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62% preferem
os produtos
nacionais
Pesquisa mostra que importados da China e da
Coreia são considerados péssimos ou ruins

Importado. Avanço de produtos chineses se deve ao preço
Marcelo Rehder

Uma pesquisa da Ipsos Public
Affairs, encomendada pela Federação das Indústrias do Estadode São Paulo (Fiesp), indica que a maioria dos consumi-

Pilotos são contra
abertura de
mercado aéreo
Fabio Graner / BRASÍLIA

Ospilotosbrasileirosdehelicópteros são contra a abertura do
mercado nacional para pilotos
estrangeiros, mesmo que em caráter temporário. A possibilidade de acabar com a reserva de
mercadoestá sendopatrocinada
pelo deputado Bruno Araújo
(PSDB-PE), relator do novo Código Brasileiro de Aeronáutica.
O código está na lista da Câmara
para votação até o fim do ano.
A reação à mudança do artigo
158 do código atual, que não permite a contratação de estrangeiros, é liderada pela Associação
Brasileira de Pilotos de Helicóptero(ABRAPHE). Aentidade enviouao relator,nasemanapassada, um documento com argumentos “técnicos, econômicos e
estratégicos” e pede que seja
mantido “inalterado” o artigo
porque os dados oficiais provariamque nãohaveráfaltade pilotos nos próximos anos.
O presidente da associação,
comandante Rodrigo Duarte, citou dados da Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac) para
mostrar que o ritmo de formação e concessão de licenças de
piloto atinge “recorde histórico”.Noanopassado,“foramemitidas 124 licenças de piloto de linha aérea de helicóptero, 262 licençasdepilotocomercialdehelicóptero e 410 licenças de piloto
privado de helicóptero, totalizando 672 novos pilotos no mercado e 124 pilotos que alcançaram o nível máximo de suas carreiras podendo exercer funções
decomandante em aeronavesde
maior porte.”
Em setembro passado, também segundo a Anac, já foi batido o recorde de 2010. “O Brasil
está criando mão de obra em escala compatível com as demandas do mercado”, justifica a entidade. “Não há falta de pilotos,
nem mesmo a possibilidade de
haver essa falta nos próximos oito anos pelo ritmo observado
nos últimos 2 anos.”
Empregos. Outro argumento é

de ordem econômica. Segundo a
associação,aexpectativa decriação de empregos tem fomentado a procura por escolas de formação de pilotos, criando uma
série de outros postos de trabalho. Além disso, os pilotos brasileiros alegam que os estrangeiros receberão seus salários aqui,
mas remeterão parte considerável para o exterior, sem gerar benefíciosparaaeconomiabrasileira.
Aassociação dospilotos brasileiros também defende a reserva
de mercado alegando questões
de segurança nacional e de voo.
“Pilotos estrangeiros irão voar
no Brasil sobre pontos estratégicos de nossa riqueza e segurança
nacional.Quem serãoesses pilotos?”, questiona.
“A segurança de voo ficará
comprometida, pois pilotos de
diversas localidades, com culturas e línguas diferentes, vão
transportaros funcionáriosaltamente especializados que trabalham nas plataformas de petróleo,dividindoo espaçocom pilotosbrasileiros,em territóriobrasileiro,emespaçoaéreoextremamente congestionado, em que a
línguaexigidaésomenteoportuguês”, completa a ABRAPHE.

dores brasileiros considera o
produto nacional tão bom ou
de melhor qualidade que o importado. Foram entrevistadas
mil pessoas no País entre
maio e junho deste ano.
Os produtos de origem chine-
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sa foram considerados ruins ou
de péssima qualidade por 30%
dos entrevistados, enquanto os
produtos coreanos foram considerados péssimos ou ruins por
27% da amostra. Os produtos
brasileiros, por sua vez, foram

avaliados negativamente por
apenas 2% dos entrevistados.
Os produtos mais bem avaliados foram os brasileiros, considerados como ótimos por 50%
dosentrevistados, seguido pelos
produtos japoneses (27%) e pe-

los produtos americanos (26%).
Ao serem questionados sobre
qualtipodeprodutobuscampreferencialmente ao fazer compra,
62% dos entrevistados afirmaramquepreferem onacional, enquanto 32% disseram ser indiferentes em relação à procedência
dos produtos. Só 3% buscam os
importados.
“Namaioriadoscasosoconsumidor nem sequer sabe se o que
está comprando é nacional ou
importado, porque dificilmente
isso é colocado como opção a
ele”, diz o diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos
Econômicos da Fiesp, Paulo
Francini. Para ele, o avanço dos
importados se faz via preços, e
não via desejo do consumidor.
“Opreçodoimportadopossibilitahojeaoagenteeconômicovendê-lo no mercado doméstico ganhando dinheiro.”

Bastaumgiro pelossupermercados para constatar a profusão
deprodutosimportadosnasgôndolasdas lojas.Por exemplo, boa
parte dos itens de uso diário, comoprodutosemaerossóis(desodorantes, inseticidas, spray de
cabelos etc.) e os chamados produtos térmicos (sanduicheira,
torradeiraelétrica,panela elétrica,fornoelétrico,depilador, barbeadorelétrico, chapinhae secador de cabelo) já não trazem
mais a inscrição “fabricado no
Brasil”, em letrinhas miúdas. No
casodos aerossóis, ela foi substituída por “made in Argentina” e
nosprodutos térmicos,por “made in China”.
Osresultadosdapesquisatambém mostram que a maioria
(53%) considera que o produto
nacionalatendeasuasexpectativas tanto em relação à qualidade
quanto em relação a custos.

