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BRASIL

Missão
chinesa não
atende aos
interesses
brasileiros
Pauta das negociações da comitiva que
está hoje em Brasília não contempla itens
de acordo assinado por Dilma em abril

Ruy Barata Neto e
Rafael Abrantes
redacao@brasileconomico.com.br

Na chegada da primeira missão
comercial da China ao Brasil
após a visita da presidente Dil-
ma Rousseff ao gigante asiático,
em abril, a pauta de negocia-
ções parece não ser tão favorá-
vel ao Brasil quanto poderia. No
comunicado assinado pelos
dois países no mês passado, fi-
cou definido que a missão co-
mercial dos chineses, liderada
pelo ministro do Comércio,
Chen Demin, que teve início no
final de semana, teria três fins:
1)verificar áreas de interesse
para investimentos chineses;
2)estudar formas para redução
de barreiras comerciais entre os
dois países e 3) analisar quais os
produtos manufaturados do
país poderiam ser importados.
Mas, dos objetivos previstos, o
único que ainda aparece na
agenda é a negociação em torno
da atração de investimentos ao
país. Ou seja, o principal “cal-
canhar de Aquiles” da relação
bilateral, que é a busca de um
maior escoamento de produtos
manufaturados brasileiros para
o mercado chinês, ficará para
encontros futuros e não entrará
na agenda desta semana .

“A missão está muito focada
na atração de investimentos”,
diz o presidente da Apex-Bra-
sil, Maurício Borges. “A evolu-
ção disso dependerá de mais
trocas de informações e no for-
talecimento das relações entre
os dois países”. Na agenda das
atividades, a comitiva de mais

de 50 empresas chinesas — en-
tre públicas e privadas — lide-
rada por Demin, assina hoje, na
sede da Confederação Nacional
da Indústria (CNI), em Brasília,
um memorando de oportuni-
dades para futuras parcerias.
(Leia mais ao lado).

Segundo o presidente da
CNI, Robson Braga de Andrade,
o maior interesse dos investi-
mentos chineses é o do agrone-
gócio, minério e indústria de
base, mas nem isto ainda satis-
faz os interesses do país. “Nes-
sas áreas já somos bastante
competitivos, queremos maior
participação dos chineses em
infraestrutura e empresas de

base tecnológica”. Para ele, é
necessário ter maior participa-
ção dos chineses em logística,
incluindo projetos de reforma e
ampliação de ferrovias, rodo-
vias e aeroportos a partir de so-
ciedades que financiem esses
empreendimentos.

Infraestrutura
Segundo o presidente da Asso-
ciação Brasileira da Infraestru-
tura e Indústrias de Base (Ab-
dib), Paulo Godoy, o Brasil está
aproveitando o encontro para
tentar atrair a entrada de mais
capital chinês em fundos de
investimentos privados do país
destinados a financiar projetos

de infraestrutura. Segundo
Godoy, não existem mais do
que 10 fundos em operação
hoje — que captaram cerca de
US$ 10 bilhões, o que ainda é
pouco. A grande isca de atrati-
vidade está na perspectiva de
aprovação da Medida Provisó-
ria 517 (leia mais acima) que
isentará o pagamento de im-
posto de renda pelo investidor
estrangeiro no Brasil. “Esta-
mos pressionando para avan-
çar nesse tema”, diz Godoy.

O presidente da Federação
das Indústrias do Estado de São
Paulo, Paulo Skaf, diz que é im-
portante para o Brasil receber os
investimentos estrangeiros em

CRÉDITO PÚBLICO

Repasses do Tesouro Nacional ao BNDES
devem ficar abaixo da previsão de R$ 55 bi
Os repasses do Tesouro Nacional ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) este ano devem ficar
abaixo dos R$ 55 bilhões programados. O fato de o governo ainda não
ter repassado recursos ao banco mostra que a demanda do BNDES não
está tão forte e que a necessidade de uma maior participação do setor
público no crédito tem sido menor do que nos últimos dois anos. Reuters

EDUCAÇÃO

Enem deve ser nos dias 22 e 23 de outubro;
edital anunciará outra prova em 2012
O Ministério da Educação (MEC) deve anunciar nesta semana as datas
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2011/2012. A edição deste ano
será em outubro, provavelmente nos dias 22 e 23. A outra prova deverá
ser marcada para maio de 2012, nos dias 5 e 6. O MEC trabalha nos últimos
detalhes do edital. Com uma prova prevista para o 1º semestre de 2012,
confirma-se a intenção na aplicação de duas edições do Enem por ano.

Divulgação

Liu Zuo Zhangx, diretor-geral da
China Investment and Promotion
Agency, na Fiesp, na sexta-feira

O maior interesse
dos investimentos
chineses são
os setores de
agronegócio,
minério e a
indústria de base
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JUROS

Empréstimo pessoal tem a maior
taxa desde 2009, aponta Procon
A taxa média de juros para empréstimos pessoais atingiu 5,6% ao mês
em maio, acumulando aumento de 0,33 ponto percentual nos primeiros
cinco meses deste ano. Segundo o levantamento do Procon-SP, a taxa é
a maior desde 2009, quando o percentual atingiu 5,74%. O órgão destaca
que a alta dos juros nessa modalidade de crédito já é três vezes superior
ao 0,10 ponto percentual verificado de janeiro a dezembro de 2010.

