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PEQUIM

A presidente Dilma
Rousseff está preo-
cupada com o comu-
nicado conjunto da

3.ª Cúpula dos Brics, grupo
formado por Brasil, Rússia, Ín-
dia e China e que será integra-
do pela África do Sul no próxi-
mo dia 14, em encontro na ci-
dade de Sanya. Motivo: até
agora não houve acordo em re-
lação à posição do grupo para
o Conselho de Segurança da
Organização das Nações Uni-
das (ONU).

Dilma chegou ontem a Pe-
quim e passou o dia em reu-
niões, no elegante hotel Saint
Regis Beijing. Para relaxar, fez
sessão de acupuntura com Gu
Hanghu, o médico chinês no
Brasil que integrou a comitiva
juntamente com cinco minis-
tros e a filha da presidente,

Paula. Nas conversas com asses-
sores, à tarde, Dilma foi informa-
da de que a África ainda está inde-
finida sobre o Conselho de Segu-
rança da ONU.

Brasil, Japão, Índia e Alema-
nha, que formam o G-4, querem
assentos naquele fórum e incluí-
ram no pacote o pedido de mais
duas vagas permanentes para o
continente africano.

A Tunísia e o Egito deram sinal
de interesse pelas cadeiras, mas
ainda não há consenso sobre o
tema. A posição africana, até ago-
ra, é a de que novos membros
permanentes do conselho de se-
gurança precisam ter poder de
veto imediato para impedir a
adoção de resoluções. Os inte-
grantes do G-4, porém, avaliam
que a questão do veto não deve
entrar na pauta de negociações
nesse primeiro momento.

Embora tenha prometido vá-
rias vezes dar aval à pretensão do

Brasil no Conselho de Segu-
rança da ONU, a China re-
cuou e decidiu não manifes-
tar apoio. Na prática, não
quer jogar água no moinho do
Japão, país que se associa ao
Brasil nesse projeto.

Os nós a desatarna 3.ª Cúpu-
la dos Brics não param por aí.
Os problemas com o câmbio,
a desvalorização artificial da
moeda chinesa e os conflitos
no Oriente Médio são assun-
tos obrigatórios no encontro.

Em reunião com os minis-
tros de Relações Exteriores,
Antonio Patriota, e do Desen-
volvimento, Fernando Pimen-
tel, o embaixador do Brasil na
China, Clodoaldo Hugueney,
e o assessor Marco Aurélio
Garcia, Dilma também reviu
os discursos que fará hoje pa-
ra empresários e autoridades
chinesas.

A presidente vai pedir reci-
procidade nas parcerias e co-
brar uma relação comercial
mais justa e equilibrada. À tar-
de, Dilma terá reunião com o
presidente da China, Hu Jin-
tao, e participará da cerimô-
nia de assinatura de atos en-
tre os dois países. Depois, ela
será homenageada com um
banquete pelo presidente da
China. / C.T. e V.R.

PEQUIM

Após cinco anos de negociações,
o Brasil obteve ontem a abertura
do mercado chinês para exporta-
ção de carne suína, mas apenas
três unidades foram habilitadas

para os embarques, número
bem inferior às cerca de dez espe-
radas pelo setor. “Tem um gosti-
nho de queria mais, mas o impor-
tante é começar”, disse Pedro de
Camargo Neto, presidente da As-
sociação Brasileira da Indústria
Produtora e Exportadora de Car-
ne Suína (Abipecs).

O setor apresentou no ano pas-
sado uma lista de 26 estabeleci-
mentos para serem inspeciona-
dos e credenciados pelo governo
chinês. Desses, 13 foram visita-
dos por técnicos do país em no-

vembro e faltava a habilitação pa-
ra o início das exportações. A ex-
pectativa da Abipecs era a de que
fosse credenciado um número
inferior a 13, mas superior a 3.

