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ENTREVISTA COM ALFREDO DE GOEYE, 
PRESIDENTE DA SERTRADING 
 
Por Claudio Fristchak e André Soares 

 
QUEM É A SERTRADING 
 
Fundada em 2001, a Sertrading é uma empresa de comércio exterior focada na 
prestação de serviços e parceria estratégica, financeira e logística em operações 
de distribuição de produtos. 
 
 
CF: Gostaríamos de começar a entrevista abordando a decisão da Sertrading 
de se instalar na China. O que motivou o seu ingresso? Quais foram os 
principais marcos em sua trajetória no mercado chinês? 
 
AG: A Sertrading é uma empresa de comércio exterior, prestadora de serviços de 
importação e exportação. Começamos a prestar atenção a essa nova China em 
2004, quando viajei com a comitiva do Presidente Lula ao país. Estive lá por dez 
dias e fiquei impressionado com o que vi. Na época, pensei: “temos que fazer algo 
para estar aqui”. 
 
Encontramos, no início de 2006, um nicho de mercado para justificar a presença na 
China: o mercado de eletroeletrônicos. Abrimos um escritório de representação 
comercial em Shenzhen, no sul da China continental, ao lado de Hong Kong. Esta 
região é considerada um polo científico tecnológico com alta concentração de 
empresas da área de eletroeletrônicos e telecomunicações. Visitamos mais de cem 
indústrias; estabelecemos algumas parcerias; criamos uma marca, conseguimos 
um distribuidor do Brasil; e passamos a operar como intermediários, 
desenvolvendo produtos e trazendo-os para o Brasil, sempre com foco no setor de 
eletroeletrônicos. Esse trabalho inicial foi muito bom e essencialmente focado no 
desenvolvimento de fornecedores e produtos, sem nenhuma participação 
governamental.  
 
CF: Quando o senhor fala desenvolvimento de produtos é em que sentido 
exatamente? 
 
AG: Não queríamos trazer produtos commodities e, sim, diferenciá-los. 
Trabalhamos cerca de dois anos e meio com eletroeletrônicos. Fizemos um bom 
trabalho mas, por razões que fugiram totalmente ao nosso controle, o trabalho 
acabou não tendo o resultado esperado. Mantemos o escritório da Sertrading em 
Shenzhen até hoje, com menor tamanho e um foco de atuação diferente. Nos 
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últimos três anos, temos nos concentrado na área de máquinas, materiais e 
equipamentos de construção chineses para o Brasil. 
 
Atualmente, estamos importando e distribuindo no Brasil com foco em duas 
famílias de produtos: máquinas e equipamentos de construção e materiais de 
construção. Desenvolvemos a representação de marcas chinesas de grande porte 
no Brasil, como Zoomlion e Heli. 
 
CF: Foram publicadas notícias de que a Zoomlion estava pensando em 
investir no Brasil, o senhor sabe algo sobre isso? 
 
AG: A Zoomlion é a principal marca com que trabalhamos, o que já acontece há 
três anos. No ramo de máquinas para construção, é uma das duas ou três maiores 
da China e a oitava no mundo. Existem três grandes empresas chinesas neste 
segmento: Zoomlion, Sany e XCMG. A Zoomlion fatura mais de 7 bilhões de 
dólares e emprega mais de 30 mil pessoas. A Sertrading foi o maior cliente da 
empresa, fora da China, em 2009 e 2010, o que mostra o potencial do mercado 
brasileiro. Entre 12 e 15 por cento do faturamento da empresa vem da exportação, 
com o Brasil representando uma parcela relevante desse volume. Além da 
Zoomlion, temos representação de outra marca chinesa chamada Heli, produtora 
de empilhadeiras – produtos de menor porte e mais acessíveis.  Isso tem nos 
permitido fazer um trabalho muito interessante de casamento com os chineses. 
 
Em resumo, fomos para a China em 2004, nos instalamos em Shenzhen em 2006 
e estamos lá até hoje, onde temos um escritório comercial. Hoje a Sertrading é 
especializada em trazer produtos chineses para o Brasil e estamos começando um 
trabalho de venda de produtos brasileiros na China.  Queremos desenvolver algo 
na área de alimentos, em função do potencial brasileiro e do consumo chinês. 
 
CF: Se o senhor tivesse que hierarquizar quatro ou cinco fatores que 
dificultam o acesso dos produtos brasileiros ao mercado chinês, como faria? 
 
AG: Acho que a principal barreira é nossa falta de persistência. A Sertrading tem, 
desde 2002, uma subsidiária que se chama Serlac, uma exportadora de produtos 
lácteos - um modelo pioneiro e vencedor. Percebemos que o Brasil não era 
exportador de leite, muito pelo contrário, era importador na década de 90. Ele é o 
4º ou 5º maior produtor e também um dos maiores consumidores. Em 2002, 
notamos que havia condições de exportar, mas o Brasil não o fazia por pura 
inércia. Havia condições técnicas, qualidade, preço, disponibilidade de produto, 
mas faltava atitude.  
 
