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B ra s i l

Falta de clareza inibe investimentos, diz economista
Tainara Machado
De São Paulo

Apesar do debate em torno da
política econômica do atual go-
verno, o principal desafio do Bra-
sil nesse momento está na me-
lhora das condições microeco-
nômicas. A avaliação é de Marcos
Lisboa, ex-secretário de Política
Econômica do Ministério da Fa-
zenda (2003 e 2006).

Para Lisboa, o atual quadro ins-
titucional, complexo e que impõe
regras minuciosas para cada pro-
cesso, inibe investimentos pela fal-
ta de clareza e de transparência a
que os empresários estão submeti-
dos. O ideal, avalia, seria ter agên-
cias regulatórias fortes, que deli-
neassem regras gerais para as di-
versas atividades. “Há uma inefi-
ciência institucional, com tempo

médio de aprovação para constru-
ção, licenças ambientais, desem-
baraço de mercadorias, que torna
a economia menos produtiva”, diz.

Além disso, afirma Lisboa, a re-
tomada da agenda desenvolvi-
mentista, com aposta na política
industrial, que estabelece setores
prioritários para o desenvolvimen-
to do país, também tende a gerar
ineficiências, ao deslocar recursos
de setores mais produtivos para os
menos. “É a terceira vez que tenta-
mos construir uma indústria naval
no país”, cita como exemplo o ex-
secretário, “o que tende a drenar
recursos e mão de obra de setores
que são mais produtivos”.

Esse tipo de medida, diz, faz
com que o próprio governo crie
grupos de interesse, o que torna
a reversão desses benefícios
muito difíceis no futuro. Lisboa

lembra que num dos exemplos
mais citados pelo governo brasi-
leiro como política industrial
bem-sucedida, a Coreia do Sul, a
situação era bastante diferente.
A carga tributária era menor, o
país fez um esforço grande para
qualificação e educação da po-
pulação e as medidas de prote-
ção concedidas às indústrias
nascentes tinham data para ex-
pirar, com base em metas que
deveriam ser alcançadas. Ou se-
ja, os setores que não se torna-
ram produtivos o suficiente
após o período de proteção por
parte do Estado tenderiam a de-
saparecer. No Brasil, afirma, isso
nunca foi estabelecido.

Os repasses do governo federal
para os bancos públicos, espe-
cialmente o BNDES, também são
alvo de críticas por parte de Lis-

boa por causa da falta de trans-
parência do processo. “O maior
problema com esses emprésti-
mos é que não temos a avaliação
de resultados, do custo de opor-
t u n i d a d e”, diz. Ou seja, não se sa-
be quais eram as metas com os
desembolsos do banco de fo-
mento e nem existem estudos
avaliando se os recursos pode-
riam ter sido mais bem emprega-
dos em outros setores.

O objetivo de elevar o investi-
mento também não foi alcançado.
Entre 2007 e 2012, os repasses do
governo para o BNDES saltaram de
5% para 9% do PIB, enquanto a taxa
de investimento praticamente não
se moveu neste período.

Para Lisboa, são necessários me-
canismos que deem transparência
à ação do Estado, como uma agên-
cia de avaliação das políticas pú-

blicas, que entregue relatórios pe-
riodicamente sobre os benefícios
dos programas do governo, para
que a sociedade possa avaliar o
que é prioridade e o que não é.
“Hoje, não se sabe quais são os ob-
jetivos e nem se eles foram con-
quistados”, disse o ex-secretário,
em conversa com jornalistas, após
palestra no Conselho Regional de
Economia (Corecon-SP).

O problema, avalia Lisboa, é
que reformas regulatórias só cos-
tumam ocorrer em períodos de
crise econômica, como no fim da
década de 60 e no início dos anos
90. Esse não é o caso do Brasil no
momento, afirma. “Não temos
uma situação terrível, dramática.
Temos uma piora dos fundamen-
tos macro e microeconômicos,
que reduziu o potencial de cres-
cimento da economia.”

Medo de vaia
pode afastar
líder chinês de
jogo da Copa
De Pequim

O presidente chinês Xi Jinping
dificilmente verá jogos da Copa
do Mundo no ano que vem, no
Brasil, porque o Palácio do Pla-
nalto tem medo de levar os líde-
res ao estádio e sofrer vaias.

Assessores da presidente Dil-
ma Rousseff, escaldados pelas
vaias contra ela durante a aber-
tura da Copa das Confederações
em Brasília este ano, desestimu-
laram a ideia de o Brasil organi-
zar a cúpula dos Brics — Brasil,
Rússia, Índia, China e África do
Sul — em julho, coincidindo
com a Copa.

