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O corpo diplomático brasileiro terá de encontrar a medida certa entre a defesa dos interesses 
do País de ampliar as trocas comerciais com a China e a solução de contenciosos que ainda 
existem nas relações entre os dois países. Esse ajuste fino passa pelo alinhamento de pontos 
comuns que possam fortalecer as posições de ambos no contexto internacional, sem 
desencadear pressões de parceiros importantes como Estados Unidos e União Europeia.  
 
A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os chineses é estratégica porque o país 
asiático mantém um ritmo econômico importante dentro de um cenário global de 
desaceleração. Segundo o economista Celso Grisi, professor da Faculdade de Economia e 
Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP), entre os itens da pauta, questões 
envolvendo commodities agrícolas devem ocupar um espaço considerável nas conversações 
entre os países.  
 
As principais preocupações do governo devem se concentrar na abertura de mercado para as 
carnes bovina, que convive com restrições nos mercados norteamericanos e europeu, e suína, 
com preços e demanda deprimidos. "Em relação a autopeças, há interesse também em 
preservar a presença brasileira no mercado chinês", afirma Grisi.  
 
Em contrapartida, os chineses devem pressionar pelo aumento da participação de seus 
produtos no mercado brasileiro e "solicitar apoio para a adoção do Direito Especial de Saque, 
com o objetivo de reduzir a hegemonia do dólar no comércio internacional e aumentar a 
importância das moedas asiáticas", comenta Grisi. Este sistema, criado em 1969 pelo Fundo 
Monetário Internacional (FMI) estabelece uma cesta de moedas que inclui, além do dólar, a 
libra, o iene e o euro, como unidade de valor.  
 
"A China tem uma fortuna em dólar nos Estados Unidos e a ela interessa enfraquecer a posição 
da moeda norte-americana, garantir que a moeda padrão seja diferente e reduzir o custo de 
intermediação", assinala o economista da FEA.  
 
No entanto, há pontos sensíveis nas relações entre os países e um deles refere-se ao 
reconhecimento da China como economia de mercado. O governo brasileiro fez uma 
manifestação pública sobre esta condição mas o memorando de entendimentos não foi 
aplicado. Este foco de tensão terá de ser contornado.  
 
Apesar disto, a participação brasileira no mercado chinês cresce de forma consistente desde 
2001, menos por esforço do governo mais pela atuação de empresas nacionais que foram 
ativas e avançaram em suas operações no país. "A China é um parceiro que se tornará 
fundamental para o Brasil no futuro, independente da crise sistêmica", afirma o professor 
Evaldo Alves, de economia internacional da Fundação Getúlio Vargas (FGV).  
 
De acordo com Alves, a China não é somente "a linha de montagem do mundo". "A classe 
média chinesa passou de 30 milhões para 360 milhões de consumidores. Este contingente, que 
consome automóveis e eletrodomésticos, supera os Estados Unidos e é seis vezes maior que o 
mercado brasileiro", afirma o economista da Fundação Getúlio Vargas. Por este motivo, esta 
visita é a oportunidade para a inserção de produtos de maior valor agregado na pauta de 
exportações, na avaliação de Alves.  
 
Os produtos básicos dominam a pauta de exportação brasileira. Em 2008, o Brasil vendeu para 
o país asiático US$ 2,08 bilhões no período de janeiro a março. Este desempenho foi melhor 
em 2009, com embarques de US$ 3,39 bilhões. O resultado do primeiro trimestre do ano foi 
puxado pelas vendas de US$ 1,71 bilhão em minério de ferro, US$ 556,6 milhões de soja, US$ 
226,3 milhões em celulose e US$ 117,8 milhões em petróleo. O desempenho das commodities 
superou as vendas de aviões que somaram US$ 86 milhões nos três primeiros meses de 2009.  
 
As vendas chinesas para o Brasil saíram de US$ 4,1 bilhões de 2008 para um patamar mais 
baixo, de US$ 3,6 bilhões de janeiro a março deste ano. O perfil da pauta é diferente e 



contempla US$ 129,2 milhões em peças para informática, US$ 117,4 milhões de produtos de 
ferro e aço, US$ 105 milhões de circuitos para telefonia, US$ 104 milhões referentes a 
circuitos integrados e US$ 91,9 milhões em computadores. A maior parcela das importações 
brasileiras no trimestre, correspondente a US$ 2,62 bilhões, está inserida na classificação 
genérica de "demais produtos".  
 