Antes de ser informado da de-
cisão sobre o número de estabe-
lecimentos, o ministro da Agri-
cultura, Wagner Rossi, disse que
o importante era a autorização
dos embarques, que teria um for-
te “valor simbólico”. Segundo
ele, o próximo passo será a aber-
tura dos mercados da Coreia do
Sul e do Japão.

Segundo a Abipecs, os produ-
tores brasileiros poderão respon-
der em três anos por metade das
importações de carne suína da
China, o equivalente a US$ 500
milhões ou 200 mil toneladas a

preços e quantidades atuais.
A China é o maior consumidor

de carne suína, responsável por
metade da demanda global. Mas
quase todo o consumo de 50 mi-
lhões de toneladas é suprido pe-
la produção interna.

Ainda assim, o país deverá im-
portar 480 mil toneladas em
2011, segundo previsão do Depar-
tamento de Agricultura dos Esta-
dos Unidos, que prevê alta de
15% em relação ao ano passado,
quando as compras chinesas fica-
ram um pouco acima de 400 mil
toneladas. No mesmo período, o
Brasil exportou 809 mil tonela-
das de carne suína.

Se a estimativa da Abipecs de
conseguir metade do mercado
chinês se confirmar, isso repre-

sentaria 25% das vendas realiza-
das a outros países em 2010.

O setor de agronegócios anun-
ciou mais dois acordos depois da
chegada da presidente a Pequim,
na manhã de ontem. A estatal chi-
nesa Chongqing Grain Group
confirmou investimento de US$
300 milhões para construção de
uma fábrica de esmagamento de
soja, de um porto seco e de silos
para armazenar os grãos na Ba-
hia. O acordo foi assinado com o
governador do Estado, Jaques
Wagner, que acompanha Dilma.

Já a brasileira Marfrig Alimen-
tos disse que investirá US$ 309
milhões na criação de duas joint
ventures na China entre empre-
sas locais e sua subsidiária Keys-
tone Foods China. / C.T. e V.R.

Empresários pedem ação
contra câmbio chinês

PEQUIM

No primeiro dia de sua visita à
China, a presidente Dilma Rous-
seff comemorou o investimento
de US$ 350 milhões anunciado
pela empresa Huawei para a
construção de um centro de Pes-
quisa e Desenvolvimento em
Campinas (SP). Dilma se reuniu
ontem com Ren Zhengfei, CEO
da Huawei, e ouviu do executivo
que a companhia chinesa preten-
de expandir seus negócios no
Brasil, onde atua desde 1999.

Líder no mercado de banda lar-
ga fixa e móvel, a Huawei tam-
bém anunciou a doação de equi-
pamentos de computação a uni-
versidades brasileiras, no valor
de US$ 50 milhões, durante dez
anos. Atualmente, a empresa de-
tém 70% do mercado nacional
de modems USB de acesso 3G,

com mais de 1 milhão de termi-
nais vendidos desde a implanta-
ção do sistema no País. “Começa-
mos a visita da presidente Dilma
à China com o pé direito”, disse
o ministro de Desenvolvimento,
Fernando Pimentel.

A presidente também vai se en-
contrar com executivos da Fox-
conn e visitar a unidade da ZTE
na cidade de Xian, na sexta-feira.

A expectativa do governo é de
que a ZTE, produtora de equipa-
mentos de telecomunicações, in-
vista US$ 200 milhões na instala-
ção de uma fábrica em Hortolân-

dia (SP). “Toda essa movimenta-
ção tem a ver com o Plano Nacio-
nalde Banda Larga, já que as com-
panhias querem se associar com
as empresas brasileiras para se-
rem fornecedoras, nesse novo
momento”, disse Pimentel.

Bolsas de estudo. O investi-
mento de US$ 350 milhões anun-
ciado pela Huawei inclui bolsas
de estudo e contratação de pes-
quisadores. A previsão da empre-
sa é gerar mil empregos diretos
com a construção do centro de
Pesquisa e Desenvolvimento. O
faturamento divulgado pela Hua-
wei no Brasil, em 2008, chegou a
US$ 1 bilhão. A companhia man-
tém um centro de treinamento
em Campinas, além de escritó-
rios em São Paulo, Rio e Brasília.

