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O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, adiantou, durante 
o seminário "Conjuntura externa e desafios da internacionalização", realizado pelo UK Trade 
Investment (UKTI) e pela Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da 
Globalização Econômica (Sobeet), que a China foi o principal parceiro comercial do Brasil em 
2009, depois de já ter superado, em março, o comércio bilateral com a Argentina. A mudança, 
segundo ele, deve ser mantida até pelo menos o restante deste ano. 
 
"A relação entre o Brasil e a China supera os US$ 30 bilhões e deve continuar aumentando. O 
país passou a Argentina em março e acreditamos que isso se mantenha o ano inteiro, que seja 
uma tendência", comentou o ministro. 
 
Segundo Miguel Jorge, o avanço no comércio bilateral com o país asiático resulta no impacto 
positivo na balança comercial brasileira, melhor que o imaginado para o segundo semestre e 
para o ano. E a melhora da economia chinesa poderá, inclusive, elevar o saldo comercial do 
Brasil de 2009, como foi visto no resultado do mês passado da balança comercial do País. 
 
"Uma possível expansão do Produto Interno Bruto (PIB) chinês de 7% ou 8% no segundo 
semestre deste ano, poderá ajudar a balança comercial brasileira a superar os US$ 15 bilhões, 
caso esta previsão se confirme", enfatizou o ministro. Para 2009, Miguel Jorge mantém a 
previsão de crescimento de 2% do PIB do País, em função do comportamento a ser 
apresentado pela economia nos últimos seis meses do ano. 
 
Além disso, o ministro defendeu uma maior presença das empresas brasileiras no exterior e 
ressaltou que internacionalização dessas companhias continuará apesar da crise financeira em 
curso.  
 
"A internacionalização, que diminuiu um pouco, certamente será retomada. Acho que as 
grandes empresas brasileiras não têm outra saída, a não ser se internacionalizarem. Temos 
que fazer o que outras economias fizeram no começo do século 20. Vamos fazer isso com 
cerca de 100 anos de atraso, mas temos que fazer", disse Miguel Jorge. 
 
Segundo Miguel Jorge, apesar da crise, o objetivo brasileiro de aumentar o comércio exterior 
está mantido. E no contexto atual, além dos riscos relativos a um crescimento das práticas 
protecionistas, o que já vem sendo destacado há alguns meses, o ministro também apontou 
que as incertezas sobre os próximos meses aumentaram com os mais recentes casos de gripe 
A (H1N1), que vinha sendo chamada de "gripe suína".  
 
Miguel Jorge afirmou ainda que não acredita em previsões de que haverá retração econômica 
no Brasil este ano. Segundo ele, essa avaliação se baseia em sinais positivos observados após 
a adoção de medidas como a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para 
eletrodomésticos da linha branca.  
 
Reino Unido 
 
Presente no mesmo evento, o prefeito do centro financeiro de Londres, Ian Luder, apresentou 
os resultados dos investimentos ingleses e abriu as portas para que empresas brasileiras 
possam expandir suas operações no Reino Unido e consequentemente na União Europeia.  
 
O País representa o maior mercado mundial, com 31% do PIB global e 490 milhões de 
pessoas. E mesmo diante da crise financeira mundial o governante afirmou que o primeiro 
trimestre deste ano foi melhor do que todo o ano que passou. 
 
"Neste ano, nosso país investiu US$ 17 bilhões em diversas modalidades financeiras. Este é o 
momento certo para a exploração de novos mercados", argumentou o prefeito. 
 



Entre os programas apresentados pelo prefeito estão o Global Partnerships Programme (GPP) 
que fomenta parcerias para o desenvolvimento conjunto de tecnologias entre organizações 
brasileiras e britânicas. De acordo com o prefeito, essa oportunidade pode ajudar o aumento 
de exportação de etanol para o Reino Unido, uma vez que a demanda por carros com a 
tecnologia flex fuel é pequena pela inexistência de oferta do produto no mercado. 
 
Para facilitar a entrada no País, outro programa inglês, concede escritórios conjuntos e bonifica 
empresas de pesquisa e desenvolvimento internacionais, por meio da isenção de impostos. 
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