
A Ásia se apresenta para o Brasil como um dos últimos gran-
des espaços econômicos a serem ocupados e consolidados para
conformar nosso perfil internacional. Por seu dinamismo econô-
mico e diversidade civilizacional, oferece sinergias e complemen-
taridades em diversos campos de atividades. O Brasil já está
bastante avançado nos processos de estreitamento dos laços sul-
americanos, através de um Mercosul ampliado, hemisféricos, atra-
vés das negociações da ALÇA, bem como com a União Européia
e com os países africanos. Resta agora completar o circuito global
reforçando a vertente asiática.

Na realidade, os liames entre o Brasil e a Ásia são antigos. Basta
lembrar que foi a caminho das índias que Cabral aportou em Porto
Seguro. Desde então, fluxos mercantis e humanos vieram se desen-
volvendo em diferentes graus de intensidade através dos tempos.
Foi a partir de fins do século XIX, porém, que as relações oficiais
foram formalizadas entre o Império brasileiro e o Império chinês
(1880-1881) e entre a República dos Estados Unidos do Brasil e o
Império japonês (1895).

Hoje, o Brasil já tem um relacionamento sólido e consisten-
te com países como o Japão, China, índia e Coréia do Sul.
Devemos agora buscar aprofundar nossa interação com outros



importantes parceiros como os países da ASEAN e Oceania. Para
tanto, é fundamental que o Brasil tenha uma visão estratégica da
região do Pacífico.

Em que pese o tradicional estereótipo da existência de uma "tira-
nia da distância" entre o Brasil e a Ásia, novas realidades geoeconômi-
cas e tecnológicas estão contribuindo para reformular preconcepções
cartográficas. Por exemplo, no início do século XX, a abertura do
Canal do Panamá veio prover uma alternativa estratégica às tradicio-
nais rotas do Cabo da Boa Esperança e do Estreito de Magalhães.
Futuramente, outra importante abertura para o Pacífico poderá vir a
ser o projeto da integração da infra-estrutura sul-americana ora em es-
tudo. A implementação de eixos de integração e desenvolvimento en-
tre o Brasil e seus vizinhos permitirá viabilizar promissoras
interligações bioceânicas entre o Brasil Atlântico e a América Latina do
Pacífico, tornando a orla Asiática mais próxima de nosso país.

Com o Japão, o Brasil já mantém um relacionamento centenário,
alicerçado em vínculos econômicos, comerciais e humanos. A imigra-
ção japonesa anterior à Segunda Guerra proporcionou importante
contribuição para a formação socioeconômica do país, e o influxo de
investimentos japoneses no pós-Guerra, principalmente nos anos 60 e
70, deu sólida base para o processo de industrialização. Outra valiosa
cooperação bilateral foi o Prodecer, que transformou o panorama agrí-
cola do Centro-Oeste brasileiro. Nos anos 80 e 90, o dinamismo do
intercâmbio bilateral se ressentiu das crises que afetaram um e outro
país, mas já se começam a descortinar cenários para sua redinamiza-
ção. A par da contribuição dada pela imigração japonesa ao desenvol-
vimento da sociedade brasileira, temos agora importante contingente
de nacionais brasileiros residentes no Japão contribuindo para o de-
senvolvimento da economia local. Todos esses fatores permitem que,
malgrado percalços conjunturais, a cooperação nipo-brasileira perma-
neça um campo de muitas oportunidades.

Com a China, o Brasil estabeleceu, desde a normalização das re-
lações em 1974, uma Parceria Estratégica modelar, a qual ganhou
densidade consistente a partir dos anos 90, quando importantes ini-



ciativas foram consolidadas nos campos econômico, comercial, cien-
tífico e tecnológico. Basta citar o Programa China-Brazil Earth
Resources Satellites — CBERS, considerado paradigma de cooperação
Sul-Sul. Entendimentos estão em curso para cooperarmos em outros
campos de ponta, como tecnologia da informação e biotecnologia.
No campo comercial, o intercâmbio bilateral cresceu de modo im-
pressionante, sendo atualmente a China um dos maiores mercados
para as exportações brasileiras, não apenas na Ásia, mas também em
termos globais. Além disso, importantes investimentos e joint-ventu-
res têm sido estabelecidos entre os dois países, como a associalção en-
tre a Baogang Steel e a CVPvD e da Embraer com a AVIC-II.