Dilma deseja mudar o perfil da
parceria comercial com a China
para que o país asiático passe a
comprar produtos manufatura-
dos do Brasil. “O objetivo dessa
visita é inaugurar uma nova eta-
pa, para que também sejamos
parceiros nas áreas de ciência,
tecnologia e pesquisa”, ressal-
tou Pimentel. / C.T.e V.R.

País libera compra
de carne suína brasileira

Com visita, presidente
espera inaugurar
novas parcerias nas
áreas de ciências,
tecnologia e pesquisa

Embraer fará jatos Legacy na China
Com a autorização concedida pelo governo chinês para a produção do novo modelo, empresa evitará o fechamento da fábrica no país
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Dilma comemora investimento
de US$ 350 milhões da Huawei
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A Embraer fechou acordo pa-
ra produzir na China o jato
executivo Legacy, o que evita-
rá o fechamento da fábrica
que a companhia possui desde
2002 na cidade de Harbin, em
parceria com a estatal Avic. A
empresa brasileira obteve ain-
da a liberação da venda de dez
modelos E-190 que havia sido
fechada em janeiro, mas de-
pendia das autoridades de Pe-
quim para ser efetivada.

As decisões deverão ser anun-
ciadas hoje pela presidente Dil-
ma Rousseff . Segundo fontes do
governo, a encomenda poderá
ser ampliada para 35 unidades,
com a divulgação, ainda hoje, da
venda de mais 25 jatos E-190.
Com capacidade para até 120 lu-
gares, essas aeronaves fabrica-

das em São José dos Campos são
o produto de maior sucesso da
companhia brasileira.

Manter as operações da Em-
braer na China era um dos princi-
pais objetivos da visita de Dilma
ao país. A empresa gostaria de
fabricar o E-190 em Harbin, mas
diante da resistência do governo
de Pequim acabou propondo a
montagem dos jatos executivos,
que têm mercado incipiente na
China. Até hoje, a Embraer já ven-
deu três Legacy e um Lineage a
clientes chineses, com preços de
US$ 30,5 milhões e US$ 50,5 mi-
lhões, respectivamente.

A fábrica de Harbin produz
atualmente o avião de pequeno
porte ERJ-145, cujas duas últi-
mas encomendas serão entre-
gues no fim deste mês. Esse mo-
delo não encontra mais deman-
da no mercado local e a fábrica
seria fechada se não se chegasse
a uma solução na visita de Dilma.

Além de definir a questão do
investimento da Embraer no
país, o governo brasileiro tam-
bém quer obter garantias de que
os contratos de exportação assi-
nados pela empresa com clien-
tes chineses sejam cumpridos.

Essas operações dependem
de licenças de importação, o que
dá ao governo chinês poder para
interferir nas decisões de com-
pra das companhias aéreas e ve-
tar operações que considere con-

trárias a seus interesses.
A Embraer é a principal compa-

nhia do mercado de aviação re-
gional da China e já vendeu ao
país 65 jatos E-190 fabricados no

Brasil. Desses, 38 foram entre-
gues, mas os restantes 27 depen-
dem das licenças de importação.
Se não forem concedidas, os con-
tratos não serão cumpridos. A

China se tornou em 2009 o se-
gundo mercado da Embraer,
atrás apenas dos EUA. Os embar-
ques de aviões para o país asiáti-
co somaram US$ 348,65 milhões

naquele ano e atingiram US$
368,4 milhões em 2010.

O mercado de aviação da Chi-
na é o que mais cresce no mundo
e analistas estimam que o país vá
comprar entre 800 e 900 aerona-
ves com menos de 120 lugares
nos próximos 20 anos. O proble-
ma é que a China começará a
competir com o próprio avião re-
gional, o ARJ21, de 70 a 90 luga-
res – concorrente direto do
E-190. As primeiras aeronaves
deven ser entregues neste ano.

