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AVIAÇÃO
A Gol depois de Pinpoo
No mês passado, o Brasil parou para
acompanhar o caso do cão Pinpoo, que
sumiu depois de ter sido despachado
em um voo da Gol de Porto Alegre pa-
ra Vitória.
A comoção mobilizou os principais
jornais e sites do País durante quinze
dias: teve desabafo desesperançado da
dona, confusão com um falso Pinpoo
(que ganhou fama e acabou sendo ado-
tado) e reencontro emocionado.
Passado o desgaste, a Gol decidiu sofis-
ticar sua política de transporte de ani-
mais. Na semana passada, uma veteri-
nária da ONG WSPA (Sociedade Mun-
dial de Proteção Animal, em inglês)
treinou os franqueados da Gollog, mar-
ca de transporte de cargas da compa-
nhia aérea.
E em maio, o blog da empresa colocará
no ar uma campanha de adoção dos
cachorros encontrados nos arredores
da pista do aeroporto Salgado Filho,
em Porto Alegre. Vão constar, no site,
a fotos dos animais e uma breve descri-
ção. A Gol se encarregará do transpor-
te do cão até a casa do interessado (em
vários estados do País).
Mesmo com todo o rebuliço causado
pelo caso Pinpoo, o transporte de ani-
mais pela Gol apresentou aumento de
5% no último mês.

Negócios por quem faz negócios
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Nos últimos 25 anos, a
China vem apresen-
tando os mais altos ní-
veis de crescimento,
ocupando o posto de
segunda maior econo-

mia do planeta. Para se ter uma
ideia, em 2010, quando a maior par-
te dos países ainda estava se recupe-
rando da crise de 2008, o seu cresci-
mento foi de 10,3%. Esse índice ba-
teu de longe o atual número um da
escala da economia global, os Esta-
dos Unidos, que cresceu apenas 2%
(o Brasil, por sua vez, atingiu 7%).
As previsões apontam ainda que,
dentro de 10 anos, a China domina-
rá um quarto das negociações de ex-
portação de todo o mundo.

São diversas as razões que estão
contribuindo para esse desenvolvi-
mento grandioso e acelerado de um
país que, somente em 1997, abando-
nou de vez o socialismo de merca-
do. Dentre elas, poderíamos citar: a
manutenção da desvalorização do
Yuan, a moeda local; o custo reduzi-
do das empresas chinesas com mão
de obra; e os incentivos e investi-
mentos do governo na produção lo-
cal. Criticadas mundo afora, todas
essas características levaram diver-
sos países, inclusive o Brasil, a apli-

carem medidas de defesa comercial
contra os produtos chineses. É interes-
sante pontuar que nos últimos cinco
anos foram impostas à China 30 medi-
das antidumping. Na maior parte dos
casos, a Organização Mundial do Co-
mércio (OMC) sempre se pronunciou
em favor dos países que se diziam pre-
judicados pelos preços de dumping
praticados pelos produtores chineses.

No entanto, agora, em 11 de março
de 2011, o Órgão de Apelação da Orga-
nização Mundial do Comércio, numa
resolução surpreendente, julgou em fa-
vor da China e contra os Estados Uni-
dos um processo envolvendo pneus pa-
ra veículos off-road, sacolas de tecido
e dois tipos de tubo de aço. A resolu-
ção em prejuízo dos EUA pauta-se,
principalmente, no argumento chinês
segundo o qual o governo americano
não poderia lançar mão, a um só tem-
po, de dois mecanismos protecionis-
tas, mesmo sob a alegação de que os
produtos da China seriam fabricados
por empresas estatais – com subsídios
governamentais, portanto.

A aplicação de direito antidumping
e medidas compensatórias simultanea-
mente configura um “duplo remédio”
(em inglês, “double remedies”) e con-
traria as obrigações dos EUA perante à
OMC. Após um longo período de incer-
tezas e indefinições, a alegação chine-
sa foi, então, finalmente acatada.

