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B ra s i l

Jatos da
E m b ra e r
recebem
certif icação
De Moscou

A Embraer receberá hoje certifi-
cação da Rússia para seus jatos re-
gionais E-190 e 195, de 90 a 124 as-
sentos, entrando no mercado rus-
so, em um segmento com poten-
cial de aquisições de até US$ 15 bi-
lhões nos próximos 20 anos. O
anúncio coincidirá com a presença
da presidente Dilma Rousseff na
capital russa, concluindo um pro-
cesso de três anos, retardado por
causa da preocupação do governo
Putin com o impacto sobre a pro-
dução local de jatos regionais.

“Trata-se de um tremendo po-
tencial”, afirmou o vice-presidente
de relações institucionais da Em-
braer, Jackson Schneider, sobre a
certificação. Os jatos menores da
Embraer já têm o sinal verde para
venda. Estudo da Embraer projeta
crescimento de 5% a 6% do merca-
do de jatos regionais na Rússia até
2030. O país precisará de 445 no-
vos jatos regionais de 33 a 120 as-
sentos. Isso representa 7% do mer-
cado global desse segmento.

No caso dos aparelhos E-190 e
195, a necessidade russa é estima-
da em 300 aparelhos em 20 anos,
representando de US$ 12 bilhões a
US$ 15 bilhões de negócios.

A Embraer abriu escritório em
Moscou, de olho numa expansão
rápida de negócios. “O mercado
russo está muito pulverizado, com
muitas companhias, e há muito
potencial para a Embraer”, disse o
embaixador do Brasil na Rússia,
Carlos Paranhos. Conforme o di-
plomata, a Embraer quer tanto ob-
ter encomendas para linhas de
longos voos como planeja explo-
ração de leasing de aparelhos de
menor porte, aproveitando os pla-
nos de substituição da frota russa,
que está ficando cada vez mais de-
fasada e de manutenção custosa.

Paranhos confirmou que a
Embraer chegou a abrir conver-
sas com produtores regionais
russos sobre produção conjunta,
mas isso não prosperou. Agora,
segundo o diplomata, há proje-
tos de eventual produção sob li-
cença de aviões da Embraer no
Tatarstão, uma das repúblicas da
Federação Russa.

“Há mercado para todos”, co-
mentou Jackson Schneider, ao
ser indagado sobre a concorrên-
cia com o Sukhoi, o jato regional
que a Rússia tenta desenvolver e
que também terá cem assentos.

Outro fabricante brasileiro que
tentará explorar o mercado russo
é a M a r c o p o l o, maior construtora
de ônibus do país, que lançará o
primeiro veículo produzido em
parceria com a empresa russa Ka -
maz. O veículo tem tecnologia e
design brasileiros. Um ônibus se-
rá colocado em frente ao hotel
Ritz, onde está hospedada a presi-
dente Dilma Rousseff.

O embaixador brasileiro em
Moscou, Carlos Paranhos, desta-
ca que empresas dos dois países
demonstram crescente interesse
nos mercados recíprocos.

A Gazprom, o gigante russo es-
tatal de energia, abriu um escri-
tório no Rio de Janeiro e tem inte-
resse em participar, com a Petro -
bras, da exploração de fatias do
pré-sal, aproveitando sua tecno-
logia na área de gás. A presidente
da Petrobras, Graça Foster, acom-
panha a presidente Dilma a Mos-
cou para discutir eventual coo-
peração com os russos.

A companhia TNK-BP adquiriu
uma fatia de empresa brasileira
para exploração de petróleo na
área do rio Solimões, na Amazô-
nia. Severstal e Mechel, do setor si-
derúrgico, tambem têm participa-
ção em companhias brasileiras.

Por seu lado, o grupo JBS conti -
nua produzindo carne industriali-
zada na Rússia, inclusive para o Mc
Donald’s, segundo o embaixador.
A We g , produtora de motores, am-
pliou os negócios no país.

Os russos querem aproveitar a
visita de Dilma também para ven-
der armamentos. Fora do projeto
FX2, de compra de 36 jatos de
combate, os russos querem ven-
der sistemas de defesa antiaérea,
participar de construção de usi-
nas nucleares e tambem da re-
construção da base aeroespacial
de Alcântara, no Maranhão. (AM)

Relações externas Países negociaram ontem, véspera da viagem de Dilma a Moscou

Brasil busca acordo, mas “seg ura”
exportação de carnes para a Rússia
Assis Moreira
De Moscou

A Rússia não disse “n ã o”, mas
tampouco disse “s i m” ao Brasil, em
reunião ontem em Moscou, para
resolver problemas que estão blo-
queando o comércio de carnes bo-
vina e suína para o mercado russo,
um dos maiores compradores des-
ses produtos brasileiros. No máxi-
mo, os russos prometeram fazer os
maiores esforços para se chegar a
alguma solução que possa ser
anunciada até amanhã, quando
acaba a visita oficial da presidente
Dilma Rousseff a Moscou. A situa-
ção está em um momento delica-
do: o Ministério da Agricultura
suspendeu desde sexta-feira toda
certificação para a exportação de
carnes suína e bovina para a Rús-
sia, por considerar não ser possível
cumprir as exigências de Moscou.

