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ENTREVISTA COM ROBERTO MILANI, VICE-
PRESIDENTE DA COMEXPORT 
 
Por Claudio Fristchak e André Soares 

 
QUEM É A COMEXPORT 
 
Uma das maiores tradings brasileiras, a Comexport tem 39 anos de experiência na 
oferta de soluções integradas de comércio exterior, com atuação em todas as etapas 
da cadeia de fornecimento de produtos. 

 
CF: A respeito do ingresso na China, que fatores levaram a empresa a se 
estabelecer no país? 
  

RM: Nós temos um histórico na China bem mais antigo do que a grande maioria das 
empresas brasileiras. No começo da década de 80, tínhamos a missão de escoar, 
via exportação, volumes muito grandes de matérias-primas têxteis que eram 
produzidas por algumas multinacionais instaladas no Brasil. O mercado brasileiro era 
ainda relativamente imaturo para o consumo dessas fibras, resultando na sobra de 
uma quantidade significativa de material nos períodos anticíclicos de consumo. 
Percebemos que não poderíamos vender este produto para qualquer país de 
maneira spot,ou seja, em um período curto do ano, volumes muito grandes - exceto 
para países com consumo muito expressivo. Foi neste momento que surgiu a China 
como alternativa para essa exportação. 
 
Essa foi nossa primeira motivação para chegar à China. Naquele período, não havia 
grande abertura da estrutura chinesa para o investimento estrangeiro, sendo muito 
difícil ingressar no país. Conseguimos nos associar a uma companhia inglesa, uma 
das poucas empresas ocidentais que tinham estrutura comercial dentro da China, 
um grande diferencial na época. O presidente dessa empresa era muito reconhecido 
na China por ter sido o trader que auxiliou a China durante um período longo de 
embargo. Com isso, conseguiu uma oportunidade de se instalar na China.  
 
No começo dos anos 80, colocamos dois ou três funcionários nossos em seu 
escritório para cuidar do marketing das fibras sintéticas na China. Naquela ocasião 
era tudo muito fechado. Não era permitido abrir um escritório em local público, 
assim, éramos obrigados a ficar em um dos hotéis abertos para estrangeiros. Nosso 
escritório funcionava em sete ou oito salas daquele hotel em Pequim. Bom, essa foi 
a primeira configuração da Comexport na China, que aumentou conforme o passar 
do tempo. A necessidade de exportar em grandes volumes a curto prazo foi 
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diminuindo e conseguimos achar mercado para outras commodities. Durante muitos 
anos, até aproximadamente 1991, a empresa exportou matérias-primas e têxteis 
para a China. 
 
Até então, o câmbio permanecia favorável à exportação. Essa situação foi invertida 
com a política de abertura do Governo Collor, no Brasil, cujo impacto tornou o 
câmbio  favorável à importação. Isso configurou uma enorme mudança em nosso 
negócio: nós, que éramos exportadores de matérias-primas para todos os países, 
inclusive a China, passamos a ser importadores dessas mesmas matérias-primas 
para abastecer e alimentar a indústria têxtil brasileira. Com essa virada drástica no 
perfil dos negócios, a China deixou de ser um parceiro interessante. Até essa época, 
o país era carente desses produtos e importava muito dos tigres asiáticos, que 
estavam muito mais preparados para atendê-los.  
 
Acabamos nos transferindo da China para a Coreia e Taiwan. Tivemos dois 
escritórios pequenos durante esse período, em sociedade com parceiros locais, e 
passamos a ser importadores daquelas matérias-primas. O que eles mandavam 
para a China, nós enviávamos para o Brasil. Essa foi a segunda configuração da 
Comexport na Ásia. 
 
Voltamos à China em 2001, quando o país já possuía volume suficiente de produção 
interna de boa parte dessas matérias-primas e têxteis para abastecer sua própria 
indústria e começava a ter alguma sobra de produção para exportar. Foi um 
movimento realizado também por muitas outras empresas. Empresas instaladas em 
Taiwan e na Coreia começaram a se transferir para a China, uma vez que passaram 
a enviar a produção de suas fábricas para o país. 
 
