
PARCERIAS 

OFENSIVA COM MAIS 
MISSÕES COMERCIAIS 
Governo 
intensifica 
contatos com 
autoridades e 
empresários de 
países como 
Japão e Índia 

Por LUIZ SÉRGIO GUIMARÃES 

Omineiro já não trabalha mais 
em silêncio. Tornar Minas Ge
rais internacionalmente co

nhecida é um dos focos estratégicos 
do governo atual. O instrumento pre
ferencial escolhido para realizar esse 
objetivo é o da negociação de parcerias 
sólidas com países onde há forte iden
tificação com a economia mineira. As 
missões oficiais a tais países, envolven
do autoridades governamentais, diplo
matas e empresários serão intensifica
das, até porque as já efetuadas durante 
a gestão Antonio Anastasia se mostra
ram bem-sucedidas. "Hoje, Minas tra
balha e faz questão de simultaneamen
te divulgar amplamente os resultados 
que colhe", diz Gisela Mattoso, chefe da 
assessoria de relações internacionais 
da Secretaria Geral da Governadoria, 
responsável pela organização das via
gens internacionais de negócios. 

Neste ano, foram realizadas duas 
missões, para oJapão e a Índia. Outras 
virão em 2012, porém Gisela Mattoso 
ainda não pode revelar para onde. Mas 
seguirão o mesmo direcionamento 
de estreitamento de laços entre eco
nomias complementares, de atendi-

Ananda, da Câmara de Comércio Índia-Brasil: trabalhar para concretizar as negociações 

mento de interesses e necessidades 
recíprocos. E, claro, aumento dos in
vestimentos realizados. O exemplo ja
ponês é típico. Há várias empresas de 
porte atuando em Minas e a missão, 
concluída em julho, tratou de ampliar 
as possibilidades de investimentos de 
gigantes como Mitsui, Nippon Steel, 
Itochu, Panasonic e Cenibra (empresa 
criada pela Vale e a Japan Brazil Paper 
and Pulp Resources Development Co). 

A meta foi não só de ampliar a re
levância das empresas nipônicas ins
taladas no Estado, mas atrair outras", 
diz Gisela. Anastasia foi o primeiro 
governador mineiro da safra pós-re-
democratização do Brasil a visitar ofi

cialmente oJapão. E fez questão de ser 
sua primeira viagem oficial porque 
há um surto de redescoberta do Brasil 
por parte das companhias nipônicas. 
Atualmente, há mais de 250 empresas 
japonesas instaladas no Brasil, princi
palmente nas áreas automobilística, 
elétrica e siderúrgica. 

Nos seus contatos, o governo mos
trou as oportunidades que o Estado 
pode proporcionar aos representantes 
de empresas de setores como minera
ção, energia, papel e celulose e eletro-
eletrônicos. As áreas de grande inte
resse dos empresários japoneses - aço, 
cimento e minério de ferro - foram 
abordadas em detalhes, porque se des-
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tacam na formação de um PIB estadual 
cujo crescimento no ano passado, de 
10,9%, assumiu proporções chinesas. 
O Japão é o segundo mercado de des
tino das exportações mineiras. Em se
tembro, dois meses depois da missão 
mineira ao Japão, o governo estadual 
recebeu a visita de sete empresários 
nipônicos, sob a liderança do Japan 
Externai Trade Organization (Jetro), 
interessados em investir nos projetos 
de infraestrutura do Estado. 

A visita à Índia, acompanhada por 
uma comitiva de 60 empresários bra
sileiros sob coordenação da Câmara 
de Comércio Índia-Brasil (CC1AIB), foi 
feita em outubro. Formalmente, o ob
jetivo oficial pode parecer modesto, o 
de estreitar os laços comerciais, insti
tucionais e incrementar o comércio 
bilateral entre Minas e o país asiáti
co. Mas o foco é bem mais ambicio
so. Com os investimentos efetuados, 
em via de ampliação, e com os novos 
negócios em prospecção, o vice-pre
sidente da CCIAIB, Leonardo Anan-
da, espera que, em dois anos, Minas 
se torne o segundo Estado na relação 
comercial com o país asiático e nos 
próximos dez anos se transforme no 
primeiro. A partir de agora, a Câmara 
vai realizar um trabalho intenso de 
acompanhamento dos investimentos 
para viabilizar e fechar os possíveis 
negócios desencadeados pela missão. 
"A delegação abriu as portas e agora 
vamos trabalhar para concretizar as 
negociações", diz Ananda. 

Como resultado da missão, existe 
a previsão de o Estado receber um in
vestimento próximo a R$ 5 bilhões no 
ano que vem. "Estamos trabalhando 
há algum tempo para que Minas se 
torne referência na relação com a Ín
dia e, depois dessa delegação, temos 
certeza de que ela irá se fortalecer 
ainda mais", diz Ananda. Os maiores 
investimentos serão feitos nos setores 
de tecnologia da informação, siderur
gia e mineração. A Índia se interessa 
muito pela exploração da reserva de 
gás descoberta na bacia do Rio São 
Francisco. Os pontos em comum entre 
Minas e o país asiático - dois merca
dos emergentes de acelerado cresci
mento - se localizam no agronegó-
cio, fertilizantes, aço, automóveis, 

tecnologia da informação, cimento, 
gás e energia. Ambas as economias 
são dotadas de um mercado interno 
consumidor em robusta ascensão, 
uma classe média em forte emergên
cia e um estágio de desenvolvimento 
parecido. O valor total do comércio 
bilateral entre Brasil e Índia encosta 
em R$ 10 bilhões. E deve chegar a R$ 
30 bilhões em cinco anos. Até 2021, a 
balança comercial entre os dois países 
deverá aproximar-se de R$ 50 bilhões. 
Nesse momento, a Índia estará entre 
os cinco maiores parceiros comerciais 
do Brasil, destacando-se Minas. 

A missão mineira visitou e estreitou 
contatos com grandes multinacionais 
indianas, como a Tata Group (monta
dora que detém 18% da Fiat mundial), 
Infosys, Essar, BEML e Aditya Birla 
Group. A Infosys, segunda maior em
presa de Tl da Índia, atua no desen
volvimento e manutenção de sistemas 
para grandes corporações. Atualmen
te, a empresa leva trabalhadores de sua 
sede em Belo Horizonte para serem 
treinados na matriz indiana. Durante 
a missão, a empresa assumiu o com
promisso de ampliaros investimentos 
e criar um centro de capacitação em 
Minas, além de dobrar seu quadro de 
funcionários aqui. Também instalada 
no Brasil, a Birla ratificou a intenção 
de diversificar os investimentos no 
Estado, principalmente nos mercados 
de cimento e mineração. 

A BEML, fabricante de produtos de 
engenharia de qualidade para diversos 
setores da economia, sinalizou a inten
ção de instalar uma planta para mon
tagem dos equipamentos em Minas. A 
Essar e a Tata Group - maior conglome
rado empresarial da Índia, com cerca 
de 400 mil empregados e atuação em 
diversas áreas, como de automóveis, 
tecnologia da informação, consultoria 
de serviços, energia e química -, ainda 
sem unidades no Brasil, indicaram a 
possibilidade de efetuar investimentos 
produtivos locais. Durante a viagem, 
Minas se tornou parceiro direto e pri
vilegiado do rico Estado indiano de 
Karnataka, considerado o Vale do Silí
cio de lá. Foi firmado memorando de 
entendimento que prevê intercâmbios, 
troca de conhecimento na área de Tl e 
parcerias empresariais. 
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Text Box
Fonte: Valor Estados Rio de Janeiro, São Paulo, p. 22-23, nov. 2010.  