O Va l o r apurou que o principal
empecilho agora envolve a Racto-
pamina, aditivo alimentar polêmi-
co utilizado na produção pecuária
nos Estados Unidos, mas proibido
na União Europeia. Recentemente,
o Codex Alimentarium, que esta-
belece as regras do comércio mun-

dial de alimentos, aprovou em Ro-
ma o uso do produto, especifican-
do limites de resíduos. A Rússia,
porém, também passou a proibir o
aditivo. E exigiu do Ministério da
Agricultura brasileiro certificação
de inexistência da Ractopamina
nas exportações para seu mercado.
Para o Brasil não haveria proble-
mas, até porque já faz isso na ex-
portação para a China, e faria com
os russos, seu principal cliente de
carnes. A questão é como fazer.

Moscou enviou uma minuta de
certificação para o Brasil usando
termos considerados inadequados
perante a legislação brasileira.
Asim, na sexta-feira passada, o Mi-
nistério da Agricultura suspendeu
a certificação para a exportação de
carnes suína e bovina para a Rús-
sia. As negociações se aceleraram
em Moscou na véspera da chegada
de Dilma para superar o impasse.
A tentativa é de dar garantias aos
russos de que a carne exportada
não terá o aditivo, mas ao mesmo
tempo chegar a um mecanismo
que seja exequível e auditável pelo
Ministério da Agricultura.

Havendo acordo hoje ou ama-
nhã, em Moscou, o que consta de

uma carta entregue pelo Ministé-
rio da Agricultura a autoridades
russas é de que o Brasil retomaria a
emissão de certificação para ex-
portar a partir do dia 15, sábado.

Outro problema é sobre o caso
da vaca louca que apareceu no
Brasil, considerado atípico. Os
EUA tiveram caso semelhante, e a
União Europeia outros seis, ano
passado. Ou seja, é quase rotina.
O que gera questionamento por
parte dos russos é a demora brasi-
leira no diagnóstico.

O problema ocorreu em dezem-
bro de 2010, quando foi coletada
uma lâmina para análise obrigató-
ria, que só teve o primeiro resulta-
do em junho deste ano, confirma-
do por laboratório internacional
no começo deste mês. Quando o
Brasil notificou o caso da vaca lou-
ca na Organização Mundial de
Saúde Animal (OIE), tentou justifi-
car o atraso com um incidente que
teria criado sobrecarga ao sistema
laboratorial oficial. Em relação ao
número de testes de vaca louca
realizados pelo Brasil, os brasilei-
ros retrucaram que foram feitos
pelo menos 30 mil em oito anos.

O embaixador brasileiro em

Moscou, Carlos Paranhos, e o se-
cretário de Relações Internacio-
nais do Ministério da Agricultura,
Célio Porto, se reuniram ontem
com Sergey Dankvert, o chefe do
Rosselkhorznadzor, o serviço fede-
ral russo de vigilância veterinária e
fitossanitária. As negociações
prosseguem hoje.

Continua pendente também o
fim do embargo as carnes originá-
rias de três Estados — Paraná, Rio
Grande do Sul e Mato Grosso. Foi
imposto em junho de 2011, como
resultado de uma missão veteriná-
ria ao Brasil. Já ocorreram várias
reuniões sobre o tema, a última em
23 de novembro. A Rússia conti-
nuou a reclamar de documentos.
mas o Ministério da Agricultura
garante agora ter entregue tudo.

A avaliação em Moscou é de que
o anúncio do fim do embargo pre-
cisa vir junto com o retorno das ha-
bilitações das dezenas de frigorífi-
cos que estavam aprovados para
exportação quando ocorreu o em-
bargo no ano passado. Ou seja, não
pode ser um anúncio que não re-
presente aumento de estabeleci-
mentos exportadores.

Não está claro quantos frigorífi-

cos poderão de novo pleitear ex-
portar para o mercado russo. Mas
não serão os 85 suspensos, segun-
do Paranhos, porque alguns não
corrigiram os problemas aponta-
dos por Moscou. A Rússia é o maior
importador de carne bovina brasi-
leira, o segundo de carne suína e
está entre os cinco maiores com-
pradores de carne de frango, além
do maior mercado para o açúcar.

