
Um dos mais afetados pela crise, Taiwan tenta diversificar parceiros 
 
O porto de Kaohsiung, o maior de Taiwan, retrata a enorme queda das exportações asiáticas 
por falta de clientes: a paralisia é quase total no seus 12 quilômetros de extensão, com poucos 
navios carregando enquanto se acumulam milhares de contêineres vazios. 
 
A queda no volume de contêineres embarcados foi de 28% em janeiro, comparado a 19,8% no 
porto de Cingapura, o que mais trata de contêineres no mundo. Cheng-Chin Lu, diretor do 
porto, só espera uma recuperação em um ou dois anos, na melhor hipótese. Em Cingapura, o 
sentimento é de mais pessimismo. Lee Kuan Yew, fundador do país, estima que serão 
necessários cinco a seis anos para recuperar a economia. 
 
Kaohsiung quer agora desenvolver a zona franca dentro do porto, pela qual empresas trazem 
mercadorias, agregam valor e reexportam. Só que Taiwan, um dos maiores fabricantes de 
produtos de tecnologia da informação do mundo, começou o ano com queda de 37% nas 
exportações em janeiro em fevereiro, e a expectativa é de declínio de 20% ao longo do ano. 
 
"Mas não é hora para pânico, cedo ou tarde a situação vai se recuperar", diz An-mei Cheng, 
diretora do Conselho de Desenvolvimento do Comércio Exterior. "Os taiwaneses ajudaram a 
China a construir fábricas, administrar e exportar por 20 anos e agora eles querem nos 
ajudar", afirma. 
 
Para analistas, um dos maiores problemas de Taiwan é justamente a enorme dependência em 
relação a China, para onde vão 40% de suas exportações totais, apesar do antagonismo 
político entre os dois lados. Pequim tem 1.300 mísseis apontados em direção de Taiwan e 
considera que a ilha é uma extensão inseparável do país. 
 
A maior parte das exportações para a China é composta de produtos processados e 
reexportados para os Estados Unidos ou outros mercados. Mas Pequim começa a substituir 
componentes eletrônicos taiwaneses com seus produtos domésticos, exacerbando o declínio 
nas exportações desse país para o maior mercado do mundo. 
 
No total, os taiwaneses tem instalados na China, onde tem US$ 300 bilhões investidos, 
controlando 10 mil companhias, segundo um dos porta-vozes do governo taiwanês, David 
Chen. 
 
Com a recessão global, centenas de empresas de Taiwan dizem viver uma situação "difícil e 
inédita" na China. O governo chinês reduziu o reembolso de imposto indireto cobrado nas 
exportações, e a Assembleia Nacional Popular aprovou uma lei obrigando a contratação por 
duração indeterminada de empregados de longa data. 
 
Habituados a regras flexíveis na China comunista, empresários taiwaneses ameaçam retornar 
para a ilha ou deslocar produção para países como o Vietnã.  
 
Taiwan planejou uma nova estratégia, que prioriza agora o mercado doméstico chinês em vez 
de só reexportar. Acha que o pacote de estímulo de mais de US$ 500 bilhões coloca a China 
em boa situação para enfrentar a crise. A segunda prioridade é expandir as vendas no Brasil, 
Rússia e Índia. Mas o comércio com o Brasil despencou 70% em dezembro, cerca de 40% em 
janeiro e fevereiro. 
 
Taiwan espera fechar um acordo econômico com a China, pela qual Pequim baixaria de 5% 
para zero as tarifas de importação procedentes da ilha, para equiparar com a concessão a dez 
paises da Asean a partir de 2010 e ao Japão e Coreia a partir de 2012. 
 
"A China é nosso principal parceiro comercial e queremos criar um clima de confiança para 
todo mundo ganhar dinheiro", diz David Chen. "Precisamos da China mais do que ela precisa 
de nós", diz outro funcionário. 
 



Nas negociações bilaterais, outra ideia agora é atrair a China a investir na ilha. Andrew Shia, 
vice-ministro de relações exterior, admite que isso "é perigoso, mas inevitável".  
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