tere-
mos um prejuízo enorme. Esta-
mos falando em algo em torno
de US$ 50 bilhões para uma
nova industrialização”. Além
disso, o prejuízo anual para o
país seria de US$ 25 bilhões. ■

Segmentos com
pouca concorrência
estão otimistas
Negociações de alimentos, bebidas e moda se destacam,
enquanto outras indústrias esperam proteção comercial

Indústria de base
avalia que visita
de Dilma poderia
estimular captação
de investimentos
chineses em
infraestrutura
no Brasil

Na sede da Embraco em Pequim,
operação não para de crescer
para atender o mercado chinês

RELAÇÃO BILATERAL

Comércio pede uso de instrumentos de defesa

De acordo com Paulo Godoy,
presidente da Associação
Brasileira de Infraestrutura
e Indústria de Base (Abdib),
os empresários esperam que os
instrumentos de defesa comercial
funcionem melhor nas relações
com a China, mesmo que isso não
implique diretamente retaliações
comerciais em razão da moeda
subvalorizada daquele país.
“Muitas vezes acontecem
triangulações de vendas que

prejudicam a economia brasileira
e isso precisa ser evitado”, diz.
“Já uma ação contra um país
em razão do câmbio exigiria um
acordo global”. Segundo Godoy,
estabelecer uma relação comercial
saudável com a China não é tarefa
fácil, uma vez que o governo
brasileiro precisará buscar o
equilíbrio da pauta de exportação
com o país asiático. “Isso só
será feito com uma política
sólida e de longo prazo”. R.B.N.
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Cerca de 90% da produção
da empresa é destinada
ao mercado chinês

João Paulo Freitas
jpfreitas@brasileconomico.com.br

A fabricante de compressores
Embraco, que tem sede em
Joinville (SC), parece não ter o
que reclamar da fábrica que
possui em Pequim. Resultado
de uma parceria estabelecida
em 1995 com o grupo chinês
Snowflake, que atua no setor de
eletrodomésticos, a operação
não para de crescer.

Segundo Lainor Driessen,
vice-presidente de operações
da Embraco, entre 2005 e 2010 a
capacidade produtiva da opera-
ção no país passou de cerca de 2
milhões para 10 milhões de
compressores por ano. A unida-
de é hoje responsável por cerca
de um terço da produção global
da empresa, que conta ainda
com fábricas na Itália e na Eslo-
váquia. De acordo com o execu-
tivo, em 2010 o faturamento
global da Embraco, controlada
pela Whirlpool S.A., subsidiária
brasileira da americana Whirl-
pool Corporation, foi de aproxi-
madamente US$ 1,7 bilhão.

Para Driessen, o fato mais
importante de ter uma unidade
produtiva na China é que isso
permitiu à Embraco ampliar seu
conhecimento e capacidade de
fazer negócios no gigante asiáti-
co. Hoje, cerca de 90% da pro-
dução chinesa da empresa é
destinada ao mercado local.

“Nosso relacionamento com
a China vem desde meados da
década de 80, quando já ven-
díamos compressor para o país.
Com o tempo, fomos aumen-
tando a nossa presença lá, o
que culminou na abertura da
fábrica”, diz o executivo cata-
rinense, que comandou a ope-
ração chinesa da Embraco en-
tre 1998 e 2002.

Comitiva
As oportunidades do mercado
chinês têm atraído diversas
empresas de origem brasileira.
É o caso da fabricante de ônibus
Marcopolo, que em 2008 mon-
tou uma operação para a produ-
ção de componentes — como
janelas, sanitários e poltronas
— na China. A planta fornece
para os fabricantes de ônibus
locais e para outras unidades da
companhia no mundo.

A Marcopolo é um dos nomes
presente na delegação que
acompanhará, a partir de hoje,
a comitiva da presidente Dilma
Rousseff em sua viagem à Chi-
na. A missão, coordenada pela
Confederação Nacional da In-

dústria (CNI), é composta por
309 executivos. A lista conta
com representantes de diversas
empresas brasileiras, como Bra-
desco, Camargo Corrêa, Ger-
dau, Marcopolo, Marfrig, Usi-
minas, TAM, Vale e Embraer.

Além de discutir a ampliação
do comércio entre Brasil e Chi-
na, os empresários brasileiros
participarão de rodadas de ne-
gócios e debates sobre os planos
de expansão de empresas brasi-
leiras com atuação na China,
como é o caso da própria Mar-
copolo, da Marfrig e da fabri-
cantes de motores WEG. ■

Fábrica local
beneficia
a Embraco

Empresários
que acompanham
a presidente
discutirão relações
comerciais
e possibilidades
de atuação no
mercado asiático
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Forno de Minas quer conquistar os chineses pelo estômago

Hélder Couto Mendonça,
presidente da Forno de Minas,
tradicional empresa de produtos
congelados, como pães de queijo,
de batata e folhados, é um dos
empresários que está na China
acompanhado do presidente
da Apex, Maurício Borges, para
as rodadas de negócios que a
associação promove naquele país.
Mendonça acredita que muitos
setores brasileiros não sofrem
com a concorrência chinesa e,

melhor do que isso, são
potenciais exportadores.
“Os métodos de produção e
regras de mercado da China não
afetam a Forno de Minas porque
fabricamos produtos que não
encontram concorrência na Ásia”
Até o fim da viagem ele prevê
que bons negócios serão
fechados. “Nosso objetivo
é desenvolver parcerias com
as redes de supermercados
locais e com distribuidores

especializados em food-service
para atendermos os canais
de hotelaria e redes de
cafeterias que são muito
fortes”, afirma Mendonça.
Por mês, a companhia produz
1.600 toneladas de pão queijo.
A Forno de Minas já exporta
para Estados Unidos, Canadá
e Portugal. No próximo mês,
a empresa começará a vender
para a República Dominicana
e a Coreia do Sul. A.V.A.
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