Assim, haveria o simbolismo
de estarem juntos líderes de três
membros do grupo dos Brics en-
volvidos nos últimos eventos —
a África do Sul, que organizou a
Copa de 2010, o Brasil, como
atual organizador, e a Rússia,
que terá a Copa em 2018. Juntar
os líderes num jogo, provavel-
mente em Fortaleza, para onde
está marcada a cúpula dos Brics,
foi uma ideia alimentada na Es-
planada dos Ministérios.

Para os chineses, isso seria
ainda melhor, porque o presi-
dente da China, Xi Jinping, vai
tanto para o encontro dos Brics
como fará uma visita de Estado
ao Brasil logo em seguida. E o
chinês tem problema de agenda
para ir em março.

Mas, com a preocupação do
Palácio do Planalto, agora novas
datas estão sendo negociadas.
Primeiro, com os chineses, por-
que há também a visita de Esta-
do, e depois com os outros inte-
grantes do grupo.

A visita de Xi Jinping é vista co-
mo especialmente importante, pa-
ra marcar os 40 anos do restabele-
cimento das relações bilaterais. O
Brasil é o primeiro parceiro comer-
cial da China na América Latina e,
no ano passado, tornou-se o oitavo
parceiro chinês, quando, em 2004,
ocupava a 19a posição. Em 2009, a
China tornou-se o principal par-
ceiro comercial brasileiro, ultra-
passando os EUA, que ocuparam
por cerca de 80 anos essa posição.

Para Clodoaldo Hugueney, ex-
embaixador do Brasil na China, os
dois lados precisam trabalhar na
área fitossanitária e agilizar regu-
lamentos de sanidade para dimi-
nuir dificuldades na expansão do
comércio. Isso é especialmente im-
portante no segmento de carnes.
Além disso, a China também é um
grande exportador de peixes e
quer vender para o Brasil.

Nas áreas industrial e de servi-
ços, há necessidade de esforço do
governo para ajudar as empresas a
aumentarem o número de produ-
tos na pauta de exportações, avalia
Hugueney. “As decisões que vão ser
tomadas na terceira plenária do
Partido Comunista, de reformas da
economia chinesa, vão criar opor-
tunidades crescentes para a rela-
ção Brasil-China, com mais opor-
tunidades no setores de serviços,
financeiro e de investimentos na
C h i n a”, diz (AM)

Relações externas Empresas chinesas criticam burocracia e protecionismo no comércio

China pede mais agilidade para investir
RUY BARON/VALOR

Ricardo Schaefer, secretário do Mdic: elogios à “franqueza dos chineses”

Assis Moreira
De Pequim

A China calcula que vai impor-
tar mais de US$ 10 trilhões em
mercadorias e investir acima de
US$ 500 bilhões no exterior nos
próximos cinco anos pelo projeto
Sonho Chinês, que visa impulsio-
nar reformas e abertura ao exte-
rior. Com essas cifras na mão, Xu
Yingzhen, representante do Mi-
nistério do Comércio, reiterou
que o Brasil é um dos parceiros
prioritários da China, mas pediu
para o governo brasileiro fazer
um esforço afim de diminuir bu-
rocracia e agilizar a entrada de in-
vestimentos chineses.

Wei Guixian, vice-secretário do
departamento de finança inter-
nacional do Banco de Desenvolvi-
mento da China (BDC), anunciou
que o banco colocou o Brasil co-
mo uma de suas prioridades para
cooperação com empresários,
governos e instituições financei-
ras. Uma espécie de BNDES, o BDC
tem US$ 1,3 trilhão em ativos, vê
oportunidades em projetos de in-
fraestrutura, produção e proces-
samento de produtos agrícolas.

Uma fonte que trabalha com
empresas chinesas disse que a
procura cresce para entrar no
Brasil. “Empresas chinesas que-
rem parceiro brasileiro que lhes
facilite o acesso ao país, e o que
pedem é que o parceiro tenha in-
terlocução no governo. Eles são
até um pouco esnobes, insistem
que dinheiro não é problema e
recebem recursos com juros de
apenas 2% ', afirmou a fonte.

“A China está abundante em
capital”, tratou de repetir Wan
Wen, diretor do Eximbank num
encontro do Conselho Empresa-
rial Brasil-China (CEBC), na sex-
ta-feira em Pequim. No debate, a
sala dividiu-se em dois lados. De
um, empresas brasileiras, sobre-
tudo interessadas em vender pa-
ra a China. De outro, companhias
chinesas que exportam, mas
também querem investir no país.