Começamos, então, preparando o negócio e desenvolvendo um fornecedor, a 
Itambé. Criamos uma divisão aqui no Brasil e convidamos cinco produtores, cada 
um deles organizados como uma cooperativa para exportação de leite e insumos. 
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No primeiro ano, exportamos 8 milhões de dólares, no segundo ano, 30 milhões de 
dólares e, no sexto ou sétimo ano, exportamos 250 milhões de dólares. Por que 
não exportamos alimentos para a China? Falta de atitude. 
 
CF: E quanto às barreiras fitossanitárias? 
 
AG: O Governo é extremamente controlador, mas tudo isso faz parte. 
 
CF: O senhor está colocando um ponto muito importante: o Governo é 
controlador, as regras são enviesadas, mas, às vezes, falta persistência, 
principalmente, quando se tem um mercado grande no Brasil que, por inércia, 
não se expande. 
 
AG: A grande barreira é a atitude e, além dela, a distância e a cultura também 
interferem.  
 
CF: Como vê o processo de empresas chinesas que vocês representam 
comercialmente no Brasil virem a investir no país? A perspectiva deles, 
nesse caso, seria investir por conta própria ou fazer joint-ventures com 
brasileiros? Vocês continuariam com a distribuição dos produtos fabricados 
aqui ou eles estabeleceriam uma rede distribuidora própria? Como o senhor 
vê esse processo? 
 
AG: No caso especifico da Zoomlion, diria que a empresa está ainda definindo sua 
forma de atuar no Brasil. O que é claro na minha visão é que o chinês ainda tem 
pouca experiência internacional, em todos os sentidos.  
 
CF: Com uma base de apoio, como as diáspora na Malásia e na Indonésia, os 
chineses ganham em facilidade porque se conectam mais. Considero que o 
Brasil é muito distante nesse sentido, não tendo um ponto de apoio natural. 
 
AG: Vou dar um exemplo claro: a Zoomlion é hoje uma empresa de 7 bilhões de 
dólares, com um Vice-Presidente internacional chinês muito bem preparado. No 
Brasil, que talvez seja o mercado mais cobiçado no momento por eles, há três ou 
quatro funcionários da empresa, ou seja, uma representatividade ainda muito 
pequena. O empresário é absolutamente consciente disso, mas não tomou 
nenhuma atitude. 
 
CF: Existem muitos exemplos bem sucedidos de joint-ventures entre grupos 
brasileiros e empresas de fora no Brasil. Uma operação desse tipo no Brasil é 
dispendiosa para se investir? 
 
AG: Sim, é uma operação de aproximadamente cem milhões de dólares. Mas diria 
que estamos na China porque acreditamos na relação bilateral e estamos 
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apostando nisso. Para tal operação dar certo é preciso estar presente dos dois 
lados, sem isso não é possível fazer negócio. 
 
CF: Fale-nos um pouco sobre o futuro. 
 
AG: Estamos apostando muito na China. Nosso foco é estreitar a relação sino-
brasileira de negócios. Para isso, estamos formando um time para identificar e 
desenvolver novos tipos de representações de distribuição no Brasil. Já o outro 
caminho é a exportação. Além disso, estamos investindo para ampliar o 
conhecimento de nosso pessoal sobre a China. 
 
CF: Vocês têm uma relação próxima com o Governo, Embaixada e 
Consulado? O Governo ajuda, atrapalha ou é indiferente? Fale um pouco 
sobre a relação da Sertrading com o Governo Brasileiro. 
 
AG: É uma relação boa, muito próxima, que faz parte do nosso negócio. Houve 
uma época em que o Itamaraty era o principal estimulador do comércio exterior. 
Faz parte, ou pelo menos deveria, do papel do setor privado de comércio exterior 
brasileiro ter uma relação próxima com o Governo.  
 
Nós desenvolvemos isso. Diria que o governo é menos presente no bom sentido, 
ao dar maior liberdade de atuação. No que tange à colaboração, as representações 
brasileiras na China, tanto a Embaixada, em Pequim, quanto o Consulado, em 
Xangai, são muito eficientes.  
 
O pessoal instalado no Brasil também é, mas há o problema da síndrome da 
distância e da comunicação. O Governo brasileiro poderia eleger a China como 
uma prioridade maior do que ela é hoje, afinal, o país é o nosso principal parceiro 
comercial. 
 
CF: E em relação ao Governo Chinês? 
 
AG: Atualmente, não temos nenhuma relação direta com o Governo Chinês. 
 


