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Relatório da cobertura jornalística do 36º Encontro Econômico Brasil-
Alemanha em Colônia, Alemanha. Affonso Ritter na coluna diária 
Observador do Jornal do Comércio de Porto Alegre e na newsletter 
www.affonsoritter.com.br enviada de segunda a sexta-feira para 5.500 e-
mails. 

1) Dia 22 de junho de 2018 

Para onde vais Brasil  

O Encontro Econômico Brasil e Alemanha (EEBA), que começa neste domingo 
à noite (24), em Colônia, Alemanha, na sua alternância anual entre os dois países, será 
precedido, na noite desta sexta-feira, por uma sessão preparatória, com um painel para 
debate. O tema é "Quo vadis Brasilien? - Para onde vais Brasil?", resposta, aliás, que a 
maioria dos brasileiros também está buscando. O painel terá como destaque o 
embaixador do Brasil em Berlim, Mário Vilalva, junto com outras personalidades dos 
dois países; e será mediado por Hildegaard Stausberg, de Welt/Welt Gruppe, presidente 
da Associação das Cidades Irmãs do Rio de Janeiro. O EEBA, já na 36ª edição, bem que 
poderia tentar uma resposta também à questão. 

O Prêmio Personalidade 

  O jantar de abertura do 36º EEBA, neste domingo, vai homenagear, com o 
Prêmio Personalidade, dois grandes empreendedores dos dois países. Do lado brasileiro, 
o gaúcho Clovis Tramontina. E, do lado alemão, o professor Herman Scholl, da Bosch. 
Em paralelo aos debates, o EEBA vai promover, sempre na parte da tarde, visitas a 
empresas alemãs. 

 

2)Dia 25 de junho de 2018 

Encontro em Colônia  

Após o jantar de gala ontem à noite, em que foi entregue o Prêmio Personalidade 
Brasil-Alemanha ao gaúcho Clóvis Tramontina e ao alemão professor Hermann Scholl 
(da Bosch), começa hoje, em Colônia, o 36º Encontro Econômico Brasil-Alemanha 
(EEBA), promoção das entidades nacionais da indústria (CNI e BDI). Os principais 
temas da pauta são: políticas econômicas e comerciais; como aumentar a produtividade 
e promover a modernização da indústria; cooperação entre cidades na gestão de águas e 
resíduos; parceria Brasil-Alemanha em energia e sistemas de saúde - oportunidades de 
cooperação no setor médico e farmacêutico e infraestrutura e energia: privatização e 
novas tecnologias em energias renováveis. E, para coroar o primeiro dia, um tour 



noturno pelo Rio Reno, com o navio MS Rheinenergie, oferecido pela cidade - partida 
às 20h e chegada às 23h.  

A presença de gaúchos  

O Rio Grande do Sul, que promoveu o EEBA anterior, em novembro de 2017, se 
faz presente neste pelo vice-governador José Paulo Cairoli e secretários Suzana Kakuta 
e Evandro Fontana. E, pelo lado empresarial, por um grupo superior a 20 pessoas, 
liderado pelo presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry, que aproveitará a ocasião 
para visitas técnicas, bem como do presidente da Câmara Brasil-Alemanha do Estado, 
Marcus Coester.  

Ação do Tecnosinos  

O Tecnosinos de São Leopoldo, segundo seu diretor executivo, Luís Felipe Maldaner, 
veio para mostrar o que faz, e prospectar interessados na região, bem como buscar uma 
parceria própria. E tem bons exemplos a apresentar, como a SAP em fase de ampliação, 
e a Siemens Helthineers em projeto de pesquisa para a saúde fruto da parceria com o 
Medical Valley. 

 Almoço nordestino  

A Capacità Eventos de Porto Alegre está à frente do lançamento do EEBA 2019, 
hoje durante almoço com culinária típica do Nordeste brasileiro, oferecido pela 
Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. Acontece que o EEBA 2019 será em 
Natal, capital do estado nordestino, na alternância anual do evento, que em um ano é na 
Alemanha e outro no Brasil. 

