
É provável que nunca tenha havido, na his-
tória, tanta expectativa com o comportamento
da economia chinesa quanto agora, Não por
acaso, a notícia de que o PIB da China teria
crescido apenas 10% em 2008, aliada à previsão
de 8% (ou menos) para este ano, é suficiente
para abalar meio mundo. E isso que os índices
ainda são imensamente superiores, por exem-
plo, aos da Alemanha e do Japão - que deve-
rão ter crescimento negativo em 2009. Dona de
quase US$ 800 bilhões em letras do Tesouro
norte-americano, a China é, hoje, a segunda
maior credora dos Estados Unidos. Já os ameri-
canos são os maiores consumidores dos produ-
tos chineses. Mas essa condição de dependên-

cia mútua entre China e EUA, somada à depres-
são na Alemanha e no Japão - grandes importa-
dores de produtos asiáticos -, faz com que o
sucesso chinês esteja "amarrado" à solução da
crise nas três maiores economias do mundo. O
que só deixa tudo ainda mais intricado.

Hoje, há notícias e previsões assustadoras
sobre o desemprego e a desaceleração da Chi-
na, Pelo menos não se fala mais da podridão do
sistema financeiro chinês - talvez, porque falte
"moral" aos EUA nessa questão. A notícia boa
é que os economistas (e jornalistas) ocidentais
costumam errar em suas previsões sobre a
China, pelo simples fato de não compreende-
rem bem o funcionamento da política econô-
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plomatas por lá. Mas o ideal é criar um corpo
semelhante ao do Canadá, que é oito vezes
maior. Para agilizar a liberação de vistos, é fun-
damental ter mais funcionários nos consula-
dos já existentes, além de abrir pelo menos mais
um consulado - este, em Guangzhou.

As empresas não estão paradas. Mais uma
vez, estão sendo organizadas missões empresa-
riais para visitar feiras (principalmente a de Can-
tão, em abril) e fazer rodadas de negócios. O
problema é que parte das companhias que irão
à China em 2009 ainda não exportam. Quem
vai, vai com a expectativa (ou obrigação) de vol-
tar com resultados - isto é, de fazer negócios.
Muitas dessas empresas, é claro, vão para lá sim-
plesmente porque perderam seus mercados tra-
dicionais nos EUA ou na Europa. E vão de olho
na recuperação dos mercados antigos - com a
intenção de voltar correndo para eles assim que
a situação melhorar. Ou seja: não estão interes-
sadas em abrir um novo mercado. Querem ape-
nas contornar uma fase de desespero de caixa.

Acontece que a conjuntura da China nun-
ca esteve tão contraditória. Por um lado, a eco-
nomia chinesa foi pega no contrapé pela crise
de seus maiores compradores. Até seu cresci-
mento deverá ser menor em 2009, um fato raro
nos últimos dez anos. Por outro lado, o pais
aumentará a importação de produtos brasilei-
ros e os investimentos em infraestrutura e pro-
dução. É preciso ter muito cuidado para enten-
der essa conjuntura e aproveitar as oportuni-
dades dessa aparente contradição.

Este será o ano 4707 na China, o ano do
boi. Um ano intricado, mas propicio às novas
oportunidades de trabalho. Para os chineses,
que já passaram por situações mais difíceis,
essa crise talvez seja a oportunidade que falta-
va para chegar mais rapidamente à condição
de maior economia do mundo. Para nós, pode
representar uma possibilidade inédita de redu-
zir nossa dependência dos EUA e da Europa -
especialmente nas áreas de alimentos e
biocombustíveis. Mas é preciso ficar atento: a
China é mais do que um "mercadào'.' É, tam-
bém, um grande enigma a ser decifrado.
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micado pais - normalmente, tentam analisá-lo
pela lógica que conhecem, a ocidental.

O fato é que a China vive um momento
complicado. Mas isso não significa que esteja
carente de oportunidades. Um exemplo é o
agronegócio. Graças à crise mundial, o merca-
do chinês está sendo forçado a abrir suas portas
para os produtos agropecuários do Brasil. É uma
grande notícia. Sozinha, a China é um consumi-
dor tão grande quanto os EUA e a União Euro-
péia. Em 2008, a Ásia comprou 23,5% dos produ-
tos agropecuários vendidos pelo Brasil ao mun-
do, o que corresponde a quase dois terços das
compras da União Européia. A China é o segun-
do maior parceiro comercial do Brasil. Mais do
que isso. é o principal cliente do nosso agro-
negócio - por ano, adquire quase US$ 8 bilhões,
ou 11% do total vendido pelo setor.

Apesar disso, a discussão do comércio com
a China tem um lado polêmico, O agronegócio
aumentou em 70% as vendas para o mercado
chinês em 2008. Já os demais setores tiveram,
em sua maioria, o comportamento inverso. Por
isso, a tendência é que volte a ter força o argu-
mento da indústria, de agregar valor às exporta-
ções - desconsiderando, assim, as vantagens
comparativas do agronegócio brasileiro e o fato
de que, hoje, todos os produtos desse setor têm
muito valor agregado, Só em 2008, o agronegócio
exportou mais do que o Brasil inteiro exportava
há dez anos. Seu superávit, de USS 60 bilhões,
deveria servir pelo menos menos para inspirar
uma reflexão sobre seu notável avanço.

O ano do boi
Poderíamos nos consumir debatendo quais

setores deveriam exportar mais ou menos. Em
vez disso, devemos fazer um esforço conjunto
para consolidar a Ásia como um mercado favo-
rável a todos os setores da economia brasileira.
Isso requer uma revolução comercial. E preciso
aprimorar a atuação brasileira na Ásia, particu-
larmente na China, começando por uma mu-
dança na cultura dominante por aqui. Devemos
passar de "compradores" para "vendedores"

Para isso, o governo federal precisa am-
pliar sua estrutura diplomática na China. Hoje,
o Brasil conta com 40 funcionários e cinco di-
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