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A crise global leva a uma inevitável desaceleração do ritmo de crescimento da China, mas a 
perda de fôlego não vai trazer problemas significativos para as relações econômicas entre o 
Brasil e a China, avalia o presidente-executivo do Santander na Ásia, Edvaldo Morata. Para ele, 
as perspectivas de negócios entre os dois países continuam positivas, a despeito da conjuntura 
internacional menos favorável. Além de ver oportunidades interessantes no crescente comércio 
exterior Brasil-China, Morata acredita que há um grande espaço para a expansão de 
investimentos entre os dois países tanto os produtivos como os financeiros  
 
Morata veio ao Brasil para acompanhar três investidores institucionais chineses que vieram 
conhecer o país, além de participar do lançamento de um guia sobre como fazer negócios na 
China. Segundo ele, o fato de o Brasil ter se tornado grau de investimento neste ano foi 
importante para aguçar o interesse dos chineses. "Eles conversaram com membros do 
governo, empresários e analistas, e saíram bem impressionados." Outros dois investidores 
haviam sido convidados para participar da missão, mas o agravamento da crise os fez desistir 
da empreitada.   
 
Com o objetivo principal de oferecer serviços financeiros a clientes que atuam na China, o 
Santander abriu em fevereiro um agência em Hong Kong, onde fica Morata. Em outubro, foi 
aberta uma outra em Xangai. As primeiras e mais óbvias operações realizadas foram as 
ligadas ao comércio exterior, mas o banco também já realizou empréstimos como os 
destinados a financiar capital de giro, conta ele.   
 
A meta do Santander na China é trabalhar até 2009 com um grupo de 100 grandes empresas 
que já eram clientes do banco em outras regiões do mundo, especialmente na Europa e na 
América Latina. Até o momento, já foram realizadas transações com 30 dessas companhias, 
diz ele, acrescentando que a crise global não levou o Santander a rever seus planos de 
expansão na China.   
 
Morata diz que as previsões apontam para uma redução do crescimento da China de 11% para 
a casa de 9%, uma desaceleração que não o assusta, embora vá obviamente afetar a 
economia global. Segundo ele, o Brasil será sempre um grande exportador de commodities 
para o país asiático, mas também há espaço para a venda de outros produtos. "Quem tiver 
capacidade de produzir competitivamente poderá ter a China como um potencial comprador", 
afirma Morata, destacando o enorme mercado interno chinês, que continuará em forte 
crescimento nos próximos anos.   
 
O executivo ressalta o potencial de expansão do investimento brasileiro na China e chinês no 
Brasil. "O nível atual é muito baixo." De janeiro a setembro, os investimentos brasileiros 
diretos em participação no capital no país asiático totalizaram apenas US$ 15 milhões, ao 
passo que, no mesmo período, o Brasil exportou US$ 13,7 bilhões para a China, o equivalente 
a 9,09% de todas as vendas externas.   
 
Para ajudar os clientes brasileiros a fazer negócios no país asiático, o Santander acaba de 
lançar um guia com 368 páginas. Segundo Morata, a distribuição do produto deverá ser feita 
ao longo dos próximos dois meses  
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