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O presidente Lula quer melhorar as relações comerciais com a China, e por isso, vai visitar o 
país no mês que vem. De acordo com o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, 
Charles Tang, os chineses devem crescer 8% este ano, "e o dever do Brasil é `colar' neles, 
aproveitar todos os interesses de investimento e aprender a conquistar oportunidades de 
crescimento global". 
 
Com a mesma atuação o secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (Mdic), Welber Barral, foi a Pequim, para a reunião da 
Subcomissão Econômica e Comercial.  
 
O evento é uma reunião bilateral com membros dos dois governos, no qual serão avaliados 
aspectos comerciais e econômicos no intercâmbio bilateral. Na pauta, estão previstos diversos 
temas, dentre eles, análise dos fluxos comerciais bilaterais e harmonização de estatísticas. 
 
Em 2007, o Brasil registrou US$ 10,7 bilhões FOB de exportações para a China, enquanto este 
país registrou US$ 18,8 bilhões CIF de importações procedentes do Brasil, ou seja, uma 
discrepância de US$ 8,1 bilhões. Dentre os principais motivos para essa elevada diferença está 
o preço do frete dos principais produtos exportados pelo Brasil, que torna o assunto um dos 
principais temas a serem discutidos durante a reunião. 
 
Em meados de maio, logo após a viagem de Barral, o presidente Lula vai à China com o intuito 
de resolver entraves comerciais e marcará o lançamento de uma iniciativa conjunta de 
satélites sobre a África, num momento em que Brasília e Pequim buscam ampliar sua aliança 
para além do comércio. 
 
"Na atual situação, os países desenvolvidos crescem lentamente, então há muito potencial 
para cooperação entre dois países", disse o embaixador brasileiro, Clodoaldo Hugueney. 
 
Além do comércio, há também uma convergência de interesses globais entre Brasil e China, 
países com economias complementares, sem fronteiras a disputar e com um interesse comum 
na abertura de instituições multilaterais que tendem a ser controladas pelos países mais ricos. 
 
Investimentos 
 
Durante o evento em Pequim, as negociações entre os países foram ampliadas e tiveram 
resultados imediatos. Foi autorizada a entrada de carne bovina proveniente do Brasil, as 
conversas sobre compra de aviões da Embraer foram retomadas, novas linhas de 
financiamento no valor de US$ 11 bilhões para o Brasil, por parte da China, foram anunciadas, 
o Banco da China irá abrir uma filial em São Paulo e a montadora de veículos Chery irá investir 
US$ 700 milhões em sua nova fábrica que será instalada no Brasil. 
 
"Os chineses disseram que estão dispostos a liberar mais frigoríficos e a finalmente permitir a 
entrada de carne bovina brasileira no país", disse Célio Porto, secretário de Relações 
Internacionais do Agronegócio. Segundo Porto, o governo chinês diz que permitirá a entrada 
de frango brasileiro se o Brasil, em contrapartida, permitir a entrada de tripas de ovinos e 
caprinos chineses no Brasil, usados na área médica. "Fizemos avanços, mas o processo ainda é 
lento. Nossas exportações são concentradas em poucos produtos, como soja e ferro, e a 
maneira mais rápida de diversificar a pauta seria com a entrada das carnes brasileiras", diz 
Porto. 
 
Alguns governadores conversaram com a montadora chinesa e o governador de Pernambuco, 
Eduardo Campos foi até a China para falar com os diretores da Chery, e com isso, fazer com 
que a empresa tenha sua sede em seu estado. A montadora informou que virá ao Brasil após 
adquirir a tecnologia de flex fuel e irá utilizar sua montadora no País para comercializar 
também com toda a América Latina. 
 



Segundo Charles, a Chery será a primeira de várias no Brasil. Quando questionado sobre a 
imagem dos produtos chineses ele disse que acontecerá igual quando montadoras japonesas e 
coreanas se instalaram no Brasil, "irá gerar uma dúvida, depois sinônimos de excelência". 
 
Ainda de acordo com Charles Tang, os investimentos chineses beneficiam muito mais o Brasil, 
com a geração de empregos, aumento das linhas de crédito e desenvolvimento. Já a China irá 
ganhar um grande aliado econômico e um novo mercado para substituir os mercados em 
queda.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 25, 26 e 27 abr. 2009, Primeiro Caderno, p. A4. 


