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Um conjunto de 147 produtos de 28 setores da economia será o ponto de partida para a meta 
brasileira de dobrar suas exportações para a China até 2010. Escolhidos da pauta de 
importações chinesa, responderam por US$ 218,5 bilhões, ou 22,8% das compras externas 
daquele País em 2007. Cruzadas as bases de dados chinesa e brasileira, esses itens são 
exatamente aqueles das áreas em que o Brasil detém maior competitividade. Entre eles estão 
petróleo e derivados, metais não-ferrosos, papel e celulose, carnes (desde que superadas as 
barreiras fitossanitárias) e até têxtil, no caso de produtos de alto valor agregado e 
pertencentes a nichos específicos como o de moda praia.  
 
Essa lista consta do relatório "Agenda China – Ações Positivas para as relações econômico-
comerciais sino-brasileiras", apresentado ontem no Rio de Janeiro pelo Conselho Empresarial 
Brasil-China (CEBC), em parceria com os Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC), das Relações Exteriores (MRE) e da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA).  
 
"A China, há poucos anos, era o vigésimo parceiro brasileiro em comércio exterior; hoje é o 
terceiro. Sua participação no comércio com o Brasil saiu de 2% em 2000 e deve alcançar os 
12% no ano que vem. Já o Brasil, que detinha 0,5% do comércio da China, passou a deter 
1,12% no ano passado", comentou, na ocasião, Welber Barral, secretário de Comércio Exterior 
do MDIC.  
 
Apesar de ver com bons olhos o aumento do comércio bilateral – que hoje soma, nos dois 
sentidos, mais de US$ 23 bilhões anuais –, Barral preocupa-se com a grande incidência de 
produtos básicos brasileiros na pauta das exportações – perto dos 74% – versus a incidência 
de produtos manufaturados chineses exportados para o Brasil, de 96,7%. Para Barral, é hora 
do País buscar exportar produtos de maior valor agregado. "Precisamos nos comprometer a 
criar um relacionamento com a China próximo  
 
do que temos com os Estados Unidos. E isso significa investimentos para conquistar o 
mercado", propõe. Segundo ele, desde o primeiro ciclo de exportação do Brasil, à época da 
Colônia, com o pau-brasil, o País tem a postura de "ser comprado". "Não usamos técnicas de 
venda e marketing para divulgar o Brasil", reclama.  
 
Norton Rapesta, chefe da Divisão de Operações de Promoção Comercial do MRE, também 
criticou a baixa iniciativa do setor privado brasileiro. "Os governos podem ajudar a abrir as 
portas para os produtos brasileiros, mas compete ao empresariado nacional ir à China, uma 
vez que essas portas estejam abertas", cobrou.  
 
Para Rodrigo Maciel, secretário-executivo do Conselho Empresarial Brasil-China, o mercado 
chinês é uma oportunidade ímpar. Ele citou um estudo do World Economic Forum que traçou 
três cenários para a economia chinesa. No pior deles, em 2025, ainda que houvesse um 
fracasso total nas reformas sociais e econômicas em curso no país, a China ainda cresceria a 
um ritmo de 6% ao ano. "Estamos falando de um mercado consumidor de 110 milhões de 
pessoas que vivem nas cidades hoje. E, em 2015, o país contará com 300 milhões de 
consumidores com renda superior a US$ 10 mil mensais", acrescentou. "Por que, então, o 
Brasil praticamente só vende commodities para a China?", perguntou-se. E respondeu em 
seguida: "Porque a China veio até ao Brasil comprar. Não houve qualquer esforço comercial da 
nossa parte."  
 
O mesmo grupo de trabalho anunciou a intenção de elaborar uma cartilha sobre o setor de 
máquinas e motores. O guia apresentará às empresas exportadoras brasileiras os nichos de 
mercado de seus produtos na China, barreiras à exportação e melhores estratégias para 
inserção no mercado chinês.  
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