
Ec o n o m i a

VITÓRIA, ES, DOMINGO, 17 DE JANEIRO DE 2016 ATRIBUNA 37

O QUE DIZEM OS REPRESENTANTES DE GRANDES ECONOMIAS

B É LG I CA

JOZEF SMETS - Embaixa-
dor da Bélgica no Brasil

Diplomacia
“Temos laços oficiais e for-

mais desde a independência do
Brasil e da Bélgica. O Brasil já
era um país independente oito
anos antes da Bélgica vir a ser.

No ano passado, inclusive,
lançamos um livro que conta
esses cinco séculos de contato
entre brasileiros e belgas”.

Relações econômicas
“Setores que são realmente

muito importantes são o logís-
tico, portuário e de transpor-
tes, além do farmacêutico, quí-
micos e os estudos universitá-
rios. Nós temos contatos inten-
sivos nessas áreas, principal-
mente o de portos.

Diversas missões têm sido
realizadas nos portos do Brasil
por representantes dos termi-
nais na Bélgica.

Temos também grande des-
taque no setor agroalimentar.

C H I NA

LI JINZHANG - Embaixa -
dor da China no Brasil

Diplomacia
“Ambos os países são

economias importantes e
membros dos Brics. Os dois
países estabeleceram rela-
ções diplomáticas em 1974”.

Relações econômicas
“Nos últimos anos, teste-

munhamos um grande cres-
cimento dos laços econômi-
cos entre Brasil e China. Em
2013, o comércio bilateral
chegou a US$ 90,3 bi. Em
2014, caiu para US$ 86,58
bi, devido à queda do preço
das commodities.

A China tem sido o maior
parceiro comercial do Brasil,
enquanto o Brasil é o nono
maior parceiro comercial da
China.

As exportações da China
para o Brasil são principal-
mente de máquinas, eletrô-

LAURENT BILI - Embaixa -
dor da França no Brasil

DIRK BRENGELMANN -
Embaixador da
Alemanha no Brasil

SANJEEV CHOWDHURY -
Cônsul-geral do Canadá
no Rio de Janeiro

Relações econômicas
“Cerca de 500 empresas ca-

nadenses estão ativas hoje no
Brasil em setores que vão des-
de infraestrutura para serviços
financeiros até tecnologia.

Em outra direção, não pode-
mos ignorar que o Brasil se tor-
nou um dos investidores mais
importantes no Canadá, sendo
hoje a sexta maior fonte de in-
vestimento direto no Canadá,
em diversas áreas.

Cerca de um terço do café
servido pela nossa maior ca-
deia de cafeteria do país, a Tim
Hortons, vem do Brasil.

Educação também é um dos
pilares da relação Brasil-Cana-
dá. O Canadá é o principal des-
tino para os brasileiros que es-
tudam no exterior”.

Brasil e crise
“Nos últimos cinco anos,

mesmo com a economia global

JAMES STORY -
Cônsul-geral dos EUA
no Rio de Janeiro

Como embaixador, posso dizer
com orgulho que a Ambev tam-
bém é uma parceria, já que A-B
InBev, um grupo belga, é acio-
nista majoritária da Ambev”.

B ra s i l
“Como diplomata belga não

estou vendo uma evolução ne-
gativa para dizer que nossas
empresas estão diminuindo ou
partindo, não. Talvez a situa-
ção seja mais difícil para as em-
presas menores, que podem ter
mais dificuldades para entrar
no mercado agora.

Mas as empresas já presen-
tes no País estão até intensifi-
cando sua atuação, uma vez
que elas também têm a ideia de
que o Brasil vai ser sempre um
parceiro importante”.

Espírito Santo
“Setor portuário com certeza

é o que temos maior represen-
tatividade no Espírito Santo. Eu
já acompanhei uma missão co-
mercial de um porto Belga para
Vitória. Sabemos que o Estado
faz parte dessa zona forte que
compõe o Sudeste, que é uma
região muito dinâmica”.

FRANÇA

ALEMANHA CA NA D Á
ESTA D O S
UNIDOS

nicos e produtos têxteis.
Já as exportações brasi-

leiras incluem minério de
ferro, soja em grão, petróleo
bruto e celulose”.

Brasil e crise
“Em face dos desafios co-

locados pelas mudanças
profundas na economia glo-
bal, China e Brasil estão en-
volvidos em tarefas de rees-
truturação industrial.

As relações comerciais
entre China e Brasil vêm
caindo desde o ano passa-
do, o que é resultado, prin-
cipalmente, da queda nos
preços das commodities.

O Brasil é um grande e im-
portante país emergente.
Apesar de suas dificuldades
temporárias, nós não deve-
ríamos tirar conclusões pre-
cipitadas, que prejudicam o
modo de julgar uma tendên-
cia de desenvolvimento
econômico.

Por uma perspectiva a
longo prazo, o Brasil ainda
possui vantagens de desen-
volvimento abundantes”.

Diplomacia
“A França reconheceu a in-

dependência do Brasil em 1825,
mas já tinha desde 1814 no Rio
de Janeiro um cônsul-geral.
Desde 2006, os dois países são
ligados por uma parceira estra-
tégica”.

Relações econômicas
“A França é o 10° fornecedor

do Brasil (o 3° dentre os países
da União Europeia) e o seu 21°
cliente. As trocas comerciais
entre nossos países tiveram
uma progressão de 5% ao ano
nos últimos 10 anos, ou seja,
um volume duas vezes maior
que o obtido no mesmo período
pelo comércio exterior francês
com o resto do mundo”.