Ou seja, mesmo que a princípio a Re-
pública Popular da China não tenha si-
do uma das partes contratantes origi-
nais do Acordo de Marrakech (15 de
abril de 1994), o país, desde que se tor-
nou membro efetivo da OMC em
2001, vem gradativamente seguindo a
cartilha da Organização. Além dessa
conquista, que deixou o representante
de Comércio dos EUA, Ron Kirk, “pro-
fundamente perturbado”, segundo
suas próprias palavras, um estudo de
setembro de 2010 do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior aponta que das 37 investiga-
ções antidumping abertas no Brasil no
ano em questão, a China, que sempre
concentrou grande parte destes pro-
cessos, foi alvo de apenas quatro – as-
sim como os EUA.

Mudança. Ao que tudo indica, a China
está, definitivamente, assumindo o lu-
gar de principal emergente do mundo.
Esta sua nova postura denota um claro
desejo de se estabelecer nos mercados
conquistados e contar com a seguran-
ça proporcionada pela OMC no comér-
cio internacional. E as suas iniciativas
rumo ao desenvolvimento não param.

Há cerca de um mês foi divulgado
na imprensa chinesa um plano quin-
quenal, cujo intuito é, de acordo com
o Primeiro Ministro Wen Jiabao,
“transformar em cinco anos o modelo

de desenvolvimento econômico e
obter avanços científicos e tecnoló-
gicos também com educação da
mão de obra para conseguir qualida-
de e eficácia na economia.”

Não à toa, Dilma Rousseff, assim
que eleita, declarou que uma via-
gem aos EUA só aconteceria se
acompanhada de outra para a Chi-
na. Menos de quatro meses após a
posse, a presidente iniciou, em 11 de
abril, uma série de compromissos
em Pequim e outras cidades chine-
sas. Já no segundo dia de visita, Dil-
ma Rousseff e o presidente chinês
Hu Jintao assinaram acordos de coo-
peração nas áreas de política, defe-
sa, ciência e tecnologia, recursos hí-
dricos, educação, agricultura, ener-
gia e aeronáutica, entre outras.

Dilma Rousseff foi à China com a
convicção da atual pujança econô-
mica do Brasil e com o intuito de
dar um salto de qualidade no mode-
lo de cooperação que existe. E o gi-
gante asiático, sempre visando me-
lhores oportunidades e estando
também ciente da nossa importân-
cia no cenário mundial, parece estar
aberto a relações pautadas no equilí-
brio. Sinal dos tempos!

✽

Sócia do Bichara, Barata, Costa & Rocha Advo-

gados. Especialista em Comércio Internacional

O mundo e o desafio chinês

PANORÂMICA

Usiminas quer barrar Steinbruch

melina.costa@grupoestado.com.br

TERRY GOU: “Os brasileiros, assim que ouvem a palavra ‘futebol’, param de trabalhar”
PRESIDENTE DA FOXCONN, QUE DEVE INSTALAR FÁBRICA NO PAÍS, CRITICANDO A PRODUTIVIDADE LOCAL. A DECLARAÇÃO FOI FEITA SETE MESES ANTES DO ANÚNCIO DE INVESTIMENTO

O s controladores da
Usiminas (Votoran-
tim, Camargo Corrêa e
a japonesa Nippon
Steel) estão incomoda-
dos com o avanço da

Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN) sobre a concorrente mineira e
já estudam medidas jurídicas para con-
ter a ambição de Benjamin Steinbruch.

Desde o fim do ano passado, a empre-

sa vem comprando ações da sua princi-
pal rival no mercado. No fim de março,
a CSN informou que a sua participação
na Usiminas havia chegado a 8,6% das
ações ordinárias, com direito a voto. E
reiterou sua meta de obter 10% de par-
ticipação na usina mineira, considera-
da um “investimento estratégico”.

