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ENERGIA

Consumo de carga elétrica
no Brasil cresce 5,6% em abril
O consumo de energia elétrica no Brasil cresceu 5,2% em abril deste ano,
sobre igual mês de 2010, segundo o Operador Nacional do Sistema (ONS).
Em relação a março, porém, houve pequena queda de 0,1%. Considerando
o período de 12 meses, até abril, o aumento foi de 5,9%. De acordo com a
ONS, um dos fatores que contribuiu com o crescimento da carga de energia
em abril foi a elevação da temperatura nas duas primeiras semanas do mês.

INFRAESTRUTURA

Ministro defende flexibilização nas licitações
para obras da Copa e da Olimpíada
O ministro da Controladoria-Geral da União, Jorge Hage, defendeu ontem
a flexibilização da Lei de Licitações para os projetos da Copa de 2014 e das
Olimpíadas de 2016, mas enfatizou a necessidade de fiscalização das obras.
“Algumas exigências são irracionais e já não são cumpridas. Sou a favor
de que a lei seja funcional, posta em termos de razoabilidade, e tudo que
ficar nela tenha absoluto vigor na exigência de seu cumprimento”, afirmou.
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Território chinês, mas com eco-
nomia liberal e independente,
Hong Kong quer atrair investi-
dores brasileiros na esteira das
boas relações comerciais que o
Brasil já mantém com a China.
Para acelerar esse processo, Si-
mon Galpin, diretor da Invest
HK, esteve em São Paulo para
mostrar ao setor privado nacio-
nal como é fácil empreender por
lá — muito mais do que aqui— e
também conversou sobre o tema
com o BRASIL ECONÔMICO.

Qual é o principal objetivo da
visita da Invest HK ao Brasil?
Estamos dando mais ênfase ao
país e São Paulo para atrair em-
presas e ajudá-las a obter gran-
des negócios. Reconhecemos o
papel da China nas novas rela-
ções econômicas com os Brics, e
vemos que o nível de comércio e
investimento com o Brasil está
crescendo rapidamente. Nosso
desafio é garantir que Hong
Kong participe como ponte para
os negócios entre Brasil e China.

Quais setores seriam mais
interessantes para as empresas
brasileiras em Hong Kong?
Em princípio, colocamos foco
nas grandes companhias, como o
apoio aos bancos brasileiros. Para
algumas empresas líderes em mi-
neração no Brasil, ter suas ações
na bolsa de Hong Kong também
pode ser uma vantagem. A Vale
foi a primeira. Nosso mercado
tem grande liquidez e dimensão
internacional. Em certo nível de
negócios, é importante também
que as empresas estabeleçam fi-
liais e funcionários na Ásia para
gerenciar suas operações.

Como o relacionamento entre
os empresários brasileiros
e chineses pode influenciar
os resultados dos negócios?
Não se pode fazer negócios ape-
nas com visitas anuais ou dialo-
gando por emails. Construir boas
relações é importante em econo-
mias muito dinâmicas. Com tan-
tas novas oportunidades, o rela-

“Nosso mercado
tem grande
liquidez e dimensão
internacional.
Em certo nível
de negócios,
é importante
que as empresas
estabeleçam filiais e
funcionários na Ásia

Não se pode fazer
negócios apenas
com visitas anuais
ou dialogando por
e-mails. Construir
boas relações serve
como estabilidade
em economias
muito dinâmicas

Nosso desafio é
garantir que Hong
Kong participe
como ponte para
os negócios entre
Brasil e China

ENTREVISTA SIMON GALPIN Diretor-geral da Invest HK

“Abrir empresa em Hong Kong
exige um dia, um dólar e um sócio”
Um dos centros financeiros da Ásia, território chinês quer atrair novos investimentos produtivos brasileiros

cionamento pessoal serve como
elemento de estabilidade.

Como Hong Kong pode
ajudar o governo brasileiro
a exportar produtos de
maior valor agregado à China?
Hoje, 90% do PIB de Hong Kong
vem do setor de serviços, por
isso somos ponto central para
que bens de consumo entrem e
saiam da China. Para a pequena
empresa brasileira vender seus
produtos em escala continental,
ela deve ter um ponto de parti-
da. Hong Kong pode ser este lu-
gar de teste, devido ao seu
grande mercado consumidor.

A Invest HK veio ao Brasil com
alguma meta de negócios?
Não. Temos que construir uma
relação de confiança para que as
empresas brasileiras se sintam
confortáveis em Hong Kong.

A alta da inflação no mercado
asiático pode prejudicar
a relação comercial?
A inflação é uma ameaça global,
com alta nos preços de commodi-
ties e desvalorização do dólar. Em
economias como China e Brasil,
este problema deve ser sempre
observado. Um desafio é que os
preços dos imóveis em Hong
Kong têm subido rapidamente. ■

● Hong Kong é uma ex-colônia
do Império Britânico. Em 1997
tornou-se independente e Região
Administrativa Especial da China.

● Sob a política “Um país,
dois sistemas”, Hong Kong expõe
suas diferenças econômicas
com o governo chinês.

● Segundo Galpin, abrir um
negócio em Hong Kong exigirá do
empreendedor brasileiro apenas
“um dia, um dólar e um sócio”.

PASSADO E PRESENTE

Divulgação

Galpin, em palestra a empresários
brasileiros, em São Paulo: “Hong

Kong pode ser ponte para a Ásia”

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 7.
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