CONGRESSO

Câmara deve votar regras especiais
para licitações da Copa e da Olimpíada
A Câmara dos Deputados deve votar nesta semana a medida
provisória que cria novas regras para contratações das obras
da Copa e da Olimpíada de 2016, que dribla a Lei das Licitações e
cria o regime diferenciado de contratações. Uma sessão extraordinária
já foi marcada para amanhã. A oposição é contra a emenda
incluída na MP, pois teme que ela facilite irregularidades.

Jarbas Oliveira

AGENDA

Agricultura, energia, mineração e aviação
estão no foco das reuniões desta semana

A comitiva de 66 empresários
chineses, chefiada pelo
ministro do Comércio da China,
Chen Deming, que desembarcou
no Brasil no final de semana,
terá como foco avançar em
acordos comerciais nos setores
de agricultura, energia,
mineração e aviação. Hoje, o
ministro Chen Deming se reúne,
em Brasília, com os ministros
brasileiros das Relações
Exteriores, Antônio Patriota,
e do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior,
Fernando Pimentel. Ao mesmo
tempo, empresários chineses
e representantes de
empresas brasileiras sentam
para conversar na sede
da Confederação Nacional

da Indústria (CNI), também
em Brasília, para discutir
oportunidades de investimentos
no Brasil. A China é o maior
parceiro comercial do país desde
abril de 2009, quando superou
os Estados Unidos. O comércio
bilateral saltou de US$ 2,3
bilhões em 2000 para US$ 56,3
bilhões no ano passado, um
crescimento de quase 2.500%
em dez anos. Em 2010, a balança
bilateral repetiu praticamente o
superávit de 2009 para o lado
brasileiro, registrando US$ 5,1
bilhões, mas 80% dos US$ 30,7
bilhões vendidos à China são
de commodities e combustíveis.
O mercado chinês representa
15,2% das exportações
totais do Brasil. Redação

AVANÇO...

US$ 2,3 bi
era o total do comércio bilateral —
exportações e importações — de
Brasil e China em 2000, quando
o principal parceiro comercial
do Brasil ainda era os EUA.

...COMERCIAL

US$ 56,3 bi
foi o saldo do comércio de
Brasil e China em 2010, valor 24
vezes maior do que há 10 anos.
Hoje, a China é o principal
parceiro comercial do Brasil.

Evandro Monteiro

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS

Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, 
não se tratando de oferta de venda de cotas

VIRTÙ - SCHÜRMANN - CINEMA I 
FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDÚSTRIA 
CINEMATOGRÁFICA NACIONAL - FUNCINE 

(“FUNCINE”)
CNPJ/MF: 11.233.150/0001-61

Código ISIN das Cotas: BRVRTUCTF006 

A BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., 
instituição fi nanceira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
na Avenida Presidente Wilson, nº 231, 11º, 13º e 17º (parte) andares, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 02.201.501/0001-61, na qualidade de administradora do FUNCINE, comunica o encerramento 
da primeira distribuição de cotas de emissão do

no montante total de

R$ 0,00
Foram distribuídas 0 (zero) cota, no valor nominal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, 
conforme segue:

Tipo de Investidor Quantidade de Cotas Número de Subscritores
– – –
Total – –

Registro CVM/SRE/RFO/2009/006
O montante total tem como data-base 30/12/2009, ou seja, a data de início da distribuição das cotas.

A BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., 
instituição fi nanceira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
na Avenida Presidente Wilson, nº 231, 11º, 13º e 17º (parte) andares, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 02.201.501/0001-61, foi a instituição responsável pela distribuição das cotas.

A distribuição das cotas do Fundo se encerrou no dia 25/12/2010.

O fundo de investimento de que trata este prospecto não conta com garantia do 
administrador do fundo, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo 
Garantidor de Créditos - FGC. 
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento 
ao aplicar seus recursos com especial atenção as disposições do prospecto que tratam dos 
fatores de risco a que o fundo está exposto, nas páginas 18 a 21 do prospecto.
O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade 
das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade do Fundo, bem como das 
cotas distribuídas.

ADMINISTRADOR GESTOR

áreas que interessam ao país,
mas é preciso corrigir uma série
de outros problemas. “Os inves-
timentos brasileiros na China
ainda sofrem uma série de san-
ções. Além disso, a questão do
câmbio tira muito da competiti-
vidade dos produtos manufatu-
rados do país”, diz Skaf.

Para empresários da indús-
tria, os chineses fazem as ações
que interessam ao seu comércio,
o que é justificado, mas o Brasil
não pode responder apenas com
medidas de protecionismo. Os
empresários pedem ações para
diminuir o custo de produção no
Brasil, que é, em média, 36%
maior do que em outros países. ■

EXPORTAÇÕES

US$ 30,7 bi
são gerados pelas exportações
brasileiras à China, das quais
80% são de commodities
e combustíveis, produtos
com menor valor agregado.

IMPORTAÇÕES

US$ 25,6 bi
foi quanto o Brasil importou da
China no ano passado, valor 60%
maior que o do ano anterior.
O Brasil compra da China produtos
com maior valor agregado.

● Aborda vários assuntos, como
a isenção do IR ao investidor
estrangeiro que aplicar em título
privado que financia investimentos
de longo prazo no país.

MEDIDA PROVISÓRIA 517

● Ela aborda também questões
como prorrogação de encargo
pago pelas distribuidoras
de energia e a criação de
incentivos a usinas nucleares.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 12-13.
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