 Investida da cidade  

A cidade de Colônia está aproveitando o encontro para uma forte investida no 
marketing, tanto para atrair investidores como turistas. E uma das ações foi convidar 
jornalistas do Brasil, aos quais foram oportunizados, além do encontro empresarial, uma 
palestra do secretário de Desenvolvimento, Michael Josipovic, e tours pela cidade e por 
seus maravilhosos museus, entre eles o do Perfume na Casa Farina, que criou a Água da 
Colônia. 

 Apesar das incertezas políticas  

O tema do painel realizado na tarde de sexta-feira no hotel Excelsior em 
Colônia, Alemanha, em preparação ao 36º EEBA, não respondeu à questão proposta por 
seus organizadores: Quo vadis Brasilien (para onde vais, Brasil)? Quem deu o mote 
para o debate e a participação dos demais, quase todos integrantes de instituições 
alemãs, em tom sempre otimista, foi o embaixador do Brasil em Berlim, Mário Vilalva. 
Ele enfatizou os fundamentos macroeconômicos (inflação, taxa Selic, retomada do 
crescimento, reservas de dólares) que continuam muito positivos. Mas deixou de lado o 
texto escrito, para falar das incertezas políticas, a menos de quatro meses das eleições. 



Todos os demais participantes destacaram com números o bom relacionamento entre os 
dois países e seguiram o embaixador.  

 

3) Dia 26 de junho de 2018 

Aproveitamento dos rios 

  O Rio Grande do Sul se volta de novo a sua excelente estrutura de rios, hoje 
quase inaproveitada. Já houve várias tentativas para torná-la útil, reduzindo o custo da 
cadeia logística, superior a 20% do PIB gaúcho, segundo o presidente da Agenda 2020, 
Humberto Busnello, ante 8% de países desenvolvidos e 12% de alguns estados 
brasileiros. A tentativa mais recente e que mais avançou foi com o governo da Holanda, 
para criação de um plano diretor hidroviário. Agora, a atenção se volta à Alemanha, ao 
Duisport, de Duisburg, o maior do mundo. Seu principal executivo, Erich Staake, esteve 
no começo deste mês em Porto Alegre, participando do 6º Fórum Internacional de 
Infraestrutura e Logística da Câmara Brasil-Alemanha do Rio Grande do Sul, segundo o 
presidente Marcos Coester. Na ocasião, ele fez um convite oficial ao governo estadual 
para uma visita ao porto, o que acontecerá na tarde desta terça-feira, aproveitando a 
presença da delegação gaúcha no EEBA em Colônia, liderada pelo vice-governador 
José Paulo Cairoli.  

Talheres Tramontina  

Comovente a entrega do Prêmio Personalidade Brasil-Alemanha ao presidente 
da Tramontina, Clóvis Tramontina, na noite deste domingo (24), em Colônia, no jantar 
de abertura do Encontro Econômico Brasil-Alemanha. Caminhando com dificuldade 
devido à sua doença, recebeu a todos com sua costumeira simplicidade e simpatia. Mas 
disse estar triste pelo fato de os talheres do jantar não serem Tramontina. O outro 
premiado foi Hermann Scholl, da Bosch.  

Os três temas vitais  

O discurso denso e forte do presidente da BDI (a CNI alemã), Dieter Kempf, 
destacou como temas importantes, na relação dos dois países, a infraestrutura dos 
transportes (visível na greve dos caminhoneiros), energias renováveis com atenção 
especial para a eficiência e a digitalização, ou indústria 4.0, na qual a Alemanha é um 
dos líderes e pode oferecer softwares nos produtos.  

Acreditar no Brasil  

Não há como não acreditar no Brasil, com seu potencial e pensando a longo 
prazo - foi a pronta resposta de Andreas Renschler, da Volkswagen, à provocação da 
mediadora de um painel do qual participou. "Há 10 anos, seria impensável alguém 
projetar a atual luta contra a corrupção, feita por jovens, que querem mais da 
democracia", afirmou. 



 Redução da burocracia  

Provocada pela mediadora de painel, a secretária executiva do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic), Yana Dumaresq, deu 
exemplos de redução da democracia no seu ministério. Como o portal único do 
comércio exterior, que diminuiu em 50% o tempo da tramitação aduaneira; e a abertura 
de empresas de baixo risco, que recuou em São Paulo de 100 para sete dias.  