O Brasil exporta carnes para
mais de cem países e analistas di-
zem que somente com a Rússia é
que os problemas se repetem, com
culpas dos dois lados. Cada visita
de presidente da República tem a
questão da carne na agenda.

A presidente Dilma Rousseff se
prepara para manifestar ao presi-
dente Vladimir Putin e ao chefe de
governo Dmitri Medvedev sua ex-
pectativa de que o mercado russo
seja aberto, “sem nenhum empeci-
l h o”, conforme informou o embai-
xador brasileiro em Moscou, Car-
los Paranhos. Um acordo poderia
coincidir com o aniversário de Dil-
ma na sexta-feira, quando se en-
contra com Putin no Kremlin.

Ver também página B22

Fonte: Mdic. *No acumulado de janeiro a novembro 

Menos açúcar, mesmo gado
Retração nos principais produtos explica queda nas vendas à Rússia - em US$ milhões

Carnes, aves e suínos
Açúcar
Fumo e tabaco
Máquinas e aparelhos mecânicos
Soja

Adubos e fertilizantes
Derivados de petróleo
Borracha
Ferro e aço
Enxofre

Exportação Importação
2011 2012 2011 2012

1.491

1.833
174

79

154

1.485

650
197

99

87

1.650

503

144

94

73

1.417

314

142

111

92

Açúcar perde espaço e
total de vendas para os
russos cai 30% no ano
Rodrigo Pedroso
De São Paulo

A Rússia comprou 30% a menos
do Brasil neste ano do que ano pas-
sado. O resultado foi influenciado
pela estagnação da venda de car-
nes — principal produto da pauta
de exportação — e o encolhimento
de nada menos do que dois terços
do envio de açúcar. Com isso, o su-
perávit com os russos, que de ja-
neiro a novembro de 2011 ficou
em US$ 1,4 bilhão, no mesmo pe-
ríodo deste ano recuou para
US$ 480 milhões.

O produto que mais perdeu es-
paço em território russo neste ano
foi o açúcar. As vendas, que no ano

passado chegaram a US$ 1,8 bi-
lhão não vão passar de US$ 650 mi-
lhões este ano. Mesmo assim, o
açúcar será o segundo item mais
vendido para a Rússia em 2012.

Apesar das barreiras sanitárias,
as exportações de carnes, aves e
suínos ficaram no mesmo patamar
do ano passado — US$ 1,4 bilhão.
Já a soja, a exemplo do açúcar, teve
retração significativa e passou de
US$ 154 milhões para US$ 87 mi-
lhões. Influenciadas pelo desem-
penho desses três produtos, as ex-
portações de janeiro a novembro
somaram US$ 2,9 bilhões, número
mais próximo das importações.

De acordo com José Augusto
de Castro, presidente da Associa-

ção de Comércio Exterior do Bra-
sil (AEB), a responsabilidade pela
queda acentuada do açúcar é da
Índia. No ano passado, os produ-
tores indianos não conseguiram
produzir o suficiente para expor-
tar, por isso os russos procura-
ram o produto brasileiro. Neste
ano, a safra da Índia voltou a cres-
cer. “A Rússia voltou a comprar
dos indianos, que estão mais per-
to e por isso possuem custo me-
nor de frete”, afirmou.

Para Castro, é comum a Rússia

adotar medidas fitossanitárias nas
importações de carnes. O proble-
ma com o Brasil é que não há frigo-
ríficos suficientes com certificação
russa para fazer crescer o comér-
cio. Os Estados Unidos também
podem ter as exportações aos rus-
sos afetadas ano que vem, fato que
ajudaria o Brasil. “Há muito espaço
para ampliar essa venda. Falta re-
solver essa questão técnica”, disse o
presidente da AEB.

Do outro lado da balança, a
compra de produtos russos regis-

trou desaceleração. O recuo regis-
trado foi de 10%, com as importa-
ções não passando de US$ 2,4 bi-
lhões. Mais da metade do montan-
te foi para abastecer a agricultura
brasileira. Apesar do encolhimen-
to de mais de US$ 200 milhões no
desembarque, o grupo adubos e
fertilizantes respondeu por
US$ 1,4 bilhão do total das com-
pras. Com recuo de mesmo valor,
os russos venderam US$ 314 mi-
lhões em combustíveis entre janei-
ro e novembro.

País quer reduzir custo de produção, afirma Dilma
Alda do Amaral Rocha
Para o Va l o r , de Paris

A presidente Dilma Rousseff e os
ministros da Fazenda, Guido Man-
tega, e do Desenvolvimento, Fer-
nando Pimentel, bateram na tecla,
ontem, em Paris, de que o governo
está preocupado em reduzir o cus-
to de produção, elevar a competiti-
vidade e resolver os gargalos de in-
fraestrutura no país.