B ra s i l
“A compressão das nossas

trocas bilaterais desde o come-
ço de 2015 é de fato nítida. Mas

essa situação conjuntural não
deveria afetar os atores econô-
micos brasileiros e franceses.

Eu tenho confiança na ca-
pacidade de resiliência e recu-
peração da economia brasilei-
ra, a qual permanece um mer-
cado mundial de extrema im-
por tância.

As empresas francesas con-
sideram o Brasil um local estra-
tégico, como os Estados Unidos
ou a China, para seu desenvol-
vimento internacional. Vários
projetos vêm sendo estudados,
especialmente nos setores
mais inovadores da saúde, da
energia e agroalimentar”.

Espírito Santo
“No âmbito econômico, a

atuação francesa vem cres-
cendo. A Technip, empresa
francesa de engenharia, está
no Espírito Santo por meio de
sua filial Flexibras, especializa-
da na fabricação de tubos para
a indústria petrolífera.

E não há dúvidas de que a im-
portância do complexo portuá-
rio de Vitória foi um grande in-
centivo para a Technip esco-
lher se instalar no Estado”.

D I V U LG AÇ ÃO

BRUXEL AS, capital da Bélgica
P EQ U I M , capital da China

PARIS, capital da França

Diplomacia
“As relações Brasil-Ale-

manha são muito estreitas
nas áreas da política, eco-
nomia, cultura e social. O
Brasil é o único país na Amé-
rica Latina com o qual a Ale-
manha mantém uma parce-
ria estratégica.

Muitas questões atuais
da agenda internacional,
principalmente na reforma
da ONU e reforma do Orde-
namento Financeiro Global,
também fazem parte do rol
de nossa cooperação”.

Relações comerciais
“Na América do Sul, o

Brasil é nosso parceiro co-
mercial mais importante, e o
país que mais recebe inves-
timentos alemães na região.
O volume comercial entre os
dois países é da ordem de

20 bilhões de euros e, em
médio prazo, certamente
continuará em ascensão”.

Brasil e crise
Realmente o Brasil está

passando por uma fase eco-
nômica difícil, que, pelo me-
nos temporariamente, terá
efeito sobre as relações
econômicas bilaterais entre
nossos países.

Já percebo uma modera-
ção nos investimentos por
parte de empresas alemãs
com relação ao Brasil”.

Espírito Santo
“Na área de infraestrutura

e logística, existem boas
oportunidades de investi-
mentos.

Os projetos portuários
são os destaques nessa
área, já em fase de licencia-
mento, como o Porto Cen-
tral, Itaoca Offshore, C-Port
e Imetame, entre outros.
Existe também projeto de
construção da Ferrovia EF
118, que ligará Vitória ao Rio
de Janeiro”.

BERLIM, capital da Alemanha

em conflito, o comércio entre o
Canadá e o Brasil cresceu
42,4%, atingindo um total de
quase R$ 16 bilhões no ano
p a ss a d o .

O Brasil não é o único país a
enfrentar desafios econômi-
cos. A economia global está
atualmente em seu nível mais
fraco desde que a crise come-
çou em 2008. Mas, se você
olhar para o volume do nosso
comércio bilateral, muito pou-
co mudou ao longo dos últimos
dois anos, apesar da desacele-
ração global”.

Espírito Santo
“Já participamos de missões

na capital do Estado para co-
nhecer mais sobre os projetos
de expansão dos portos”.

Mas, já para 2016, a equipe
do Consulado-Geral do Canadá
no Rio de Janeiro está plane-
jando voltar a Vitória para par-
ticipar de uma feira de educa-
ção chamada Salão de Inter-
câmbio.

Podemos afirmar que existe
um interesse crescente do Ca-
nadá em ampliar ainda mais as
relações com o Estado”.

OTTAWA , capital do Canadá

Diplomacia
“Os Estados Unidos foram

a primeira nação a estabele-
cer um consulado no Brasil,
em 1808. Os dois países têm
tradicionalmente desfruta-
do de relações que englo-
bam uma vasta agenda po-
lítica e econômica”.

Relações econômicas
“Os principais setores in-

cluem óleo e gás, agricultu-
ra, minérios, engenharia e
tecnologia da informação.

Nós percebemos um au-
mento nas oportunidades
para construir parcerias no
Brasil, em particular, na
ciência e tecnologia”.

B ra s i l
“Estamos confiantes de

que o Brasil, através das ins-
tituições democráticas do

País, irá superar essas difi-
culdades.

Quando conversamos com
empresas americanas quase
todas dizem: 'nós estamos no
Brasil em longo prazo'. Toda
economia terá altos e baixos,
mas investidores que têm
uma perspectiva de longo
prazo querem fazer parte dos
projetos no Brasil”.

Espírito Santo
“Nós trabalhamos junto

com a Câmara de Comércio
dos Estados Unidos e com os
governos municipais e fede-
rais daqui para fazer com que
investidores americanos en-
contrem as oportunidades
certas no Espírito Santo.

O Estado é um eixo impor-
tantíssimo, dada a sua proxi-
midade a grandes outros es-
tados e por ter recursos na-
turais críticos.

O governo do Brasil tem
planos ambiciosos para me-
lhorar a logística do Estado.
Estamos esperançosos de
que empresas norte-ameri-
canas sejam parte disso”.

WAS H I N G TO N , c a p i ta l
dos Estados Unidos