A diversificação das exportações pode contribuir para incrementar a atividade da indústria de 
manufaturados brasileira, na avaliação de Alves. O período é favorável, porque as posições 
estão se alternando no mercado internacional e a hegemonia norte-americana começa a ser 
questionada. "Para nós, é o momento de fazer estes movimentos no xadrez comercial", afirma 
Alves.  
 
Na avaliação de Grisi, a melhor alternativa para o Brasil será a de "acertar a relação com a 
China lentamente, mais devagar, para não sofrer pressões". Segundo o economista, "a China 
está em pleno confronto com os Estados Unidos e, de alguma forma, com a União Europeia. Se 
tivermos posições muito assentadas com a China em fóruns multilaterais, isso vai complicar as 
negociações brasileiras", assinala.  
 
A organização e desenvolvimento de programas que possibilitem o aumento do intercâmbio 
comercial e garanta as exportações de produtos básicos como soja, carne, minério de ferro, 
entre outros produtos, sem produzir conflitos com os Estados Unidos, são apontados como a 
melhor solução para estreitar as relações dos países.  
 
Na avaliação de Alves, da FGV, a proposta chinesa de utilização de moedas locais nas 
operações de comércio exterior é semelhante ao que já começou a ser feito no Mercosul, com 
a adoção do peso e o real nas trocas comerciais entre Brasil e Argentina. "Há uma tendência 
de se criar zonas de moeda, zonas de troca", afirma o economista.  
 
Alves considera remota uma eventual retaliação norte-americana em defesa de sua moeda. 
"No passado despertaria uma reação dos Estados Unidos, hoje eles não têm mais como 
argumentar porque a moeda norte-americana se tornou muito volátil e o seu sistema 
produtivo está enfrentando uma enorme crise" .  
 
"Podemos fazer uma parceria em pontos específicos", recomenda Grisi. A cautela é 
aconselhável, na opinião do economista, pela complexidade das conversações nestes 
organismos. Grisi cita como exemplo as múltiplas discussões que ocorrem na Organização 
Mundial do Comércio (OMC), sempre sujeitas a mudanças de rota. Nestes fóruns, "quem é seu 
amigo pela manhã, pode ser seu inimigo à tarde", afirma.  
 
A aproximação com a China tende a envolver outros temas ligados à relação bilateral. As 
autoridades chinesas poderão solicitar à Lula mais facilidades no processo de imigração de 
chineses para o Brasil, diminuição na pressão contra a entrada de produtos chineses, 
frequentemente limitada por processos relativos à questão de propriedade intelectual, além da 
troca de moedas.  
 
A cooperação tecnológica também interessa aos chineses, que pretendem colocar no mercado 
brasileiro itens com maior valor agregado. A perspectiva de atrair investimentos do país 
asiático em minério de ferro, carvão, equipamentos de energia, aeronáutica, alumínio e 
petróleo não deve ser descartada. "Interessa a entrada de petroleiras chinesas no País", 
comenta Grisi.  
 
"O Brasil deveria trabalhar para que a China, que está com uma indústria automobilística em 
expansão, passasse a utilizar o etanol na gasolina, o que garantiria um mercado importante 
para o produto brasileiro", afirma Grisi. Abrir espaço para participação de capital chinês em 
projetos de Parceria Público Privada (PPP) e obras de infraestrutura como portos, aeroportos e 
estradas, seria uma alternativa interessante para incrementar as relações bilaterais, segundo o 
economista da FEA-USP.  
 



Desta forma, na avaliação de Grisi, será possível equilibrar as tensões existentes por meio de 
uma agenda comercial que "deixe à margem os conflitos atuais" que passariam a ser 
analisados caso a caso. Segundo o economista, definir um percentual de trocas em yuan e real 
pode atender à solicitação de apoio chinesa, sem deflagrar uma possível reação norte-
americana.  
 
O crescimento das relações entre China e Brasil pode ter outro efeito positivo para o Brasil. Os 
Estados Unidos e União Europeia serão levados a reavaliar os riscos da perda de participação 
no mercado chinês e abrir um espaço comercial maior para produtos brasileiros.  
 

 
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 maio 2009, China, p. E1-E4. 