Analistas afirmam que há lu-
gar para todos, pois a China sozi-
nha não será capaz de atender a
demanda. Mas o governo de Pe-
quim pratica uma política indus-
trial agressiva, que prioriza as
empresas nacionais ou produtos
fabricados no país. Outro fator
que turva o horizonte da Em-
braer na China é o acordo de coo-
peração estratégica de longo pra-
zo entre a fabricante do avião re-
gional chinês, a Comac, e a cana-
dense Bombardier, principal ri-
val da companhia brasileira.

INDEFINIÇÃO DOS
BRICS PREOCUPA
Ainda não há uma posição de consenso no grupo
em relação ao Conselho de Segurança da ONU

US$ 348 mi
foram vendidos pela Embraer à
China em 2009

US$ 368 mi
foram vendidos em 2010

US$ 350 mi
será o investimento da
empresa Huawei na construção
de um centro de Pesquisa e
Desenvolvimento em
Campinas (SP)

US$ 1 bilhão
foi o faturamento da empresa
Huawei no Brasil em 2008

Apenas 3 unidades foram
habilitadas para os
embarques, mas decisão
anima produtores, que
apresentaram lista de 26

Flores. Dilma Rousseff recebe boas-vindas na chegada à China: visita começa com boas notícias para empresas brasileiras

PEQUIM

Empresários brasileiros defen-
deram ontem em Pequim que o
Brasil recorra a fóruns interna-
cionais para discutir o nível de-
preciado da moeda chinesa e prá-
ticas comerciais ou políticas in-
dustriais que possam dar vanta-

gens indevidas na concorrência
com outros países.

A Associação Brasileira da In-
dústria Têxtil (Abit) desenvolve
estudo com seus homônimos
nos Estados Unidos e no México
sobre câmbio e subsídios no país
asiático, para definir os tipos de
medidas de defesa comercial

que podem ser adotadas em âm-
bito global. “Não tem graça ban-
car o subsídio cambial chinês”,
disse ontem ao Estado o diretor-
superintendente da entidade,
Fernando Pimentel.

O presidente da Confedera-
ção Nacional da Indústria
(CNI), Robson Andrade, afir-
mou que o relacionamento en-
tre os dois países deve se pautar
pela reciprocidade e defendeu a
atuação do governo e do setor
privado em fóruns internacio-
nais para discutir o câmbio e as

políticas comercial e industrial
da China. “Esses são temas que
necessária e obrigatoriamente
exigem instâncias internacio-
nais de coordenação”, disse na
abertura de seminário para dis-
cutir os desafios do setor priva-
do em relação à China.

Ele deixou clara sua visão so-
bre o maior parceiro comercial
do Brasil: “A China não é um país
de economia aberta e só compra
o que quer e de quem quer.”

Empresários dos dois países
se reúnem hoje em um megae-

vento em Pequim, que será en-
cerrado pela presidente Dilma
Rousseff e o vice-primeiro-mi-
nistro da China, Wang Qishan,
responsável pelas questões eco-
nômicas no gabinete do país.

Antes do seminário, Dilma
participa de fórum sobre ciência
e tecnologia no qual os dois go-
vernos tentarão definir possí-
veis áreas de cooperação.

Apesar das dificuldades aber-
tas pelo desequilíbrio da pauta
do comércio bilateral _com o
Brasil exportando commodities

e a China, manufaturados, os ne-
gócios continuam a se expandir.
Durante o seminário, o Banco do
Brasil anunciou que dará início
ao processo de transformação
em agência de seu escritório de
representação na China.

O cônsul do Brasil em Xangai,
Marcos Caramuru, ressaltou
que a liquidez mundial está na
China, país que se transformará
em grande exportador de capital
nos próximos anos. O desafio é
captar parte desses recursos pa-
ra investimentos no Brasil.

● A jato

● Expansão

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 12 abr. 2011, Economia & Negócios, p. B4.