O temor da Usiminas é que, assim, a
concorrente comece a ter acesso a da-
dos estratégicos. Juntas, as duas têm

cerca de 80% do mercado. A Gerdau
também disputa uma fatia da Usimi-
nas, mas seu interesse não seria um
problema – por não ser concorrente
direta.

Na quinta passada, a assembleia de
acionistas da Usiminas já contou com
a presença de representantes da CSN.
O ambiente, segundo pessoas que
acompanharam a reunião, foi tumul-
tuado. A assembleia durou seis horas.

Editado por:
Melina Costa

● 1. Na semana passada, o ministro
Aloizio Mercadante anunciou um in-
vestimento de US$ 12 bilhões da tai-
wanesa Foxconn (fabricante de dis-
plays para tablets e celulares) e a ge-
ração de 100 mil empregos no Brasil.
O sr. apresentou críticas ao projeto e
agora o ministro quer encontrá-lo. O
que o sr. vai dizer a ele?
Eu não tenho muito o que falar, mas
tenho muito que ouvir do ministro
sobre esse megaprojeto. Muito gen-
tilmente, o Ministério da Ciência e
Tecnologia entrou em contato comi-
go solicitando esse encontro. Gosta-
ria de conhecer os reais números
desse projeto. Se tudo for verdade,
também será preciso promover uma
melhoria na infraestrutura (do local
de instalação da fábrica, para viabili-
zar o projeto).

● 2. Por que o sr. não acredita no pro-
jeto?
Acho muito difícil que sejam gera-
dos 100 mil empregos. Ao todo, o se-
tor de eletroeletrônicos emprega
175 mil pessoas. O automobilístico
110 mil. Falar em 100 mil pessoas é
algo fora de propósito. O valor de
US$ 12 bilhões é quase o investimen-
to necessário para três ou quatro fá-
bricas de semicondutores da Intel.

● 3. Mas a Foxconn não deve fortale-
cer a indústria de eletroeletrônicos
local?
O Brasil tem uma forte vocação pa-
ra a indústria. No setor de eletroele-
trônicos, o País sofre com um défi-
cit na balança comercial de US$ 27
bilhões. Precisamos modificar essa
realidade. Se a Foxconn produzir
componentes, ela é bem-vinda.
Mas, pelo que me consta, essa nova
unidade da empresa no Brasil só
montará os produtos e importará os
componentes. Não podemos viver
com esse déficit absurdo.

● 4. O sr. esperava um anúncio desse
porte durante a viagem da comitiva
brasileira à China?
Foi uma surpresa.

A Locamérica, uma das maiores locado-
ras de frotas do País, vendeu uma partici-
pação de 34% de seu capital para o Ban-
co Votorantim há três anos. Agora, estu-
da atrair outros investidores por meio de
um IPO. Segundo um executivo próximo,
a ideia é ir à bolsa no início de 2012. Pro-
curada, a empresa disse que não há data.

Colaboraram:
Patricia Cançado, Marili Ribeiro e Luiz Gerbelli

R$ 900 milhões
é quanto a Rede Globo vai pagar pelos
direitos de imagem para transmitir os
jogos do Brasileirão entre 2012 e 2015,
depois de muita polêmica. Trata-se de
um valor cerca de 50% maior do que foi
pago na última rodada negociada com o
então Clube dos 13. Na semana que vem,
a Globo divulgará as últimas adesões ao
acordo, que envolve 18 clubes. São Atléti-
co-MG e São Paulo. Para o diretor geral
da Globo, Octavio Florisbal, deu na mes-
ma. Agora os contratos serão por quatro
anos e não três como os anteriores.

● CONTRADIÇÃO

● IPO
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● FUTEBOL

“Tenho muito o que
ouvir do ministro”
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Humberto Barbato
Presidente da
Associação Brasileira
da Indústria Elétrica
e Eletrônica (Abinee)

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 18 abr. 2011, Negócios, p. N2.




