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O Brasil vem se estruturando para entrar no grupo dos países mais desenvolvidos do mundo. 
Graças, principalmente, às iniciativas que o Governo Lula vem tomando nos últimos anos, 
aliando investimentos com inclusão social, demonstramos que estamos preparados para este 
salto pois contamos com uma base econômica sólida e instituições fortalecidas.  
 
Com nossa situação interna extremamente favorável, fundamos alicerces para uma notável 
presença no exterior. Pude ter esta confirmação em viagem de trabalho à China, como 
presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos 
Deputados. No ano passado, exportamos para o mundo US$ 160,6 bilhões. Deste total, US$ 
10,7 bilhões foram para esse país. Temos um importante patamar comercial construído com e 
é possível torná-lo mais vigoroso.  
 
Em nossa estada, o governo e os empresários chineses demonstraram particular interesse em 
incrementar a importação de produtos alimentícios brasileiros com toda sua qualidade e 
variedade. Estamos falando de um mercado que, ao ano, ganha 40 milhões de consumidores. 
Diante dessa exposição, procuraremos agilizar, no Brasil, os mecanismos legais para que esse 
canal comercial seja implementado e intensificado.  
 
De nossa parte, poderemos aumentar o recebimento de manufaturados, eletroeletrônicos e 
automóveis que, dentre uma série de outros produtos, contribuem para um total US$ 12,6 
bilhões em importados.  
 
É fundamental acentuar que o desenvolvimento de nossas relações comerciais só está sendo 
possível em razão de nossas condições sócio-econômicas.  
 
O PIB cresce há seis anos seguidos, tendo atingido a marca mais recente de R$ 2,6 trilhões. A 
inflação continua controlada e ficou em 4,73%, entre março de 2007 e 2008.  
 
Outra prova evidente das nossas condições altamente positivas são os investimentos 
estrangeiros diretos que quase dobraram em 2007, na comparação com o ano anterior, ao 
atingimos US$ 34,6 bilhões. Além disto, apenas nos três primeiros meses deste ano 
acumulamos US$ 8,8 bilhões nesse ponto, configurando o melhor primeiro trimestre da 
história. Há, ainda, a obtenção da nossa classificação de grau de investimento concedida pela 
agência Standard & Poor’s.  
 
Assim como nós, os chineses têm conseguido ganhos sociais relevantes com a melhoria das 
condições de vida da população. Dados do Banco Mundial demonstram que o número de 
pessoas abaixo da linha da pobreza diminuiu de 490 milhões, em 1981, para 88 milhões, em 
2003. Estamos falando de um país com 1,3 bilhão de pessoas, ou um quinto da população 
mundial, uma das maiores economias do mundo cujo crescimento anual vai a 10%.  
 
Também é notável o esforço do governo chinês em investir no desenvolvimento da Educação 
com a implementação de ferramentas pedagógicas, entre elas o uso de computadores nas 
unidades escolares; e uma profunda reforma do sistema de distribuição de renda.  
 
Em essência, o governo chinês tem ativado suas potencialidades, assim como temos feito no 
Brasil. Uma outra iniciativa, que está entre as mais evidentes, tem sido o estímulo à 
permanência dos agricultores chineses no campo.  
 
Em 2008, os camponeses tiveram todo seu processo produtivo desonerado, concluindo um 
trabalho iniciado em 2004. Já naquele ano, o subsídio do Estado aos produtores chegou a US$ 
6,5 bilhões, representando uma elevação de 15% sobre o ano anterior. Ao mesmo tempo em 
que contribuiu para o efetivo desenvolvimento do setor agrícola, a medida evitou a intensa 
movimentação da população rural para os grandes centros.  
 



Pelas características e interesses comuns já expostos e que se acentuam, está claro que os 
governos do Brasil e da China e seus agentes privados podem atuar de forma coordenada em 
iniciativas para a troca informações. Isto também significa que podem investir mutuamente 
neste mercado já formado e que tem todas as condições de ser fortalecido.  
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