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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
Cláudia Trevisan
CORRESPONDENTE

Vera Rosa
ENVIADA ESPECIAL / PEQUIM

A Embraer fechou acordo para produzir na China o jato
executivo Legacy, o que evitará o fechamento da fábrica
que a companhia possui desde
2002 na cidade de Harbin, em
parceria com a estatal Avic. A
empresa brasileira obteve ainda a liberação da venda de dez
modelos E-190 que havia sido
fechada em janeiro, mas dependia das autoridades de Pequim para ser efetivada.
As decisões deverão ser anunciadas hoje pela presidente Dilma 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 lugares, essas aeronaves fabrica● A jato

US$ 348 mi

foram vendidos pela Embraer à
China em 2009

US$ 368 mi
foram vendidos em 2010

das em São José dos Campos são
o produto de maior sucesso da
companhia brasileira.
Manter as operações da EmbraernaChinaeraumdosprincipais 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.Atéhoje,aEmbraerjávendeu três Legacy e um Lineage a
clientes chineses, com preços de
US$ 30,5 milhões e US$ 50,5 milhões, respectivamente.
A fábrica de Harbin produz
atualmente o avião de pequeno
porte ERJ-145, cujas duas últimas encomendas serão entregues no fim deste mês. Esse modelo não encontra mais demanda no mercado local e a fábrica
seria fechada se não se chegasse
auma solução na visita de Dilma.
Além de definir a questão do
investimento da Embraer no
país, o governo brasileiro também quer obter garantias de que
os contratos de exportação assinados pela empresa com clientes chineses sejam cumpridos.
Essas operações dependem
de licenças de importação, o que
dá ao governo chinês poder para
interferir nas decisões de compra das companhias aéreas e vetaroperaçõesqueconsiderecon-

País libera compra
de carne suína brasileira
Apenas 3 unidades foram
habilitadas para os
embarques, mas decisão
anima produtores, que
apresentaram lista de 26
PEQUIM

Após cinco anos de negociações,
o Brasil obteve ontem a abertura
domercadochinês paraexportação de carne suína, mas apenas
três unidades foram habilitadas

para os embarques, número
beminferioràscercadedezesperadas pelo setor. “Tem um gostinhode queriamais,maso importante é começar”, disse Pedro de
CamargoNeto,presidentedaAssociação Brasileira da Indústria
ProdutoraeExportadoradeCarne Suína (Abipecs).
Osetorapresentounoanopassado uma lista de 26 estabelecimentos para serem inspecionados e credenciados pelo governo
chinês. Desses, 13 foram visitados por técnicos do país em no-
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Flores. Dilma Rousseff recebe boas-vindas na chegada à China: visita começa com boas notícias para empresas brasileiras
trárias a seus interesses.
AEmbraeréaprincipalcompanhia do mercado de aviação regional da China e já vendeu ao
país 65 jatos E-190 fabricados no

Brasil. Desses, 38 foram entregues, mas os restantes 27 dependem das licenças de importação.
Senãoforemconcedidas,oscontratos não serão cumpridos. A

China se tornou em 2009 o segundo mercado da Embraer,
atrásapenasdosEUA.Os embarques de aviões para o país asiático somaram US$ 348,65 milhões

vembroefaltavaahabilitaçãopara o início das exportações. A expectativa da Abipecs era a de que
fosse credenciado um número
inferior a 13, mas superior a 3.
Antes de ser informado da decisão sobre o número de estabelecimentos, o ministro da Agricultura, Wagner Rossi, disse que
o importante era a autorização
dosembarques,que teriaum forte “valor simbólico”. Segundo
ele, o próximo passo será a abertura dos mercados da Coreia do
Sul e do Japão.
Segundo a Abipecs, os produtoresbrasileirospoderãoresponder 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 milhões de toneladas é suprido pela produção interna.
Ainda assim, o país deverá importar 480 mil toneladas em
2011,segundoprevisãodoDepartamentodeAgriculturados Estados Unidos, que prevê alta de
15% em relação ao ano passado,
quandoascompraschinesasficaram um pouco acima de 400 mil
toneladas. No mesmo período, o
Brasil exportou 809 mil toneladas de carne suína.
Se a estimativa da Abipecs de
conseguir metade do mercado
chinês se confirmar, isso repre-

