
Brasil e China podem ganhar com crise 
 
A China não é uma preocupação apenas como grande consumidora de produtos, mas também 
como exportadora. Para o setor produtivo brasileiro, existe o temor de uma maior 
agressividade nos mercados fora da Europa e Estados Unidos para compensar a perda 
naqueles mercados. "O Brasil não tem condições de absorver as exportações que a China 
deixará de fazer para os Estados Unidos. Portanto, as empresas podem ficar tranqüilas que 
está afastado o perigo de uma enxurrada de produtos chineses por aqui e outros países latino-
americanos nos próximos meses, aumentando ainda mais a competição com os nacionais", 
afirma o presidente da Câmara Brasil-China de Desenvolvimento Econômico (CBCDE), Paul Liu. 
"Não tem como, de uma hora para outra, o Brasil aumentar em 50% as importações de 
eletrodomésticos chineses", exemplifica.  
 
Embora a China já seja o segundo parceiro comercial do Brasil atrás somente dos Estados 
Unidos -, o mercado brasileiro é o décimo quarto destino das vendas externas chinesas. Nos 
12 meses acumulados até julho, a soma de exportações e importações (corrente de comércio), 
chegou a US$ 31,9 bilhões entre Brasil e China. O valor é superior aos US$ 29,3 bilhões do 
comércio no período com a Argentina. Com os EUA, as transações estão em US$ 49,2 bilhões.  
 
Liu lembra que o perfil dos produtos que o Brasil vem importando da China, em sua maioria, é 
específico de algumas áreas, como informática, eletrônicos, equipamentos de comunicação. 
"Esses devem continuar entrando porque são componentes importantes para a indústria 
brasileira, mas há algum tempo está caindo significativamente a entrada de bens de consumo 
como vestuário", acentua.  
 
"Se souberem aproveitar, Brasil e China poderão ganhar com o tsunami financeiro. O 
agronegócio daqui tem tudo para entrar de maneira mais forte no mercado chinês, entre 
outras possibilidades existentes", afirma. Ele destaca que os dois países estão em posição 
vantajosa em relação aos europeus, diretamente atingidos pelos efeitos do caos no sistema 
financeiro norte-americano. "Os preços das commodities podem até cair, mas não vejo como a 
China reduzir o volume de compras de commodities."  
 
Mesmo que o setor produtivo chinês passe pelos ajustes previstos em decorrência da recessão 
nos Estados Unidos e Europa, dificilmente consumiria menos petróleo, minérios de ferro, soja, 
que estão entre os principais itens das importações feitas do Brasil, na opinião de Liu.  
 
Entretanto, os brasileiros precisam promover mais os seus produtos na China. Só 
recentemente a Agência de Promoção das Exportações (Apex) descobriu que existem mais de 
cem produtos com a marca Brasil que podem ser colocados no mercado chinês, considerado o 
mais promissor do mundo, com 1,3 bilhão de pessoas. Hoje, a participação brasileira nesse 
mercado é modesta – de apenas 1,92%. "Em vez de cultivar o medo do ataque dos chineses e 
ficar na defensiva, os brasileiros deveriam adotar uma postura comercial mais agressiva e 
partir para o ataque no mercado chinês", sugere. Liu lembra que há quatro anos estava 
apenas engatinhando a exportação de soja para lá, e hoje o produto encabeça a lista das 
vendas para aquele país.  
 
A saída para o enxugamento do mercado nos países desenvolvidos será uma mudança de 
estratégia por parte da indústria chinesa, priorizando produtos mais baratos para os norte-
americanos ou voltar a produção para o mercado interno, em ascensão apesar da leve redução 
na taxa de crescimento da economia vislumbrada para este ano. "A China está blindada dessa 
crise", afirma Liu. O consumo durante a semana do feriado nacional no início deste mês 
mostrou o otimismo dos chineses. As vendas somaram US$ 67 bilhões durante uma semana, 
um incremento de 21% frente ao feriado de 2007.  
 
Metade do que a China exporta atualmente para os EUA é produzida por multinacionais de 
capital norte-americano instaladas em território chinês. Apenas 40% das vendas para os 
Estados Unidos são oriundas de empresas chinesas. "As exportações da China para os EUA já 
estão encolhidas desde o ano passado e as multinacionais terão de rever sua estratégia, 
priorizando produtos de menor preço para a população norte-americana que enfrentará 



recessão, além de diversificar o destino de sua produção", comenta. Entre os novos mercados 
em que os chineses estão entrando estão a África e o Oriente Médio.  
 
Embora um destino relevante para os produtos chineses, os EUA são o terceiro maior parceiro 
comercial da China o primeiro é a União Européia (UE), o segundo os países do leste europeu e 
o quarto o Japão.  
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