As relações entre o Brasil e a índia também vêm ganhando
densidade crescente graças ao dinamismo das duas economias. A
conscientização das sinergias e complementaridades existentes de
lado a lado tem permitido ampliar as áreas de cooperação, tais co-
mo a de medicamentos e a de etanol combustível. Particularmente
promissoras são as possibilidades de cooperação no campo da
ciência e tecnologia, permeando campos diversos como o da me-
dicina e saúde, educação e pesquisa, espaço exterior, energias re-
nováveis, espacial e outros. Também a troca de experiências no
campo social entre duas complexas sociedades se afigura mutua-
mente enriquecedora.

A Coréia do Sul desponta igualmente como promissor parcei-
ro de cooperação com o Brasil, conforme constatado durante a vi-
sita do presidente Fernando Henrique Cardoso àquele país em
2001, quando foi acordada uma "Parceira Especial para o Século
XXI". Áreas estratégicas de cooperação, como tecnologia da infor-
mação, biotecnologia, eletro-eletrônica e materiais avançados, fo-
ram selecionadas para serem focos prioritários de iniciativas
conjuntas de pesquisa e desenvolvimento, bem como de cooperação
em terceiros mercados.

O Brasil deve retomar e aprofundar a interlocução com os
países da ASEAN, como Indonésia, Cingapura, Malásia e Tailân-
dia, que já se recuperaram dos efeitos mais agudos da crise asiáti-



ca. Igualmente a Austrália e a Nova Zelândia vêm demonstrando
crescente interesse pela América Latina, em particular o Brasil.
Cabe aproveitar a oportunidade para identificar nichos férteis pa-
ra colaboração.

Um interessante locus para ampliar a interlocução brasilei-
ra com a Ásia e o Pacífico é o Foro de Cooperação entre a
América Latina e a Ásia do Leste (FOCALAL), estabelecida em
1999 por iniciativa dos governos de Cingapura e do Chile. A
entidade congrega 15 países asiáticos e 15 latino-americanos e
se propõe a incentivar iniciativas bi-regionais que possibilitem
aprofundar o conhecimento mútuo e promover cooperação pa-
ra o desenvolvimento econômico e social. Uma primeira
Reunião Ministerial teve lugar em Santiago em 2001 e a segun-
da deverá ocorrer em Manila, em 2004. O Brasil, juntamente
com a Coréia do Sul, passará a coordenar as atividades do gru-
po por um biênio após a reunião de Manila, quando o
FOCALAL buscará identificar áreas e projetos concretos de
cooperação bi-regional.

Segundo Eliezer Batista, profundo estudioso dos mega-fluxos
comerciais globais, o grande mercado futuro para o Brasil está na
China, na Coréia, na índia e nos países do Sudeste Asiático. São es-
ses países que necessitariam cada vez mais dos produtos com os
quais o Brasil é altamente competitivo, como minério de ferro, pro-
dutos agrícolas e pecuários, etanol etc. Para isso, segundo aquele es-
tudioso, far-se-ia necessário um porto estratégico como o de
Sepetiba, com facilidade de fluxo e que atinge 70% do PIB brasilei-
ro. Ao mesmo tempo, teríamos de investir no desenvolvimento de
uma indústria de alta tecnologia para ganhar novos mercados com
produtos de maior valor agregado.