Como novas medidas, infor-
maram que pretendem adotar
medidas para reduzir o custo do
gás (sem dar detalhes) e conta-
ram para uma plateia de empre-
sários franceses que novos aero-
portos serão concedidos para a
iniciativa privada, repetindo mo-
delagem usada na concessão de
três terminais no país.

Como as questões macroeconô-
micos estão resolvidas, segundo a
presidente, o desafio agora é elevar
a competitividade do país. “Te m o s
dívida pública sob controle e aus-
teridade fiscal, o juro caminha pa-
ra um patamar internacional. O
desafio é elevar a competitividade,
e aumentar a taxa de investimento
no Brasil”, afirmou, durante a
abertura do seminário “Brasil-
França: Desafios e Oportunidades
de uma Parceria Estratégica”.

A presidente falou sobre os pro-
gramas de concessões de transpor-
tes e enfatizou os futuros investi-
mentos em ferrovias. “Reduzir gar-
galos na infraestrutura é nó górdio
que Brasil tem que desatar”, afir-
mou, acrescentando que tais gar-
galos foram produzidos por 20
anos de austeridade. As políticas
empreendidas até agora, afirmou
Dilma, devem ajudar o país a refor-
çar as exportações de produtos
manufaturados.

Ao responder perguntas de em-

presários sobre novos projetos de
infraestrutura, Dilma falou sobre
as medidas para os aeroportos,
que devem ser anunciadas antes
do Natal. “Vamos licitar grandes
aeroportos na mesma modelagem
que já foi feita e recapacitar a In -
f r a e r o”, disse, acrescentando que o
governo pretende estimular os ter-
minais regionais.

“Pretendemos fazer 800 aero-
portos regionais, ou mais”. Embo-
ra a presidente tenha falado em

800 terminais, o número com que
o governo trabalha é de 80 novos
aeroportos regionais, aumentan-
do a rede atual para 210 terminais
em cidades de médio porte (acima
de 100 mil habitantes).

Pimentel disse que a redução do
preço do gá exige algumas medi-
das na Pe t r o b r a s . “Isso será feito. O
próximo passo nessa direção já es-
tá planejado. Com certeza, o fato
de termos grandes reservas de gás
de xisto vai nos ajudar”, disse o mi-

nistro. Mantega reiterou essa ne-
cessidade e disse que “o país tem
de encontrar uma solução para re-
duzir o custo do gás”.

Mesmo no cenário de crise lon-
ga na União Europeia (UE), Man-
tega mantém a previsão de cresci-
mento de 4% da economia brasi-
leira em 2013. “Nós nos prepara-
mos para este cenário”, disse. Se-
gundo ele, o país fez reformas
profundas para ganhar competi-
tividade, à medida que a UE não

conseguia solucionar a crise.
Mantega citou a redução dos

custos tributário, financeiro, cam-
bial e de energia como medidas
para que “a economia brasileira
possa crescer, mesmo em um am-
biente de crise que vai continuar”.
Para o ministro, se os Estados Uni-
dos melhorarem um pouco, con-
seguindo superar o problema do
“abismo fiscal”, a economia inter-
nacional pode ter um alento.

Para o ministro da Fazenda, o
atual cenário europeu retardou a
recuperação da economia brasi-
leira, “porque há uma conjuntura
em que a indústria não consegue
exportar, mesmo com câmbio fa-
v o r áv e l ”. Ainda assim, disse, as
medidas estão surtindo efeito,
“talvez não na velocidade que
gostaríamos”. O ministro prevê
aceleração gradual do crescimen-
to. “O quarto trimestre deve ser
melhor do que o terceiro, de mo-
do que o Brasil entra com econo-
mia se acelerando em 2013”.

Mantega disse ainda que com a
queda das taxas de juros, o Brasil
caminha para “outro equilíbrio,
que já está se implantando, mas
não é imediato”. A queda de juros
permitirá ganho de competitivi-
dade, segundo Mantega, porque
será possível reduzir tributos para
as empresas. “Com isso, criamos
condições para que a atividade
possa se situar acima de 4%.”

Na avaliação de Mantega, o
câmbio está hoje mais competiti-
vo e mais equilibrado e não há pa-
tamar ideal, porque a moeda é
flutuante. Para ele, o fato de o co-
mércio mundial estar travado im-
pede os exportadores de aprovei-
tarem essa vantagem competiti-
va. “Só vamos perceber os benefí-
cios do câmbio quando a indús-
tria começar a exportar mais”.

ROBERTO STUCKERT FILHO/PR

Dilma Rousseff e o prefeito de Paris, Bertrand Delanoë: segundo a presidente, desafio agora é elevar a competitividade
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 dez. 2012, Primeiro caderno, p. A3.
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