
Brasil deve intensificar relações com a China 
Sabrina Lorenzi 
 
Representante das companhias brasileiras interessadas no comércio com os chineses, o 
Conselho Empresarial Brasil-China informa que o governo se afastou do país que mais cresce 
no mundo. "O Brasil ficou de mal com a China. O mundo inteiro quer a China, menos o Brasil. 
Temos que descer do nosso pedestal", afirmou o secretário-executivo da entidade, Rodrigo 
Tavares Maciel, durante o Encontro para a América Latina do World Economic Forum (WEF).  
 
Procurado pela Gazeta Mercantil, o Ministério de Indústria e Comércio Exterior (MDIC) declarou 
que o presidente Lula e sua comitiva vão visitar a China em maio e que não há afastamento, 
pelo menos da parte do ministério.  
 
O governo brasileiro visitará a China entre os dias 17 e 20 de maio. De acordo com o MDIC, 
trata-se de um encontro de chefes de Estados e um dos objetivos é estreitar as relações 
comerciais entre os dois países. Na semana passada, um integrante do próprio MDIC levantou 
a necessidade de intensificar relações comerciais com os asiáticos.  
 
Maciel conta que o governo brasileiro "ficou de mal" depois que a China deixou de investir no 
Brasil como havia previsto nos anos interiores. "O problema é que existe um preconceito com 
a China. Alguns ministros avaliam que a China não é boa para o Brasil", queixou-se o 
secretário-executivo do Conselho Empresarial Brasil-China, após palestra sobre parcerias 
comerciais com o país asiático. Os chineses, segundo Maciel, têm reclamado da falta de 
informações sobre projetos brasileiros nas incursões que as empresas fazem ao país asiático.  
 
Durante a palestra, o pesquisador do Instituto de Estudos Internacionais da Universidade 
Fudan, da China, Zhu Hongbo, citou entre potenciais parceiros do país asiático alguns países, 
entre os quais México, Japão, Coréia, Japão - mas não mencionou o Brasil.  
 
Já o representante mexicano, Bruno Ferrari, da Promexico, agência de promoções do país 
latino-americano, afirmou que, para se aproximar dos chineses, é preciso conhecê-los. O 
México intensificou o número de bolsas de estudo para intercâmbio com a China. Apesar da 
queda das importações de produtos chineses e do aumento das exportações para o país 
asiático desde o início deste ano, o México ainda mantém uma balança comercial 
economicamente desfavorável com a China: os últimos números dão conta de importações dez 
vezes maiores que os embarques para o país asiático. Essa desvantagem se repete em outros 
mercados latino-americanos, o que tem chamado atenção de analistas.  
 
As empresas brasileiras, segundo Maciel, veem que é preciso ampliar a pauta de exportações 
com os chineses, já que 75% das vendas do Brasil para a China são compostas de minério de 
ferro, soja e petróleo.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17, 18 e 19 abr. 2009, Primeiro Caderno, p. A14. 