Na parte da “discussão livre”, pa-
ra que as empresas dos dois lados
expressassem francamente seus
apelos e sugestões, houve o silên-
cio do lado brasileiro, interpreta-
do como se tudo estivesse bem pa-
ra elas. Já o lado chinês, de forma
coreografada, praticamente se-
guiu a ordem dos assentos na pri-
meira fila para apontar dificulda-
des no Brasil, de protecionismo no
comércio e investimento até falta
de segurança no Rio de Janeiro.

A State Grid, maior empresa
pública do mundo, e que diz já
ser a quinta maior operadora de
transmissão do Brasil, cobrou fa-
cilidades prometidas para a ida
de empresas chinesas ao Brasil. A
Cher y, maior fabricante de veícu-
los independente da China, re-
clamou de falta de transparência
na regulação sobre IPI e até de in-
fraestrutura perto da fabrica que
está construindo em Jacareí (SP).

A China Minmetals tambem
disse enfrentar “dificuldades ad-
ministrativas e políticas e muita
investigação antidumping tam-
b é m”. Uma empresa de seguros
aconselhou o Brasil a ser mais
aberto, numa situação curiosa,
vinda de um país longe da econo-
mia de mercado e caracterizado
pela proteção de sua economia.

O Banco Comercial e Industrial
da China (BCIC) reclamou que es-
perou dois anos para receber auto-
rização de instalação no Brasil, di-
zendo que isso foi um recorde para
abrir agência no exterior. O presi-
dente do CEBC pelo lado brasilei-
ro, Sergio Amaral, retrucou que, de
fato, dois anos de espera era um
absurdo e que o Banco do Brasil es -
tá há quatro anos esperando na fi-
la para obter licença para instalar
uma agência em Xangai.

Falando excelente português,
Chen Duginq, ex-embaixador da
China no Brasil, disse que ' todos
sabem que chinês está querendo
ir para o Brasil, mas o Brasil tem
muito a fazer para aumentar a
ida de companhias chinesas'.

Para ele, até agora “há muito
trovão e pouca chuva” nas decla-
rações oficiais para captar fluxos
chineses. “Empresa chinesa aca-
ba se assustando com empeci-
lhos”. Deu o exemplo mais repe-
tido pelas companhias em Pe-
quim: “Para entrar no Brasil, pri-
meiro tem que resolver proble-

ma de visto de permanência. Sem
isso não tem CPF, sem CPF não
abre conta no banco e sem conta
não faz nada”. A Minmetals rela-
tou que teve funcionário manda-
do de volta do aeroporto no Bra-
sil. Na prática, o problema é que
os chineses querem mandar tra-
balhador para o Brasil, como faz
na África, e Brasília recusa.

A ministra-conselheira da Em-
baixada do Brasil, Tatiana Rosito,
de forma hábil respondeu que os
vistos de negócios são concedi-
dos em no máximo cinco dias
úteis. E o que demora é visto de
trabalho, que tem de ser dado pe-
lo Ministério do Trabalho.

Tatiana também apontou al-
gumas assimetrias: empresários
brasileiros instalados na China
precisam renovar o visto todo
ano, enquanto no Brasil os chi-
neses têm prazos maiores. En-
quanto o Brasil dá visto de negó-
cios de 90 dias, de múltiplas en-
tradas. os brasileiros em geral
recebem visto de 30 dias e de
uma entrada apenas na China.

Duginq sugeriu ao Brasil im-
plantar mecanismo especial para
os que realmente querem inves-
tir, lembrando que na China,

emergente que mais capta Inves-
timento Estrangeiro Direto
(IED), existe balcão único em
muitas regiões para atender in-
vestidores. “Aqui em uma sema-
na o investidor tem resposta. No
Brasil demora muito”, disse.

Ao encerrar o debate, o secre-
tário-executivo do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior , Ricardo
Schaefer, elogiou a “franqueza
dos chineses”. Lembrou que es-
cutou em sua estada na China
reclamação de protecionismo
pelo lado chinês, e preocupação
do lado brasileiro pela quebra
de contratos na China, sem dar
exemplos.

Para participantes, apesar de
todos os problemas, a relação bi-
lateral tende a se tornar cada vez
mais importante. A meta de do-
brar o comércio bilateral até
US$ 150 bilhões não parece ali-
mentar dúvidas. E os investimen-
tos não serão apenas chineses no
Brasil, mas também de empresas
brasileiras na China, na medida
em que a abertura chinesa se
confirmar após a reforma que o
PC chinês promete fazer após sua
plenária, que termina amanhã .
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 nov. 2013, Primeiro Caderno, p. A7.




