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DESTAQUE DESENVOLVIMENTO X MEIO AMBIENTE

ENTREVISTA CHARLES TANG Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China

“O Brasil não pode tapar o sol
com a peneira do protecionismo”
Alexandre Rezende

Executivo prega
abertura do país
ao investimento
chinês, inclusive
no agronegócio
Gustavo Machado
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O sr. acha que o Brasil
seguirá dependente do
investimento estrangeiro?
Enquanto não decidir o que quer
ser e não tiver um plano estratégico para chegar a um objetivo a
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O Brasil tem que
decidir se quer
fortalecer a indústria
nacional ou não.
Não são os chineses
que decidirão isso.
O problema é o
custo Brasil, e não
a competitividade
da China. Nós temos
que fortalecer a
indústria nacional,
mas da forma
verdadeira. Investir
o gigantesco lucro
das commodities
para reduzir o custo
Brasil. Não é tapando
o sol com a peneira
do protecionismo que
conseguiremos isso
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Quanto poderia ter sido
investido caso não
houvesse a proibição?
Minha estimativa é que o Brasil
perdeu US$ 10 bilhões. Inclusive, algumas agroindústrias que
estavam estabelecidas no país
saíram. Quantos milhares de empregos perdemos? Não precisamos de mais riqueza? Isso é muito triste. Se tivéssemos US$ 10 bilhões a mais em investimentos
no agronegócio, quem sabe não
poderíamos ter crescido 4% e
não 2,7% no último ano.

Charles Tang: “Estamos à beira da estagnação e o que fazemos? Negamos investimentos que poderiam render ao menos US$ 10 bilhões”
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O sr. é um crítico à proibição
de compras de terras por
estrangeiros. Acha que
o Brasil se beneficiaria com
investimentos nessa área?
Estamos à beira de uma estagnação, pior que a da crise que se passou, e o que fazemos? Proibimos
investimentos estrangeiros no setor agrícola e agroindústria. Isso
é um besteirol econômico. Apenas dogmas ideológicos. O Brasil
tem muito mais condições do
que China ou Japão de ser uma superpotência econômica. Se quisesse, seria o maior tigre de exportação. Será que algum país estrangeiro vai levar embora um pedaço da terra? A China só cresceu
porque lutou desesperada para
atrair investimento estrangeiro.
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“O Brasil fechou as portas para o
investimento chinês.” Com essas
palavras, Charles Tang, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, expõe toda
a sua crítica ao modelo de negócio brasileiro, que, segundo ele, é
pautado pelo protecionismo e
“dogmas ideológicos”. Para
Tang, o país ainda não decidiu
que tipo de economia quer ser, baseada na exportação de commodities ou uma potência industrial.
Apesar das reclamações, um dos
entendimentos de Tang surpreende qualquer economista: “O Brasil tem potencial para ser uma
economia maior do que a China e
o maior exportador mundial”.

economia brasileira vai seguir em
queda. Quando não há um plano
para a nação de médio e longo
prazo, ela vai ser levada pelos ventos favoráveis e negativos. O governo Dilma pela primeira vez está tentando baixar o custo Brasil,
apesar de ainda tímido. A economia brasileira poderia estar melhor se não tivesse uma mentalidade ideológica de atraso.
O sr. também prega uma
parceria estreita entre China e
Brasil. Quais os benefícios?
Dizem que a China é o novo mestre colonial da África. Mas os antigos mestres tiraram todas as riquezas e deixaram só miséria
por lá. A China investiu também em infraestrutura e educação. Ela está transformando a
África em um continente de esperança. Nós não temos poupança interna para construir toda a
infraestrutura que precisamos,
então, porque não trabalhar
com a China? Os outros países
da América Latina e da África estão agradecendo a restrição brasileira ao investimento chinês.
Quantas empresas chinesas
estão hoje no Brasil?
Hoje, mais de 100. Em 2010, foram anunciados investimentos

no Brasil de mais de US$ 20 bilhões. Não entrou diretamente
porque entrou parte foi pago para a Statoil, outra para a Repsol,
Petrogal, e assim por diante.
Os investimentos serão
sempre em commodities?
E a indústria?
O Brasil tem que decidir se quer
fortalecer a indústria nacional
ou não. Não são os chineses que
decidirão. O problema é o custo
Brasil, e não a China. Nós temos
que fortalecer a indústria nacional, mas da forma verdadeira.
Investir o gigantesco lucro das
commodities para reduzir o custo Brasil. Não é tapando o sol
com a peneira do protecionismo que conseguiremos isso.
Mas o Brasil nunca conseguirá
competir com o custo chinês.
Há 10 anos, a Hering criou
uma rede de fabricação no nordeste sob o modelo de cooperativa. Naquele momento, a camiseta da Hering era a mais barata do mundo. Mas as leis trabalhistas proibiam essa forma
de trabalho porque os empregados não eram funcionários formais. Não eram cobrados o
127% de encargos que se paga
normalmente. Se pagava por

peça produzida. A camiseta
brasileira chegou a ser mais barata que a chinesa.
Qual a diferença de custos?
Enquanto que no Brasil os encargos são de 127% sobre os trabalhadores, na China são de 59%.
Somado a isso, há a falta de logística, a burocracia, a alta carga tributária e até a uma visão
ecológica deturpada.
O debate ecológico também
é um problema?
Uma vez proibiram uma indústria de se instalar em um manguezal porque dez pescadores
de caranguejo viviam do lamaçal. Eles ganhavam centavos
por dia, era uma condição subumano. O ideal era que se montasse a indústria e que se educassem esses pescadores para
que eles pudessem trabalhar na
indústria. Mas, à época, muitos
“que se diziam ecologistas”
combateram o projeto. Devem
achar bonito um cidadão atolado na lama. Quem arquitetou
nosso modelo econômico voltou o modelo completamente
para um sistema econômico de
pobreza. Em todos os quesitos
nenhum prega o desenvolvimento do país. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 6.