Na realidade, p aspecto logístico crucial para a concretização da
estratégia brasileira para a Ásia passa pela articulação de uma rota
"Sul-Sul" para o fluxo de pessoas e bens entre os antípodas.
Conceitualmente, esta iniciaria no Brasil, passaria pela África do Sul
e pela índia, e chegaria, na outra ponta, a Cingapura, de onde se ré-



direcionaria para outros países asiáticos. Tal rota poderia ser utiliza-
da tanto pela via marítima quanto pela via aérea.

Essa concepção logística ganha contornos políticos concretos
com o surgimento de uma moldura de articulação estratégica en-
tre o Brasil, a África do Sul e a índia, num novo grupo de coope-
ração conhecido como IBAS ou G-3. Certamente a interlocução
entre os três parceiros do IBAS terá como unia de suas preocupa-
ções centrais a consolidação dessa via de comunicação marítima e
aérea que foi inicialmente articulada por Bartolomeu Dias, Vasco
da Gama e Cabral.

O processo de globalização e a revolução tecnológica vêm con-
tribuindo de forma importante para superar a "tirania da distância"
entre as diferentes regiões do planeta. Apesar de a Ásia e a Oceania
serem geograficamente os lugares mais distantes do Brasil, existe,
crescentemente, um denso e contínuo fluxo de bens, capitais, pes-
soas e idéias de lado a lado.

Nosso intercâmbio comercial com a região constitui hoje cer-
ca de 15% do total do comércio exterior brasileiro, estando o Japão
e a China entre os dez maiores parceiros comerciais. Do ponto de
vista do fluxo de capitais, embora o nível de investimentos do Japão
no Brasil tenha retrocedido de forma conspícua, é interessante no-
tar a importante contribuição representada pela remessa de divisas
para o país dos brasileiros residentes no Japão. Ao mesmo tempo, se
o fluxo de pessoas da Ásia para o Brasil reduziu-se significativamen-
te, a ida de contingentes expressivos de brasileiros para o Japão em
tempos recentes constitui fator importante a ser considerado no
contexto das relações bilaterais. Por fim, no campo das idéias, cabe
assinalar a notável contribuição da cultura oriental no cotidiano
brasileiro, assim como a crescente presença cultural, artística e es-
portiva do Brasil na Ásia.

Tudo isso leva à conscientização de que, embora a distância
permaneça como um dado absoluto em termos geográficos, ela pas-
sa crescentemente a ser um dado relativo em termos econômicos,
tecnológicos, culturais e humanos.



Contra esse pano de fundo, pode-se identificar certos nichos
estratégicos de oportunidades para a projeção de uma presença mais
consistente e sustentada do Brasil na região, em particular, nas se-
guintes áreas: agronegócio; alta tecnologia aeroespacial; energia;
manufaturados e semi-manufaturados; minérios; químicos e farma-
cêuticos; tecnologia da informação; serviços/construtoras/consulto-
rias; turismo e intercâmbio estudantil; promoção da imagem do
Brasil e difusão artística, cultural e esportiva.

O agronegócio é um dos setores com o qual o Brasil desfruta de
melhores vantagens competitivas no comércio mundial. Alimento é
uma necessidade fundamental da humanidade e os avanços tecnológi-
cos atuais permitem que a produção agrícola esteja em condições ca-
da vez melhores para atender à demanda decorrente do crescimento
populacional. Equacionada a questão quantitativa, o foco se volta pa-
ra o lado qualitativo. A melhoria do nível de vida na Ásia faz com que
as populações busquem crescentemente uma alimentação de maior so-
fisticação, alterando sensivelmente seus padrões de consumo.

Como um dos maiores produtores e exportadores mundiais de
grãos protéicos e carnes, o Brasil se posiciona como supridor alta-
mente qualificado para o mercado asiático. Hoje em dia, o Brasil é
certamente um dos países mais competitivos em setores específicos
de agronegócios, como a soja, carne bovina, suína e de aves, frutas
tropicais e sucos, entre outros. O grande desafio consiste em supe-
rar resistências protecionistas nos países da região, em forma de bar-
reiras não-tarifárias, quase sempre na forma de regulamentos
zoo-fitosanitários interpretados à outrance.

