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A emergência da China como um líder econômico global muda também a correlação de forças 
com a ainda maior economia do mundo, os Estados Unidos da América (EUA). O Brasil pode se 
beneficiar de uma aliança forte com a China, principalmente nos temas internacionais, mas é 
prioritário para o mundo que o país asiático se acerte primeiro com os EUA, afirma Mario 
Marconini, presidente do Conselho de Relações Internacionais da Federação do Comércio do 
Estado de São Paulo (Fecomercio).  
 
Segundo o economista, devido ao momento econômico atual, que acirra os ânimos 
protecionistas dos países, serão necessários alguns anos para retomar uma certa "nobreza" 
nos temas de governança global. "Por agora temos que aceitar o que os americanos e chineses 
fizerem porque a retomada da economia global depende dos dois", considera. Ele acrescenta 
que o pano de fundo da atuação chinesa depende do movimento americano também. Mais do 
que um G-20 (grupo dos vinte principais países desenvolvidos do mundo mais os emergentes), 
"precisamos mais de um G-2, no qual EUA e China sentem e vejam maneiras de 
reequilibrarem seu comércio. Muita gente defende que o grande desequilíbrio que existe no 
mundo hoje é macroeconômico, e se concentra na relação entre estes dois países", argumenta 
Marconini.  
 
O Brasil poderá se beneficiar bastante dessa subida da China, principalmente porque as 
economias são complementares, avalia o conselheiro da Fecomercio. "O jogo da China vai ser 
sempre a favor de se alinhar com o Brasil, na medida em que isso não vá contra interesses 
dela. Mas há poucos interesses conflitantes", destaca. O país asiático necessita de proteínas e 
commodities, áreas nas quais o Brasil é extremamente competitivo no cenário mundial. O País, 
por sua vez, necessita dos produtos industrializados e maquinários vendidos pelo país asiático 
"Mas é difícil imaginar que a china queira discutir seus problemas internos com o Brasil, como 
política e democracia", pondera Marconini.  
 
Já o ex-ministro da Fazenda e economista Delfim Netto minimizou a importância da passagem 
da China ao posto de principal parceiro comercial do Brasil neste ano. "Não tem nenhum 
significado maior, tem sim um significado físico, pois o mundo está mudando e a China está se 
desenvolvendo acima da média do globo", avaliou Delfim. Ele destaca, entretanto, que o 
impacto para o Brasil é positivo, pois "estamos ligados a uma economia que tem mais 
dinamismo do que a média", conclui Delfim.  
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