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LEIA MAIS

Grandes empresas,
como Petrobras e
Embraer, já começam a colher
resultados da visita de Dilma
à China, com possibilidades
de fechamento de acordos.

Empresários que
acompanham comitiva
da presidente têm boas
expectativas de negócios
e cumprem agenda intensa
ao longo da semana.

Especialista em
comércio internacional,
Roberto Kanitz defende que
a questão cambial chinesa
seja discutida no âmbito
do FMI, e não no da OMC.
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ZTE e Huawei
anunciam
investimentos
Empresas de tecnologia têm
planos de se instalar
no interior de São Paulo
Fabiana Monte*
fmonte@brasileconomico.com.br
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1 Potencial

do mercado chinês de carne de frango seria de 400 mil toneladas por ano;
para a carne suína brasileira ontem, ao liberar três fábricas nacionais;
mão é inversa e as chinesas ZTE e Huawei investirão no Brasil

2 A China abriu o mercado
3 Nas telecomunicações, a

pauta com a China
embarcar a carne de ave, com maior potencial de mercado
ano passado. A companhia anunciou ontem a formação de duas
sociedades para verticalizar suas
operações no país.
Com a estatal Cofco, maior
indústria alimentícia da China,
o Marfrig criou uma empresa de
distribuição dos produtos Keystone que investirá US$ 252 milhões nos próximos 10 anos. O
grupo brasileiro ficará com 45%
do negócio, que terá estrutura
de transporte e armazenagem.
Já com a Chinwhiz foi criada
uma empresa de US$ 57 milhões
para produzir e abater até 200 mil
frangos por dia. Hoje a Keystone
apenas processa carne na China.
“A possibilidade de produzir e,
no futuro, importar na China nos
dá flexibilidade com relação ao

câmbio e um conhecimento único do mercado para quando as
importações crescerem”, afirma
o diretor de planejamento do
Marfrig, Ricardo Florence.
Alta dos grãos

É consensual, no entanto, que as
importações chinesas de carnes
sempre serão complementares, e
não substitutas, à produção local. O que não quer dizer que o
Brasil tenha menos oportunidades. A China é o maior parceiro
comercial do agronegócio brasileiro porque importa grandes
volumes de soja para ração.
Mas os porcos chineses ainda
recebem uma alimentação bem
abaixo da média mundial, e estão
consumindo cada vez mais grãos.

“O consumo de carne cresce 5% a
6% ao ano na China, mas a demanda por soja avançou 15,9%
no último ano”, diz o sócio diretor
da Agroconsult, André Pessoa.
Além de ampliar o consumo, a
China está elevando seus estoques de commodities para garantir o abastecimento, o que infla os
preços mundiais e favorece a balança comercial brasileira. “Os
níveis mundiais de estoque de
soja nem estão tão baixos, mas os
preços sobem porque esses estoques já estão nas mãos dos compradores”, diz Pessoa. Quanto
mais a China estoca, mais os preços sobem e refletem na própria
inflação chinesa. “É o cachorro
correndo atrás do próprio rabo”,
afirma Lau, da KPMG. ■

O complexo industrial da ZTE
que será instalado em Hortolândia (SP) produzirá, inicialmente, dispositivos como
celulares e tablets, mas também fabricará equipamentos de
infraestrutura para redes de telecomunicações. “Estamos visando o atendimento do plano
nacional de banda larga, fornecendo tanto para a Telebrás
quanto para outras operadoras”, afirma Eliandro Ávila,
CEO da empresa no Brasil.
A unidade da empresa no interior de São Paulo compreenderá um parque industrial, um
centro de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, uma plataforma de distribuição de
equipamentos, um centro de
treinamento e um call center.
O investimento previsto é de
US$ 200 milhões, mas o montante poderá ser superior, diz o
executivo, sem entrar em detalhes. O complexo ocupará uma
área de 500 mil metros quadrados e atenderá toda a América
Latina. “O Brasil, que já era a
sede da empresa para a região,
consolida-se nesta posição”,
diz Ávila, que está na China.
Segundo a prefeitura de Hortolândia, hoje pela manhã (fim
do dia na China), a presidente
Dilma Roussef, e o prefeito da
cidade, Angelo Perugini, se
reuniram para assinar o acordo
internacional para a instalação
da unidade da ZTE no interior
de São Paulo.

Desembolso
previsto pelas
chinesas somam
US$ 550 milhões
em fábrica e
centro de pesquisa

Centro de pesquisa

Ontem, Dilma se reuniu com Ren
Zhengfei, presidente de outra
empresa chinesa, a Huawei que
atua no segmento de telecomunicações. O executivo afirmou
que a empresa pretende investir
na construção de um centro de
pesquisas na cidade de Campinas
(SP). Os investimentos para isso
totalizariam até US$ 350 milhões, de acordo com o ministro
do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Além disso, a Huawei
planeja doar equipamentos para
universidades brasileiras, no total
de US$ 50 milhões. ■ *Com informações da Agência Brasil
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O consumo chinês de soja cresce sustentado no aumento das importações
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