Na área de produtos de alta tecnologia, o Brasil apresenta
igualmente perfil de grande competitividade, tendo como produto
emblemático as sofisticadas aeronaves da EMBRAER. A penetração
mercadológica dessa empresa na Ásia e Oceania constitui paradig-
ma para o setor, "bastando lembrar a parceria firmada entre essa
companhia e a Kawasaki Heavy Industries do Japão e a joint-ventu-
re com a AVIC-II da China, que atestam o reconhecimento do ní-
vel de qualidade alcançado pelo Brasil no exigente mercado asiático.



Ainda no campo da alta tecnologia aeroespacial, o Programa
CBERS entre o Brasil e a China constitui exemplo modelar da real
viabilidade da cooperação Sul-Sul em bases autenticamente paritá-
rias. O sucesso dessa parceria permite avalizar novos empreendi-
mentos no campo da tecnologia espacial com outros países na Ásia,
num nicho que demanda alta especialização e capacitação tecnoló-
gica, bem como disposição desinibida à cooperação Sul-Sul, como
se dispõe o Brasil.

Cabe frisar que o Brasil se mostra cooperativo e não-exclu-
dente em parcerias no campo da ciência e tecnologia, o que nos
singulariza num mercado altamente exclusivista. A parceria já
consagrada com a China e as perspectivas de empreendimentos
conjuntos com países como Coréia do Sul e índia atestam a pos-
tura positiva do Brasil para uma cooperação horizontal entre paí-
ses em desenvolvimento, em particular naqueles campos com
significativos retornos sociais.

No campo energético, o Brasil volta a ser notado por sua im-
portante contribuição na busca de fontes alternativas não poluen-
tes. O etanol passa a ser crescentemente identificado como um dos
melhores aditivos para minorar as conseqüências do efeito estufa e
poluição. O Brasil é reconhecido como um dos detentores de tec-
nologia avançada no campo do álcool combustível. Existem pro-
missoras perspectivas de cooperação tecnológica com países como a
índia com vistas a reduzir a dependência de combustíveis fósseis e
minorar a poluição ambiental.

No campo dos manufaturados e semi-manufaturados, o
Brasil tem ainda um importante dever de casa a cumprir. Certos
segmentos, como calçados, granitos, pedras preciosas e produtos
siderúrgicos encontram seus nichos específicos em mercados já
tradicionalmente estabelecidos. Cabe, entretanto, encontrar no-
vas aberturas em mercados não tradicionais para outros produ-
tos cujas potencialidades mercadológicas apontam para boas
perspectivas de expansão da presença comercial brasileira na
Ásia e Oceania.



O minério de ferro é um dos mais tradicionais itens brasileiros
exportados para o mercado asiático, tendo sido um dos grandes ve-
tores para adensamento das relações econômico-comerciais com a
região. Basta lembrar que, nos anos 70, a CVRD foi a grande par-
ceira dos grandes projetos binacionais com o Japão, como a
Albrás/Alunorte, Cenibra/Flonibra, Carajás, Itaqui, Tubarão e ou-
tros. Além disso, foi instrumental para alavancar o intercâmbio en-
tre a compra do petróleo chinês e o fornecimento de minério de
ferro à crescente indústria siderúrgica local. Recentemente, a
CVRD e a Baoshan Steel (a maior siderúrgica chinesa) estabelece-
ram uma joint-venture denominada Baovale que constitui uma das
associações emblemáticas da complementaridade de metas estraté-
gicas entre os dois países.

Ao mesmo tempo, para comprovar que o intercâmbio entre o
Brasil e a Ásia é um trajeto de duas vias, o Brasil encontrou impor-
tante fonte de suprimento de fármacos genéricos na índia, para
atendimento dos setores socialmente mais carentes da população
nacional. A convergência de interesses entre a índia e o Brasil sem-
pre foi muito estreita nos foros multilaterais, mas carecia de um in-
tercâmbio comercial mais ativo para ancorar de forma concreta o
relacionamento bilateral. A partir desse novo nicho de interação,
abrem-se efeitos multiplicadores para outros setores, à altura das
potencialidades de duas economias emergentes das dimensões con-
tinentais do Brasil e da índia.

