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Investimentos para os próximos dois anos serão direcionados à construção civil e malha viária, 
que demanda insumos como minério de ferro 
 
O pacote anticrise apresentado pelo governo chinês para dinamizar a economia nos próximos 
dois anos, de US$ 585 bilhões, pode beneficiar produtos brasileiros. Isso porque, a ação 
promete fomentar aportes em 10 setores da economia do país, tendo um grau de relevância 
elevado nos setores de construção civil e infra-estrutura, segmentos em que o Brasil é 
referência no fornecimento de insumos básicos, como o minério de ferro. O montante de 
recursos é tão significativo que representa aproximadamente 12 vezes o orçamento da 
Olimpíada de Pequim, realizada nesse ano. 
 
Entre os setores que são considerados vitais para manter a economia do "dragão" aquecida, 
estão a aceleração da construção de casas populares, infra-estrutura, energia, ferrovia, portos, 
malha ferroviária, projetos sociais, educação e agricultura, entre outros itens como meio 
ambiente e alta tecnologia. 
 
As informações foram passadas no evento "Brasil x China: O Mercado do Aço do Outro Lado do 
Mundo", promovido pela Câmara Brasil-China de Desenvolvimento Econômico (CBCDE) e a 
Steel Business Briefing (SBB Brasil), agência inglesa de notícias especializada no setor 
siderúrgico. 
 
De acordo com o presidente da CBCDE, Paul Liu, serão investidos aproximadamente US$ 150 
bilhões por ano apenas em malha ferroviária e na construção de estações de trem de alta 
velocidade. "A China utilizou 430 milhões de toneladas de aço em 2007. Com esse pacote, vai 
gerar uma demanda de 130 milhões de toneladas de aço. O governo quer acelerar os 
investimentos em dois anos. Além do que foi investido em 2008, serão mais US$ 150 bilhões 
para 10 mil km de linhas em 2009 e o mesmo em 2010. Vale lembrar que esse número não é 
só trilho ou viaduto, são estações inteiras", informa. 
 
O consultor e pesquisador da SBB, BingweiZhu, destacou que o país continua necessitando de 
alta demanda. "Precisamos construir mais prédios e infra-estruturas que precisam de aço. O 
governo está incentivando o mercado doméstico", afirma. 
 
Liu acrescenta que o governo chinês espera que esses investimentos gerem algo em torno de 
6 milhões de empregos no próximo ano. Além disso, a ação demandará um aumento no 
consumo de 20 milhões de toneladas de aço e 120 milhões de toneladas de cimento, produtos 
relevantes ao Brasil. "Somando tudo isso, o governo espera aumentar em 1,5 ponto o PIB em 
2009. Portanto, as pessoas que esperam que a China crescerá 7% podem tirar esse 
pensamento. Só com esse plano vai pular para 8,5%. Nessa semana, analistas já acreditam 
que o governo consiga manter a casa dos 9%", afirma Liu. 
 
Exportações 
 
O mundo todo teme que o escoamento do grande volume de produtos chineses, que sofrerá 
com a redução da demanda de seus principais mercados — Estados Unidos e União Européia — 
possa invadir os mercados de outros emergentes, como o Brasil. 
 
Para Bingwei Zhu, a saída encontrada pelo governo chinês é diversificar os países 
compradores. 'Acredito que as exportações siderúrgicas passem a ser direcionadas mais para 
novos mercados, como sudeste asiático e América Latina", informa. 
 
Entretanto, na opinião de Paul Liu, o governo planeja uma saída mais ousada. "O governo 
chinês quer fazer com que as empresas exportadoras se dirijam para o mercado interno, 
aproveitando o consumo da população que hoje tem melhor remuneração e quer morar bem, 
comer bem e se vestir bem", informa. 
 



O representante explica que o governo está preocupado com as empresas que dependem da 
exportação para continuarem em atividade. "O objetivo é acelerar o mercado interno fazendo 
com que a economia dê fôlego às empresas exportadoras. Fazer a transferência da produção 
de fora para dentro não é fácil, exportar é fácil, mas para o mercado interno tem que ter grife 
e marca." 
 
Segundo ele, para frear o crescimento, o governo efetuou no segundo semestre desse ano 
medidas de elevação de impostos para exportação. "O objetivo era garantir que as Olimpíadas 
não fossem prejudicadas. O problema é que quando chegou a hora de voltar a incentivar as 
exportações, veio a crise", conclui. 
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