Bitributação, Mercosul e Copa do Mundo  

Do que mais se falou na manhã do primeiro dia do Encontro Econômico Brasil-
Alemanha (EEBA), em duas horas de discursos da abertura oficial, foi sobre a não 
renovação do acordo de bitributação entre Alemanha e Brasil, rescindido há quase 13 
anos. Já em relação ao acordo entre o Mercosul e a União Europeia, em negociação há 
20 anos, houve várias manifestações, inclusive do embaixador brasileiro em Berlim, 
Mário Vilalva, de que sua assinatura poderá agora ser anunciada em semanas. Aliás, 
alguns palestrantes pediram urgência para contrapô-lo à política individualista de 
Donald Trump, antes que o presidente dos Estados Unidos faça escola. Entremeado a 
tudo, não poderia faltar a Copa do Mundo, na qual o sofrimento do gol na prorrogação 
tem sido comum aos dois países. - Jornal do Comércio 
(https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/colunas/observador/2018/06/634820-
aproveitamento-dos-rios.html) 

  4) Dia 27 de junho de 2018 

Definições em barco no Reno  

Uma reunião em um barco sobre o rio Reno no Duisport, Alemanha, maior porto 
fluvial do mundo, realizada nesta terça-feira (26) pela comitiva gaúcha ao Encontro 
Econômico Brasil-Alemanha (EEBA), liderada pelo vice-governador José Paulo 
Cairoli, retoma uma iniciativa, já tantas vezes tentada sem êxito, de usar mais e melhor 
nossos rios, principalmente para transporte de carga. A decisão que saiu dessa reunião 
foi a formatação de um memorando de entendimento com a Duisport a ser definido em 
curto prazo por uma comissão formada pelo governo estadual e pela Fiergs, segundo o 
presidente Gilberto Porcello Petry, dizendo o que o Estado quer e o que cabe a cada 
uma das partes fazer. É para saber de sua viabilidade econômica e jurídica.  

Cidades adversárias  

Tal como no Rio Grande do Sul, onde existe até um livro contando histórias de 
cidades adversárias, tipo Caxias do Sul e Bento Gonçalves, aqui acontece entre Colônia 
e Dusseldorf. Por isso, Colônia aproveitou o EEBB para "vender" a cidade como 
destino de investidores e turistas. Do que se encarregaram a própria prefeita Henriette 
Reker, como de seu secretário de desenvolvimento, Michael Josipovic.  

E as cidades irmãs  



Mas Colônia se vangloria de ser a cidade irmã do Rio de Janeiro, desde 2011, 
dadas algumas semelhanças (fora é claro a violência). A prefeita Henriette Reker não se 
cansou de referir isso tanto no jantar de domingo (24) como na sessão de abertura do 
encontro: "Todos ficam com inveja de saber que somos cidade irmã do Rio de Janeiro", 
declarou ela. Uma das semelhanças, sempre lembrada pela prefeita são as festas de 
Carnaval, populares nas duas cidades. 

 Hora da digitalização  

Assunto recorrente no 36º EEBA foi a digitalização, sem as quais as empresas 
não sobrevivem, sobretudo as grandes. Claro, nem todos os produtos podem ser 
digitalizados, diz o presidente da BDI, Dieter Kempf, citando o bolo. Mas lembrou 
pesquisa segundo a qual 43% das empresas brasileiras desconhecem o potencial da 
digitalização. Por isso, BDI e CNI estudam a criação de um projeto-piloto para 
desenvolver planos estratégicos de digitalização e sua disseminação.  

Avaliação da nova CLT 

 Enquete feita por app de celular na sessão que tratou das mudanças na 
legislação trabalhista deu 35% de neutros; 29% de satisfeitos; 24% de muito satisfeitos 
e 12% de insatisfeitos. Segundo Pablo Rolim Carneiro, da CNI é devido ao pouco 
tempo de vigência. O certo é que elas reduziram em 40% as ações trabalhistas, 
comparando as 131 mil mensais de 2018 com as 220 mil de 2017.  