sentaria 25% das vendas realizadas a outros países em 2010.
Osetorde agronegóciosanunciou mais dois acordos depois da
chegadada presidenteaPequim,
namanhãdeontem.Aestatalchinesa 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 Bahia. O acordo foi assinado com o
governador do Estado, Jaques
Wagner, que acompanha Dilma.
Já a brasileira Marfrig Alimentos disse que investirá US$ 309
milhões na criação de duas joint
ventures na China entre empresas locais e sua subsidiária Keystone Foods China. / C.T. e V.R.

Dilma comemora investimento
de US$ 350 milhões da Huawei
Com visita, presidente
espera inaugurar
novas parcerias nas
áreas de ciências,
tecnologia e pesquisa
PEQUIM

No primeiro dia de sua visita à
China, a presidente Dilma Rousseff comemorou o investimento
de US$ 350 milhões anunciado
pela empresa Huawei para a
construção de um centro de Pesquisa e Desenvolvimento em
Campinas (SP). Dilma se reuniu
ontem com Ren Zhengfei, CEO
da Huawei, e ouviu do executivo
queacompanhiachinesapretende expandir seus negócios no
Brasil, onde atua desde 1999.
Lídernomercadodebandalarga fixa e móvel, a Huawei também anunciou a doação de equipamentos de computação a universidades brasileiras, no valor
de US$ 50 milhões, durante dez
anos. Atualmente, a empresa detém 70% do mercado nacional
de modems USB de acesso 3G,

com mais de 1 milhão de terminais vendidos desde a implantaçãodosistemanoPaís.“Começamos a visita da presidente Dilma
à China com o pé direito”, disse
o ministro de Desenvolvimento,
Fernando Pimentel.
Apresidentetambémvaiseencontrar com executivos da Foxconn e visitar a unidade da ZTE
na cidade de Xian, na sexta-feira.
A expectativa do governo é de
que a ZTE, produtora de equipamentosdetelecomunicações,invistaUS$200milhõesnainstalação de uma fábrica em Hortolân● Expansão

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

Empresários pedem ação
contra câmbio chinês
PEQUIM

Empresários brasileiros defenderam ontem em Pequim que o
Brasil recorra a fóruns internacionais para discutir o nível depreciadodamoedachinesaepráticas comerciais ou políticas industriais que possam dar vanta-

gens indevidas na concorrência
com outros países.
A Associação Brasileira da Indústria 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

dia(SP).“Todaessamovimentaçãotem aver com o PlanoNacionaldeBandaLarga,jáqueascompanhias querem se associar com
as empresas brasileiras para serem fornecedoras, nesse novo
momento”, disse Pimentel.
Bolsas de estudo. O investi-

mentodeUS$350milhõesanunciado pela Huawei inclui bolsas
de estudo e contratação de pesquisadores.Aprevisãodaempresa é gerar mil empregos diretos
com a construção do centro de
Pesquisa e Desenvolvimento. O
faturamentodivulgadopelaHuawei no Brasil, em 2008, chegou a
US$ 1 bilhão. A companhia mantém um centro de treinamento
em Campinas, além de escritórios 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 manufaturados do Brasil. “O objetivo dessa
visita é inaugurar uma nova etapa, para que também sejamos
parceiros nas áreas de ciência,
tecnologia e pesquisa”, ressaltou Pimentel. / C.T.e V.R.

