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Com a desaceleração iminente da economia mundial, a China ganha cada vez mais 
importância para a pauta comercial brasileira. Mesmo assim, a meta do governo de exportar 
US$ 30 bilhões ao país até 2010 pode ficar comprometida se não houver uma diversificação de 
produtos vendidos ao país asiático. Um fator preponderante para o quadro é que a maioria dos 
produtos do Brasil exportados para a China são commodities, itens que estão em processo de 
queda de preços com a redução de demanda mundial. 
 
O presidente da Câmara Brasil-China de Desenvolvimento Econômico, Paul Liu, foi enfático: 
"Acho difícil você pensar em crescimento do comércio em cima de quatro ou cinco produtos. Se 
as commodities caírem mais, com certeza vai afetar os planos do governo", afirma. O 
representante alega que o Brasil precisa aumentar seu leque de produtos com maior valor 
agregado, com os manufaturados. "A economia de lá passará por um certo ajuste devido á 
crise, mas não significa que não vão continuar comprando. É preciso aumentar a venda de 
produtos variados", defende. 
 
O argumento de Liu se justifica nos números das exportações para o país neste ano. De 
janeiro a agosto, de um total de US$ 11,9 bilhões comercializados com os chineses, US$ 9,2 
foram produtos primários. Os itens industrializados ou semi-industrializados somaram apenas 
US$ 2,6 bilhões no ano. 
 
Na balança comercial do mesmo período, o Brasil exportou US$ 11,9 bilhões, volume 65,7% 
superior ao ano anterior e importou US$ 12,8 bilhões, quantia 68,8% maior do que o mesmo 
período de 2007. O resultado dessa troca comercial gerou um déficit de US$ 886,4 milhões até 
agosto.  
 
Para Marcos Lelis, coordenador de inteligência comercial da Agência de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex), a China será em 2015 a segunda maior economia do 
mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Portanto, mesmo no momento em que os mercados 
temem a crise, a China terá um impacto reduzido em sua desaceleração e o Brasil conseguirá 
atingir suas metas de exportação. "O motor do crescimento da China não é a exportação, mas 
o investimento. Apesar dos EUA comprar menos, eles já contam com um processo 
diversificado de produtos".  
 
O coordenador acrescenta que a expectativa de crescimento do governo chinês ainda está em 
8,5% para 2009, um patamar considerado significativo em um mundo em desaceleração 
econômica. "Nesse momento a China será mais importante ainda na pauta de exportações 
brasileira", aposta o representante da Apex. 
 
Lelis disse ainda que o Brasil precisa apostar na marca para ganhar mercado com produtos de 
maior valor agregado. "Não é ruim ser um grande exportador de commodities, já que eles 
precisam e absorvem no mercado interno o que o Brasil vende para lá. Mas como o preço é 
regulado pelo mercado, não tem tanto valor agregado", conclui. 
 
Para buscar oportunidades no mercado chinês, o governo brasileiro elaborou há dois meses a 
chamada Agenda China, onde foram estabelecidos alguns critérios para selecionar os produtos 
e setores que serão objeto das ações pontuais de promoção comercial e de atração de 
investimentos até 2010. A partir de uma análise dos dados do Sistema Radar Comercial do 
Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior (Mdic), foram listados 619 
produtos, classificados como prioritários para o Brasil no mercado chinês. Segundo o 
documento, o objetivo é triplicar as exportações para China em dois anos, chegando a US$ 30 
bilhões.  
 
Na avaliação do gerente de negócios da Apex, Rogério Bellini, a meta continua definida mesmo 
com a recente mudança de cenário econômico mundial. "Não vamos mudar. Seria preciso uma 
grande dificuldade para revermos a meta. A China é muito importante nesse momento. 



Sabemos que o cenário internacional vai afetar o mundo inteiro e pode inibir o crescimento do 
país asiático também", prevê.  
 
Quanto à crise, Bellini a observa com cautela. "Não consigo ser tão pessimista quanto a isso. A 
bolsa já oscilou muito, ficando animada e desanimada. Acredito que após as eleições 
americanas o quadro pode normalizar", diz, lembrando que a Apex buscará levar à China 
produtos mais trabalhados para ganhar mercado.  
 
Têxteis 
 
Sofrendo um déficit comercial de US$ 1 bilhão no setor têxtil, o Brasil volta a negociar um 
acordo limitando as exportações chinesas ao País a partir de 2009. Há três anos, o governo 
fechou um entendimento com a China, estabelecendo limites para a expansão das vendas no 
mercado brasileiro. O governo já enviou uma primeira missão à China para alertar que Brasília 
vai buscar um novo acordo. Sobre esse assunto, Lelis disse "que o empresário brasileiro está 
chegando ao momento de perder o medo dos produtos chineses", portanto, o foco de proteção 
estaria se afastando das metas do governo. Para Paul Liu, a não manutenção da liberdade dos 
mercados causa uma situação anormal nas relações comerciais. Por isso, a livre concorrência 
deveria ser mais bem estudada. 

 
Fonte: DCI, São Paulo, 2 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A4. 