Em 2004, houve a famosa viagem do Presidente Lula à China e no day after da 
viagem, ocorreu um fenômeno interessante: o Brasil descobriu a China. Assim, havia 
uma quantidade enorme de empresários dos setores mais diversos possíveis 
procurando fazer negócios com a China. Eles se dirigiam aos consulados e 
escritórios comerciais que o Brasil mantinha naquela ocasião - havia muito poucas 
empresas brasileiras sediadas lá. Decidimos, então, tentar absorver um pouco 
daquela nova demanda que chegava ao país.  
 
Nosso escritório foi crescendo e, há três ou quatro anos, nos tornamos uma trading 
local sediada em Xangai, e não mais um escritório de representação. Isso nos deu 
status de uma trading chinesa com possibilidade de compra e venda no mercado em 
moeda local. Teremos até oportunidades para obtenção de linhas de crédito, através 
de bancos locais, para compra de produtos para exportação. Nosso foco na China 
se concentra em cinco ou seis áreas de atuação: setores como química, 
petroquímica, produtos têxteis, material ferroviário e aço.  
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Hoje, somos uma trading de relativo sucesso com cerca de 25 funcionários. Entre 
eles, há traders dedicados a fazer negócios, bem como funcionários do corpo 
técnico de controle de qualidade que passam a maior parte de seu tempo viajando e 
fazendo inspeções nas fábricas onde estamos produzindo. A grande maioria dos 
itens que trazemos para o Brasil é desenvolvida aqui e produzida na China. 
Compramos espaços produtivos ou arrendamos pequenas indústrias. E então a 
Comexport produz, controla a produção, faz o embarque; traz para o Brasil; e 
distribui ou entrega para o cliente específico. 
 

CF: Quem é responsável por controlar a produção e monitorar a qualidade? 
Isso fica a cargo de vocês ou é feito pelos clientes aqui no Brasil? 
 

RM: Na grande maioria dos casos, o controle é feito a quatro mãos. Produzimos e 
distribuímos na China alguns produtos com os quais temos mais familiaridade, de 
maneira que detemos 100% do controle. Em outros casos, optamos pela produção 
na China em parceria com fábricas e clientes no Brasil. Nesses casos, cada um tem 
os seus critérios de avaliação de qualidade e acabamos, inúmeras vezes, levando 
técnicos do Brasil para a China para acompanhar o controle de qualidade conosco.  
 
Ter um escritório na China permite certa abertura para nos adaptarmos às 
necessidades dos clientes e isso é realmente muito interessante para o mercado. 
Das 25 pessoas que trabalham conosco na China, aproximadamente 20 são 
chineses que praticamente não falam Português, apenas Inglês e Chinês. Os demais 
são brasileiros que ajudam a manter nossa identidade no país asiático.  
 
Em geral, mantemos jovens, ainda em formação, em nosso escritório na China. 
Nesse processo, primeiro, os jovens passam por um estágio de até um ano no 
escritório em São Paulo e, depois, vão para a China. No primeiro semestre, focam 
mais nos estudos do que no trabalho, mas, no segundo semestre, o tempo é dividido 
igualmente. Diria que, a partir do segundo ano, eles estão aptos a falar Chinês para 
trabalhar. Há uma rotação constante de participantes nessa iniciativa. 
 

CF: Então, uma parte considerável das atividades de trading envolve produtos 
desenhados ou concebidos no Brasil, mas produzidos na China em função dos 
baixos custos?  
 

RM: Há uma variedade de modelos de negócio. No caso de commodities, por 
exemplo, apenas acompanhamos a produção, porém, não desenvolvemos nada 
aqui. Produtos como têxteis, principalmente, têxteis acabados, são desenvolvidos no 
Brasil, em parceria com os clientes finais. Desenvolvemos o desenho, a estrutura de 
cor e levamos para a China. Formamos uma plataforma econômica competitiva para 
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produção desses itens e os trazemos de volta para o Brasil. O mesmo acontece com 
material de construção.  
 

CF: Em termos de política de governo, tanto na China quanto no Brasil, o que o 
senhor acredita que deveria ser feito para estimular e facilitar o comércio? 
 

RM: Em primeiro lugar, vamos falar sobre o lado chinês. A cada ano que passa, ou 
mesmo a cada mês, assistimos os chineses se tornarem mais competitivos, 
agressivos e menos burocráticos no que diz respeito à exportação de seus produtos. 
A China possui hoje toda a infra-estrutura, a capacitação e a inteligência para 
exportar. O país se tornou um nicho exportador e é simplesmente impressionante 
como conseguiram chegar a um nível de excelência. A competitividade de fato não é 
só na produção, mas na operação e na logística.  
 