Incertezas adiam investimentos 

O Brasil é um país de ilimitadas oportunidades e de enorme potencial, até pouco 
aproveitadas pelos brasileiros, mas que deve ser visto em prazo mais longo - é o que 
reiteraram quase todas as intervenções dos empresários alemães no 36º EEBA, que se 
encerrou nesta terça-feira (26). O desenho de suas instituições oficiais está bem definido 
com a separação do governo das agências de Estado e do Tribunal de Contas. Além 
disso, os marcos regulatórios e os fundamentos macroeconômicos são bons. Mas o 
momento atual é de incertezas a menos de quatro meses das eleições gerais, sentimento 
que tomou conta também dos brasileiros e geram grande volatilidade, levando empresas 
a adiarem investimentos. Aliás, as incertezas brasileiras são de difícil compreensão, 
lembrou o diretor do banco Santander alemão Klaus Huebner, que já trabalhou durante 
três anos no Brasil.  

 

5) Dia 28 de junho de 2018 

Ainda um país do futuro  

O 36º Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA), organizado pela CNI e 
BDI, com o apoio da prefeitura de Colônia, Alemanha, não reuniu o mesmo número de 
participantes do evento anterior, realizado na Fiergs, em Porto Alegre, em novembro de 



2017, quando os debates foram mais abrangentes. Mas os adjetivos utilizados em 
relação ao Brasil o consideram ainda mais um país do futuro, pelo potencial de sua 
economia e de seu povo, do que do presente. Mas isso é compreensível dadas as 
condições recentes, saindo da pior recessão econômica e entrando em fortes incertezas 
políticas às vésperas de eleições gerais. De positivo atual, os fundamentos 
macroeconômicos (inflação, taxa básica de juros, reservas cambiais) que continuam 
bons, e a limpeza ética do combate à corrupção. O próximo EEBA volta a ser no Brasil 
e, desta vez, no Nordeste, em Natal, capital do Rio Grande do Norte.  

A burocracia da cerveja  

A burocracia brasileira ficou claramente exposta para os alemães que foram ao 
35º EEBA, em Porto Alegre, no ano passado, antes mesmo de sua chegada. Eles 
quiseram levar 100 litros de cerveja, mas mandaram na frente duas semanas antes a 
documentação para a alfândega. E, como ela não voltou a tempo, a cerveja ficou, e 
quem a bebeu foram os alemães, e não os brasileiros.  

Incentivos financeiros  

Se um investidor vier a Colônia em busca de incentivo financeiro ou fiscal, já 
vem com outras intenções, de não garantir a qualidade de seu produto, afirma o 
secretário municipal de Desenvolvimento, Michael Josipovic. Mais do que incentivos 
financeiros ou fiscais, Colônia oferece uma excelente estrutura de serviços, um 
ambiente favorável de negócios e uma localização privilegiada no mercado europeu.  

Greve dos caminhoneiros  

A recente greve dos caminhoneiros, que parou o Brasil por uma semana, foi 
quase sempre citada pelos palestrantes alemães no encontro empresarial quando se 
tratou de infraestrutura. O movimento realmente escancarou - o que aconteceu inclusive 
para a população do Brasil - a cara e arriscada concentração do transporte de carga no 
modal rodoviário, e isso em um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de 
extensão.  

O acordo Mercosul-EU 

 A demorada negociação de 20 anos para um acordo do Mercosul com a União Europeia 
(UE) deve ser concluída agora em julho, se a UE estiver disposta a fazê-lo, afirmou o 
secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Marcos 
Galvão. Foi no encerramento do 36º EEBA, nesta terça-feira, dedicada aos resultados da 
Comissão Mista Brasil-Alemanha, reunida pela manhã.  

Colônia no centro da Europa  

A cidade de Colônia apresenta-se hoje, e o fez ao longo do EEBA 2018, como 
tendo a melhor posição geográfica da União Europeia. Ela está a um raio de 100 
quilômetros em um mercado de 48 milhões de habitantes. E tem as melhores conexões. 



Fica a 48 minutos do aeroporto de Frankfurt por trem, a 1h40m de trem rápido a 
Bruxelas e de 3h14m a Paris. Ela tem o terceiro aeroporto de carga da Europa, e é 
vizinha do aeroporto de Duesseldorf. Outra conexão importante é o rio Reno, pelo qual 
se vai aos portos de Duisport na Alemanha e de Rotterdam na Holanda. Segundo o 
secretário de Desenvolvimento da cidade, Michael Josipovic, Colônia é a capital digital 
da Europa, onde 95% da população tem banda larga, e 70% por fibra ótica. E grande 
parte das ruas oferece Wi-Fi de graça por uma hora.  


