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A China está pa
O pacote bilionário
em infra-estrutura
é um sinal de que
a crise chegou ao
país - e isso
interessa ao Brasil

GUSTAVO GANTOIS

ERA PARA TER SIDO UM
sopro de alívio em meio ao mo-
mento mais agudo da crise fi-

nanceira mundial. Mas, ao fim e ao
cabo, o anúncio de um megapacote de
investimentos estimados em US$ 586
bilhões pelos próximos dois anos, feito
pelo governo chinês, acabou mostran-
do que nem o país responsável por
27% do crescimento global no ano pas-
sado está incólume. A China está pa-
rando. E, com isso, todo um ciclo de
desenvolvimento que tomou conta dos
últimos cinco anos está chegando ao
fim. Fragilizada pelas dificuldades in-
ternas, a economia chinesa sofreu um
baque maior do que o esperado com a
crise, o que levou ao fechamento de 70
mil fábricas no sul do país, onde estão
concentradas as indústrias exportado-
ras que empregam o maior número de
pessoas. Os indicadores são precisos
nesse momento. O aumento no consu-
mo de energia caiu de uma taxa de
5,1% em agosto para 3,6% em setem-
bro. A inflação bate em 8,7%. O cres-
cimento, que vinha na casa de dois dí-
gitos, deve encerrar o ano em 9,5% e,
para o ano que vem, periga orbitar en-
tre 6% e 9%. À primeira vista o índice
pode ser ainda alto, mas não para um
país que passou a ser o maior exporta-

dor para os Estados Unidos, um mer-
cado que compra cada vez menos. "A
melhor maneira que a China tem de
ajudar nesta crise internacional é
manter o seu nível de crescimento",
disse o presidente do Banco Popular
da China, Zhou Xiaochuan.

Há diferenças contrastantes entre o



rando. E agora?

megapacote chinês e o montante dis-
ponibilizado pelos Estados Unidos.
Enquanto o primeiro será investido di-
retamente no crescimento econômico,
o segundo servirá para salvar os ban-
cos da bancarrota. Ainda assim, não
quer dizer que os ganhos para o res-
tante do mundo serão sentidos imedia-

tamente. "Os estoques chineses ainda
são altos e não há nenhuma sinalização
de que possamos ganhar mais, seja no
preço das commodities, seja no au-
mento das nossas vendas", avalia José
Augusto de Castro, vice-presidente da
Associação de Comércio Exterior do
Brasil. De fato, cerca de 70 milhões de

toneladas de ferro estão estacionadas
nos portos da China, aguardando pelo
consumo. Como esse número talvez
não seja suficiente para absorver a de-
manda de matéria-prima que o pacote
causará, com investimentos em estra-
das, ferrovias, aeroportos e fontes al-
ternativas de energia, o Brasil ainda
pode sair ganhando. "Certamente
manteremos um ritmo considerável
de compras do Brasil", disse à DI-
NHEIRO o embaixador da China no

Brasil, Chen Duqing.
Mesmo com promes-

sas desse tipo, causa
preocupação ao governo
brasileiro o atual ritmo
das trocas comerciais.
Neste ano, haverá défi-
cit recorde com a China.
As compras de produtos
chineses vão superar em
mais de US$ 2 bilhões as
vendas do Brasil ao
mercado asiático. Até
outubro, mesmo com
menor ritmo de cresci-

mento, o déficit já chegou perto do
registrado em 2007. "A China conti-
nua e continuará a importar muitos
manufaturados, mas não do Brasil",
diz Ivan Ramalho, secretário-executi-
vo do Ministério do Desenvolvimento.
Além disso, é motivo de apreensão a
recusa dos chineses em querer rene-
gociar contratos com os grandes for-
necedores brasileiros, como a Vale,
que foi obrigada a recuar do reajuste
no preço do minério de ferro. "Pode-
mos ter surpresas pela frente, mas di-
ficilmente voltaremos ao período de
vacas gordas que tivemos até o início
do ano, quando, ironicamente, a China
deu início a um pacote para arrefecer
a economia", lembra Rodrigo Maciel,
secretário-executivo da Câmara de
Comércio Brasil-China.
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