Do lado brasileiro, estamos enfrentando momentos muito complicados em função do 
protecionismo, que se caracteriza por uma burocratização das estruturas. Entendo e 
até apoio um protecionismo de medidas anti dumping, que estejam à disposição do 
comércio internacional, mas sou contra aquelas que atrapalham a iniciativa privada. 
O Brasil está batendo recordes de exportação. Em 2010, 83% das importações 
foram de bens intermediários para a indústria brasileira e não de produtos acabados, 
segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Comércio Exterior 
(ABECE). O Brasil tem um dos menores índices de importação de produtos 
acabados - não nos damos conta, mas a estatística mostra isso claramente. A 
grande maioria das importações é de máquinas, matérias-primas e combustível - 
elementos que vão para a indústria e que abastecem o Brasil e as empresas. Em 
minha opinião, esse protecionismo mal organizado é realmente o maior prejuízo que 
enfrentamos atualmente.  
 
Além disso, foram necessários anos de trabalho para que a China se tornasse o 
maior parceiro comercial do Brasil. Não é por acaso que as commodities brasileiras 
valem tanto hoje, mas, sim, em função da presença da China no mercado e de suas 
compras do Brasil. Fico muito preocupado quando vejo, às vezes, as iniciativas do 
governo trazendo o protecionismo direcionado a pautas que são infinitivamente 
pequenas.  
 

CF: Existe, hoje, uma percepção de que nossa pauta exportadora é muito 
concentrada em alguns produtos, como minério de ferro e soja, enquanto a 
pauta importadora é mais diversificada, com manufaturados, por exemplo. Se 
o senhor estivesse “no governo” com a tarefa de tentar diversificar a pauta 
exportadora brasileira para a China, o que tentaria fazer? Do seu ponto de 
vista, o que seria possível fazer para tentar mudar essa situação? 
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RM: Em minha opinião, o Brasil está passando por um momento no qual, 
conjunturalmente, vamos continuar, durante algum tempo, tendo um câmbio inibidor 
de exportação para manufaturados. Precisamos, assim, atrair capitais externos. 
Considero que a parceria mais inteligente que se poderia fazer com os chineses é, 
de fato, incentivar os investimentos no Brasil. Acho muito interessante também o fato 
de que o crescimento que estamos experimentando no Brasil não é isolado - a 
América do Sul, como um todo tem apresentado um percentual de crescimento de 
consumo muito significativo, não só na quantidade como na qualidade. Os latino-
americanos estão ficando mais ricos, saindo do nível de pobreza, e os chineses são 
especialistas em atender a esse tipo de demanda. 
 
Por que o Brasil não pode ser um polo de produção para os chineses? Nós temos 
estrutura e muita matéria-prima. Os chineses têm capital, know-how, tecnologia e 
vontade de investir. O Brasil ganharia muito, nesse período de entressafra de 
câmbio, trazendo investimentos como, aliás, vem fazendo. O próprio trabalho 
realizado pelo CEBC mostra a evolução do investimento chinês no Brasil e as 
projeções geométricas de crescimento. Acho que, hoje, esse é o grande motivador 
para continuar as operações com a China. 
 
Com relação a exportar do Brasil para a China, acabamos esbarrando na questão de 
que não há o que vender em termos de manufaturados. Há, entretanto, iniciativas 
interessantes, como, por exemplo, fábricas que estão sendo montadas, na China, de 
produtos brasileiros, como compressores e carroceria. Isso tudo é bastante 
interessante para o mercado. 
 

CF: Observam-se mudanças recentes nas prioridades da China, como o foco 
no mercado doméstico mais do que no mercado externo e a promoção de 
economia de energia em detrimento do seu uso intenso. Nesse contexto, o 
senhor enxerga algum setor em que o Brasil tenha vantagem comparativa para 
um encaixe mais adequado no novo plano quinquenal? 
 

RM: Realmente não consigo enxergar uma pauta extensa em termos de 
manufaturados neste momento. Mas, analisando pelo aspecto de energia, quem 
sabe nosso know how de produção de álcool e etanol não sejam um caminho a ser 
perseguido com os chineses?  É sabido que o Brasil detém a melhor tecnologia do 
mundo, tanto para a produção de cana quanto para a montagem de usinas. 
 
