
Competitividade para competir 
Não se pode eliminar a China (e companhia) do mapa dos negócios 
brasileiros, mas é preciso saber pelo menos a dimensão do estrago 
que seus produtos causam 

P O R W I L S O N P A L H A R E S 

JÁ HOUVE quem classificasse como ver-

são tardia e ingênua do mote "delenda est Car-

tago" (Cartago deve ser destruída) nossa insis-

tência na necessidade de reação aos crescentes 

estragos causados à economia brasileira pelas 

importações de produtos industrializados chi-

neses - principalmente, mas não só -, a preços 

arrasadores e nem sempre internalizados por 

vias diretas e claras. Cabe então, preliminar-

mente, deixarmos claro que, por não rezarmos 

pela cartilha de Catão, o Antigo (ou o Censor), 

pregador sistemático da destruição da grande 

rival comercial da velha Roma, não sonhamos 

com a eliminação da China do mapa dos negó-

cios brasileiros. Temos também consciência 

de que nossa voz tem alcance infinitamente 

menor do que tinha a do tribuno romano. Mas 

não deixa de haver quem a ouça, ainda que, 

como o alguém citado no início deste artigo, 

seja para nos criticar. Isso posto, vamos ao que 

nos propúnhamos. 

Não cabe neste espaço a análise porme-

norizada da célere marcha da China para 

tornar-se um Império do Meio comercial (sem 

prejuízo de ser uma potência econômica e 

militar), tendo por vassalos países fornecedo-

res que garantam o suprimento de matérias-

primas para sua indústria e alimentos para sua 

população. Mas é prudente anotar que, nessa 

estratégia, o Brasil tem papel fundamental, 

dada sua tão decantada abundância de terras 

férteis, sol, água doce e tantos bens naturais 

que chineses e muitos outros não têm e de que 

necessitam. Mas a chineses e companhia isso 

tudo parece interessar somente na medida em 

que contribua para que permaneçamos assim 

e eles possam continuar oferecendo manufatu-

rados a preços internacionais muito menores 

que os brasileiros, inclusive aqui. Importar 

bens industriais, só se for para clonar e depois 

concorrer globalmente com os originais. Que-

rem daqui o minério de ferro, a soja em grão, a 

celulose, que transformam em itens com valor 

agregado e mandam de volta para nós. 

Alivia um pouco ver notícias recentes 

indicando preocupação do governo brasileiro, 

assustado com a crise mundial que se arma no 

horizonte, dizer que vai se mexer com vistas 

à reversão da marcha batida do País rumo à 

desindustrialização. Já era mais que hora. Essa 

é também uma preocupação de muitos empre-

sários nacionais, principalmente daqueles que 

já sentiram ou vêm sentindo na pele o flagelo 

da concorrência imbatível em preços enquanto 

arcam com o peso da desvalorização cambial e 

do famigerado custo Brasil. Outros há, porém, 

que ainda não se dão conta de até onde a coisa 

chegou. Aí parece situar-se boa parte dos agen-

tes da cadeia de valor da embalagem. 

Não se pode culpá-los por não enxergarem, 

pois, até onde sabemos, não existem dados 

que informem como o universo da embala-

gem vem sendo afetado pelas importações. 

Da mesma forma que no próprio dimensio-

namento do setor, máquinas para a produção 

de embalagens e seus complementos (tampas, 

rótulos), bem como equipamentos para linhas 

de envase, ao ser importados não são contados 

nas estatísticas como integrantes da cadeia de 

valor da embalagem. Da mesma forma, produ-

tos prontos para consumo, de lápis e gulosei-

mas a equipamentos eletrônicos, entram no 

Brasil já acondicionados, mas suas embalagens 

não são computadas como tal. 

QUAL A IMPORTÂNCIA de ter-se a 

dimensão do possível estrago que as impor-

tações de itens como os citados podem estar 

causando aos diferentes segmentos integran-

tes da corrente de embalagem? A nosso ver, 

no mínimo pode servir para abrir os olhos de 

quem não percebe que as caixinhas de papel 

cartão com lápis de cera ou chiclete vindas da 

China tiram do mercado não só os lápis de cera 

e a goma de mascar fabricados aqui, mas tam-

bém suas embalagens. Afinal, a maioria dos 

objetos vem acondicionada nos mais diversos 

tipos de recipientes e de materiais. 

Tal panorama, que deverá se acirrar e cer-

tamente estará presente nas considerações das 

empresas nesta hora de planejamento de seu 

futuro, pode ser um estímulo para investir o 

mais pesadamente possível em inovação, em 

processos e em embalagens que atendam com 

excelência às necessidades do consumidor bra-

sileiro. Na expectativa de que o governo venha 

a cumprir sua parte, racionalizando a carga 

tributária, os encargos trabalhistas e a buro-

cracia, se as empresas fizerem a sua o Brasil 

ganhará em competitividade para concorrer 

internamente e internacionalmente. 

Wilson Palhares é diretor presidente da Bloco de 

Comunicação e Publisher de EMBALAGEMMARCA 
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Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 13, n. 148, p. 32, dez. 2011.