que podem ser adotadas em âmbito global. “Não tem graça bancar o subsídio cambial chinês”,
disseontemaoEstadoo diretorsuperintendente da entidade,
Fernando Pimentel.
O presidente da Confederação Nacional da Indústria
(CNI), Robson Andrade, afirmou que o relacionamento entre os dois países deve se pautar
pela reciprocidade e defendeu a
atuação do governo e do setor
privado em fóruns internacionais para discutir o câmbio e as

naquele ano e atingiram US$
368,4 milhões em 2010.
O mercado de aviação da China é o que mais cresce no mundo
e analistas estimam que o país vá
comprarentre800e900aeronaves com menos de 120 lugares
nos próximos 20 anos. O problema é que a China começará a
competircom opróprio aviãoregional, o ARJ21, de 70 a 90 lugares – concorrente direto do
E-190. As primeiras aeronaves
deven ser entregues neste ano.
Analistas afirmam que há lugar para todos, pois a China sozinha não será capaz de atender a
demanda. Mas o governo de Pequim pratica uma política industrial agressiva, que prioriza as
empresas nacionais ou produtos
fabricados no país. Outro fator
que turva o horizonte da Embraerna Chinaéo acordode cooperaçãoestratégicadelongoprazo entre a fabricante do avião regional chinês, a Comac, e a canadense Bombardier, principal rival da companhia brasileira.

Diplomacia

Paula. Nas conversas com assessores,àtarde, DilmafoiinformadadequeaÁfricaaindaestáindefinida sobreo Conselhode Segurança da ONU.
Brasil, Japão, Índia e Alemanha, que formam o G-4, querem
assentos naquele fórum e incluíram no pacote o pedido de mais
duas vagas permanentes para o
continente africano.
ATunísia eo Egitoderam sinal
de interesse pelas cadeiras, mas
ainda não há consenso sobre o
tema.Aposição africana,atéagora, é a de que novos membros
permanentes do conselho de segurança precisam ter poder de
veto imediato para impedir a
adoção de resoluções. Os integrantes do G-4, porém, avaliam
que a questão do veto não deve
entrar na pauta de negociações
nesse primeiro momento.
Embora tenha prometido váriasvezes daraval à pretensão do

Brasil no Conselho de Segurança da ONU, a China recuou e decidiu não manifestar apoio. Na prática, não
quer jogar água no moinho do
Japão, país que se associa ao
Brasil nesse projeto.
Osnósadesatarna3.ªCúpula dos Brics não param por aí.
Os problemas com o câmbio,
a desvalorização artificial da
moeda chinesa e os conflitos
no Oriente Médio são assuntos obrigatórios no encontro.
Em reunião com os ministros de Relações Exteriores,
Antonio Patriota, e do Desenvolvimento,FernandoPimentel, o embaixador do Brasil na
China, Clodoaldo Hugueney,
e o assessor Marco Aurélio
Garcia, Dilma também reviu
os discursos que fará hoje para empresários e autoridades
chinesas.
A presidente vai pedir reciprocidade nas parcerias e cobrar uma relação comercial
maisjustae equilibrada. Àtarde, Dilma terá reunião com o
presidente da China, Hu Jintao, e participará da cerimônia de assinatura de atos entre os dois países. Depois, ela
será homenageada com um
banquete pelo presidente da
China. / C.T. e V.R.

vento em Pequim, que será encerrado pela presidente Dilma
Rousseff e o vice-primeiro-ministro da China, Wang Qishan,
responsável pelas questões econômicas no gabinete do país.
Antes do seminário, Dilma
participa de fórum sobre ciência
e tecnologia no qual os dois governos tentarão definir possíveis áreas de cooperação.
Apesar das dificuldades abertas pelo desequilíbrio da pauta
do comércio bilateral _com o
Brasil exportando commodities

e a China, manufaturados, os negócios 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 para investimentos no Brasil.

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

A

presidente Dilma
Rousseff está preocupadacomocomunicado conjunto da
3.ª Cúpula dos Brics, grupo
formadoporBrasil, Rússia,Índia e China e que será integrado pela África do Sul no próximo dia 14, em encontro na cidade de Sanya. Motivo: até
agoranãohouveacordoemrelação à posição do grupo para
o Conselho de Segurança da
Organização das Nações Unidas (ONU).
Dilma chegou ontem a Pequim e passou o dia em reuniões, 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 ministros e a filha da presidente,

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

políticas comercial e industrial
da China. “Esses são temas que
necessária e obrigatoriamente
exigem instâncias internacionais de coordenação”, disse na
abertura de seminário para discutir os desafios do setor privado em relação à China.
Ele deixou clara sua visão sobre 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-

