
Com uma economia centralizada, a China
começa a sair mais rápido da crise -
e ajuda a puxar também o Brasil
GUSTAVO GANTOIS

SOB A PESADA MÃO DO ES-
tado centralizador, a economia
chinesa vem mostrando sinais de

recuperação. O pacote de US$ 585 bi-
lhões começa a dar resultados, mate-
rializados pelo maciço investimento na
infraestrutura do país. Uma ferrovia
de passageiros de US$ 17,6 bilhões
cruzando o deserto do noroeste da
China, uma rede ferroviária para car-
gas de US$ 22 bilhões na província de
Shanxi e um trem-bala de US$ 24 bi-
lhões entre Pequim e Cantão estão en-
tre os maiores projetos. Apenas para
este setor, o Partido Comunista dire-
cionou US$ 88 bilhões. E, como para
construir é necessária matéria-prima

abundante, a China voltou a comprar.
O movimento começa a influenciar o
preço das commodities e o Brasil só
tem a ganhar. "Eles vão gastar como
se não houvesse amanhã", avalia Qu
Hongbin, economista-chefe do HSBC
para a China. O ban-
co, inclusive, chegou a
divulgar um relatório
na sexta-feira 6 ele-
vando a recomenda-
ção para as ações brasileiras. O motivo
para o upgrade é o benefício que o
Brasil pode ter justamente com a me-
lhora dos números chineses. "A guina-
da para cima do crescimento da China
parece agora estar dando mais tração
aos preços das commodities", destaca
o estudo do HSBC. "Olhando para o

futuro, uma combinação de retomada
da alta dos preços e alívio monetário
deve dar suporte ao crescimento."

Um dos setores favorecidos com
essa tendência, o do minério de fer-
ro, já vê os primeiros sinais de recu-
peração. "E bem mais rápido do que
o mercado financeiro esperava", con-
fessa a analista Cristiane Viana, da
Agora Corretora. "Os pacotes contra a
crise que vários países estão anuncian-
do, com obras de infraestrutura, serão

bons para a minera-
ção", diz ela, referin-
do-se aos planos for-
mulados pelos gover-
nos da China, dos Es-

tados Unidos e mesmo do Brasil. Mas
foi a notícia da redução do excesso de
estoque de minério de ferro da China,
informada pelo presidente da minera-
dora australiana BHP Billiton, Marius
Kloppers, que movimentou o setor
brasileiro. "No curto prazo, o processo
de queima de estoques na China está



praticamente concluído, e estamos co-
meçando a ver a retomada da deman-
da", disse Kloppers à Bloomberg. Foi
o bastante para ações de empresas
como a Vale dispararem 14%. Melhor
ainda: as vendas estão sendo feitas,
em média, a preços maiores - ainda
que entre 10% e 15% abaixo dos valo-
res de contratos fechados no ano pas-
sado. No caso específico da
Vale, que chegou a fechar
contratos com reajustes su-
periores a 70% em 2008, a ex-
pectativa é de manter os va-
lores firmados com as side-
rúrgicas chinesas para este
ano. "Muita gente achou que
janeiro seria o fim do mundo, mas es-
tamos vendo um movimento inverso",
afirma Christiano da Cunha Freire,
presidente do Instituto Nacional de
Distribuidores de Aço.

Mas não é apenas no setor siderúr-
gico que a China pode favorecer o
Brasil em tempos de crise. Também na

agricultura os preços das principais
commodities devem manter a tendên-
cia de recuperação ao longo deste ano.
"Embora devam ficar abaixo da média
de 2008, as commodities agrícolas de-
vem ficar acima dos níveis de anos an-
teriores, que foram níveis bem remu-
neradores", explica Célio Porto, secre-
tário de relações internacionais do Mi-

Em janeiro, as vendas brasileiras
para a China cresceram 18,2%
a atingiram US$ 728 milhões

nistério da Agricultura. Para dar um
gás nesse processo, o governo espera
que a visita do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva à China, marcada para
maio, acelere o processo de abertura
de compras de carne suína e facilite a
venda de frango do Brasil. Não deverá
ser um problema. Enquanto as impor-

tações totais da China tiveram uma
queda de 43,1% em janeiro, as vendas
brasileiras para o país cresceram
18,2%, passando de US$ 654 milhões
para US$ 738 milhões, em comparação
com o mesmo período do ano passado.
Com nenhum outro parceiro comer-
cial os números foram tão animado-
res. Para a Argentina houve uma re-

dução de 48,4%; os Estados
Unidos caíram 36% e a
União Européia recuou
27,2%. Seja como for, a má-
quina estatal chinesa foi
acelerada para seu nível
máximo. Disposto a não
perder popularidade após a

demissão de mais de 20 milhões de
pessoas desde o acirramento da crise,
o governo chinês está utilizando todas
as armas que detêm - o que mostra,
em alguns casos, que o "centralismo
democrático" de um governo socialis-
ta pode muito bem driblar as agruras
do capitalismo em tempos de crise.
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