Os chineses se veem mais e mais envolvidos com a necessidade de provar para o 
mundo que existe consciência ambiental e este é um dos grandes temas que deve 
se desenvolver na China durante os próximos anos e o Brasil tem a matéria-prima e 
tecnologia. Em um país que abriga quase 20% da população mundial, o que não 
pode faltar são oportunidades de negócios. 
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CF: Suponha que o Brasil tenha um produto, seja energético ou natural. Faz-se 
um teste no mercado chinês e os chineses gostam do produto. Decide-se, 
portanto, distribuí-lo em larga escala. Caso haja uma sobreoferta do produto 
no Brasil, vocês teriam interesse em exportá-lo para a China? Qual seria o grau 
de dificuldade para distribuir um produto deste tipo? 
 

RM: Sem dúvidas, esta é uma de nossas atividades e perseguimos incessantemente 
oportunidades de exportar para a China. A Comexport tem todos os instrumentos 
para voltar a exportar para a China em grande escala.  
 
Infelizmente, a questão fundamental é que não somos competitivos. Para isso, 
precisaríamos desonerar de impostos em cascata nossas exportações e ter um 
câmbio que reflita com mais fidelidade nossos custos. 
 

CF: Essa é uma situação hipotética: a China tem, em seu novo plano 
quinquenal, o objetivo de reduzir seu consumo de energia e, além disso, ser 
ambientalmente mais responsável. E nós temos uma vantagem comparativa 
em termos de produtos da Amazônia. Como esses produtos chegam ao 
consumidor chinês? Eles teriam permissão para entrar na China em grande 
volume?  
 

RM: A China, como a maioria dos países do mundo, tem órgãos competentes para 
homologação de produtos e não há dúvidas de que a origem brasileira conta 
positivamente na China. Nossa diplomacia, nosso Governo e mesmo os empresários 
fizeram sempre um excelente trabalho na China e, por isso, somos muito 
respeitados no país. 
 
Uma vez tendo nossos produtos devidamente aprovados, não vejo qualquer 
impedimento. A estrutura de distribuição na China não é diferente de outros grandes 
países do mundo.  
 

CF: Mas, tipicamente, as barreiras são elevadas no plano fitossanitário? 
 

RM: Não sei responder com muita precisão a essa questão. No caso da carne 
brasileira, sei que trava-se uma antiga batalha para homologar e aceitar os 
frigoríficos do Brasil, mas acredito que a questão seja mais política do que 
propriamente comercial. 
 
Sei que a carne brasileira tem boa aceitação naquele mercado, mas a China 
também faz grandes esforços para promover o rebanho e a produção local. Nesse 
caso, pode haver algum protecionismo. 
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CF: Isso nos remete à pergunta: como poderíamos diversificar um pouco 
nossas exportações, levando em conta que eles têm uma base manufatureira 
extremamente competitiva? 
 

RM: De maneira muito macro, o Brasil tem dificuldade em competir no setor de 
produtos manufaturados por diversos motivos. Não acho que seja um problema 
tecnológico, mas, sim, o câmbio inibidor aliado a questões conjunturais, como 
deficiências de infra-estrutura, impostos em cascata etc. 
 
Também acho que o exportador carece de conhecimento sobre as sinergias que 
podem ser aproveitadas. Já comentamos um pouco sobre as necessidades que a 
China tem nas áreas ambientais e de energia e da competitividade do Brasil em 
termos tecnológicos nestas questões. Não é o fornecedor que escolhe o que vai 
vender e, sim, o cliente que diz o que vai comprar. 
 

CF: Uma última pergunta: a situação da Comexport é bastante peculiar. Ela é 
como uma trading chinesa na China. Quantas outras tradings de parceiros 
comerciais da China funcionam como vocês?  
 

RM: Não conheço nenhuma. As empresas comerciais de origem brasileira, que 
estão na China, são escritórios de representação, sendo que a maioria está 
diretamente ligada a algum grupo industrial no Brasil.  
 
Na verdade, nos aproveitamos de nossa presença lá para conhecer a legislação 
local e, com isso, aos poucos, obter registros e permissões para operar como uma 
trading chinesa não só para o Brasil, mas também para outros países. Já 
exportamos muitas mercadorias chinesas para terceiros países. 