Outro mercado de grande potencialidade para a penetração
brasileira na Ásia é o setor de software. Países produtores de hard-
wares avançados, como o Japão e a Coréia do Sul, têm demons-
trado interesse em se associar com empresas brasileiras
capacitadas a desenvolver sofisticados programas em áreas como
administração bancário-financeira e e-government. Assim, nichos
se abrem também' neste setor, seja em forma de comercialização
de programas específicos, seja na formação de joint-ventures com
parceiros locais, para uma presença mais ativa do Brasil nos "mer-
cados virtuais" asiáticos.



O setor de serviços brasileiro, que tem tido grande atuação na
África e Oriente Médio, está buscando testar incipientemente as
potencialidades do mercado asiático. Empresas, de construção e
consultoria nacionais vêm prospectando ou atuando pontualmente
em projetos na China, Malásia, índia e na bacia do Mekong, em
busca de âncora estratégica para futura consolidação de uma pre-
sença mais permanente.

Paralelamente, para aprofundar a dimensão humana do relacio-
namento entre o Brasil e a Ásia e Oceania, é importante viabilizar
oportunidades mais freqüentes de contatos diretos entre os povos de
lado a lado. Esquemas de intercâmbio acadêmico, jornalístico e es-
tudantil constituem importantes programas de acercamento cultu-
ral. Também o incentivo ao turismo, e.g. o ecológico em regiões
como a Amazônia e o Pantanal, permite desenvolver uma imagem
bastante positiva junto ao visitante asiático, através de uma melhor
compreensão das realidades e potencialidades do país.

A promoção de uma imagem moderna e acurada do país cons-
titui, em última análise, o desafio maior da afirmação da presença
brasileira no imaginário dos povos da Ásia e Oceania. Sem descons-
truir estereótipos tradicionais como futebol, carnaval e a imensidão
Amazônica, deve-se buscar a consolidação de imagens atualizadas de
um país com altos níveis de estabilidade econômica e avanços tecno-
lógicos, conforme atestados por conquistas de vanguarda como o
Proálcool, o programa CBERS, as aeronaves da EMBRAER, os
avanços da medicina social brasileira.

À guisa de conclusão, cabe ressaltar novamente que a Ásia cons-
titui a última grande fronteira para que se possa consumar o perfil glo-
bal do Brasil. Entre os grandes atores do século XXI, numerosos
autores identificam aqueles a que se referem como "países baleias",
"grandes mercados emergentes", "países pivôs" e "países monstros".
Não por coincidência, o Brasil se encontra em todas essas listas. Resta-
nos redescobrir, no século XXI, a rota do descobrimento desbravada
pelos navegantes portugueses do século XVI, para consolidar a inser-
ção estratégica do Brasil no mar da globalização.



Resumo

O artigo apresenta as perspectivas de intercâmbio comercial

que pode ser estabelecido entre Brasil e países asiáticos, dado

que a Ásia, com seu dinamismo econômico e diversidade civi-

lizacional, oferece sinergias e complementar idades em diversos

campos de atividades.

Hoje, o Brasil já tem um relacionamento sólido e consistente com

países como o Japão, China, índia e Coréia do Sul. Deve agora bus-

car aprofundar a interação com outros importantes parceiros como

os países da ASEAN e Oceania. Para tanto, é fundamental que o

Brasil tenha uma visão estratégica da região do Pacífico.

Em que pese o tradicional estereótipo da existência de uma "tirania

da distância" entre o Brasil e a Ásia, novas realidades geoeconômicas

e tecnológicas estão contribuindo para reformular preconcepções car-

tográficas. Além do mais, a Ásia constitui a última grande fronteira

para que se possa consumar o perfil global do Brasil.

Text Box
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