
Foco no comércio e em reformas globais 
 
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, chega a Pequim nesta segunda-feira em 
missão oficial que tem uma forte tônica comercial. Além de reforçar o contato com o 
presidente chinês, Hu Jintao, Lula dedicará boa parte de sua agenda a encontros com 
empresários. A chegada à capital chinesa está marcada para as 11 horas de hoje, com partida 
no início da tarde de quarta-feira rumo a Istambul, na Turquia. Integram a comitiva os 
ministros das Relações Exteriores, Celso Amorim; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, Miguel Jorge; e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Até a última 
sexta-feira, era esperada - mas ainda não confirmada - também a presença do ministro de 
Comunicação Social, Franklin Martins.  
 
Será a terceira visita de Lula à China, coincidindo com o 35º aniversário de relações 
diplomáticas entre os dois países, um relacionamento iniciado em 1974. Lula anunciou a 
decisão de realizar esta viagem ainda em abril, quando se encontrou com Hu Jintao em 
Londres, durante reunião do G20.  
 
Apesar do viés comercial, haverá tempo para discutir o fortalecimento da posição dos dois 
países no cenário internacional, com direito a debates sobre reformulação do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e a reforma da Organização das Nações Unidas (ONU).  
 
A presença do ministro Miguel Jorge denota a importância das trocas bilaterais. Mas dentro do 
governo, circula a avaliação de que há um outro sinal evidente do interesse do Brasil em 
aproveitar a visita e intensificar o fluxo de importações e exportações com a China: a decisão 
de criar um consulado-geral do Brasil em Cantão, conforme decreto presidencial do último dia 
seis de maio é prova disso. Embora oficialmente seja apenas mais uma representação 
brasileira em solo estrangeiro, esse novo consulado teria foco voltado ao comércio. Antes da 
decisão, o Brasil mantinha três representações diplomáticas na China: a embaixada em 
Pequim e representações consulares em Xangai e Hong Kong.  
 
A presença de Henrique Meirelles na missão mostra que Lula quer avançar na proposta de 
estabelecer com a China um sistema de compensação de pagamentos em moeda local (ou 
seja, entre iuans e reais), dispensando transações em dólares. Sistema semelhante foi 
colocado em operação no ano passado com a Argentina e, conforme informações do Ministério 
do Desenvolvimento, reduz em cerca de 3% os custos das transações, além de incentivar as 
trocas comerciais entre empresas pequenas e médias.  
 
Este ano, a China ultrapassou os Estados Unidos como principal destino das exportações 
brasileiras. De janeiro a abril, o Brasil exportou US$ 5,626 bilhões para o mercado chinês e 
US$ 4,879 bilhões para o mercado norte-americano. O objetivo principal da missão é abrir 
ainda mais essas portas de negociações entre os dois países.  
 
Na última semana, o secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Welber Barral, destacou que é um movimento 
consolidado que a China seja o principal parceiro comercial do Brasil, pelo menos em 2009. A 
manutenção dessa liderança chinesa, depois de os Estados Unidos se recuperar da crise e 
voltar a comprar, depende de uma diversificação e qualificação da pauta de exportação 
brasileira. Entre janeiro e abril de 2009, as remessas brasileiras para a China concentraram-se 
em minério de ferro (41% do total) e soja (27%). Ferro e soja, portanto, acumularam 68% de 
todas as vendas brasileiras para a China no quadrimestre. Em sentido contrário, as remessas 
chinesas para o Brasil são mais diversificadas. No primeiro lugar da lista está o grupo de 
componentes para aparelhos de telefonia, com apenas 2,41% do total. Ou seja, abrir as portas 
do mercado chinês para mais produtos e, principalmente produtos com maior valor agregado, 
é um desafio que deve ser enfrentado pelo Brasil, destacou Barral.  
 
O grupo com 50 empresários que acompanha Lula durante a primeira etapa desta missão 
internacional, com passagem pela Arábia Saudita, deve participar da etapa chinesa da missão. 
Na última quinta-feira, o porta-voz da Presidência da República, Marcelo Baumbach, fez um 
pronunciamento oficial sobre a viagem de Lula à China. "Nos últimos anos, as relações entre o 



Brasil e a China têm-se distinguido pelo incremento das trocas comerciais e pela frequência de 
contatos bilaterais de alto nível. A visita do presidente Lula à China tem por objetivo reforçar 
ainda mais as relações bilaterais, que completam 35 anos em agosto do corrente ano", disse 
Baumbach. "A visita contribuirá para a discussão de instrumentos de facilitação do comércio 
bilateral, bem como de estímulo ao financiamento e ao investimento recíproco", reforçou. A 
visita servirá também, destacou o porta-voz, para Lula estabelecer os fundamentos do Plano 
de Ação que orientará o relacionamento Brasil-China no período entre 2010 e 2014.  
 
O porta-voz explicitou qual será a agenda oficial, com chegada a Pequim às 11h desta 
segunda-feira, dia em que após as 18h Lula terá encontro reservado com Hu Jintao. Amanhã, 
terça, é dia de participar da abertura do Centro de Estudos Brasileiros na Academia de Ciências 
Sociais da China, de encontro empresarial na sede do Banco de Desenvolvimento da China e 
de almoço com empresários dos dois países. Ao final da tarde, Lula participa da cerimônia 
oficial de boas vindas e novamente terá jantar com Jintao. Nesse período serão assinados atos 
entre os dois países. Segundo informou Baumbach, "deve-se reforçar também a cooperação 
bilateral nas áreas científica, industrial e empresarial, principalmente em espaço, ciência e 
tecnologia, agricultura, energia, educação, cultura e esportes, entre outras". Ou seja, será o 
momento de firmar atos de cooperação, estreitando relações não apenas na área comercial, 
mas institucionalmente.  
 
Na manhã da quarta-feira Lula visitará as instalações da Academia Chinesa de Tecnologia 
Espacial, reforçando a estratégia de integração entre os dois países nesse segmento. 
Baumbach ressaltou que a "parceria estratégica" foi firmada em 1993 e gerou resultados como 
o programa conjunto de satélites "China-Brazil Earth Resources Satellite", ou CBERS, o Satélite 
Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres. O ministro Celso Amorim classificou o CBERS como "o 
maior projeto de cooperação conjunta na área de ciência e tecnologia entre países em 
desenvolvimento".  
 
Na condição de líderes entre os emergentes, Brasil e China querem mais espaço no cenário 
político, institucional e econômico internacional. Tanto que Baumbach já avisou: "A visita 
oferecerá oportunidade, ainda, para intercâmbio de ideias e consolidação de posições comuns 
em diversos temas da agenda multilateral, dentre os quais o reforço do sistema de governança 
global, tanto no campo político - a reforma das Nações Unidas -, como econômico-financeiro - 
a reforma do FMI e dos bancos multilaterais de desenvolvimento e financiamento do comércio 
e a conclusão da Rodada Doha".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 maio 2009, China, p. E1-E4. 


