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O Brasil começa uma semana decisiva para o futuro do comércio com seu mais importante 
parceiro: a China. Hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia uma visita oficial àquele 
país, depois de ter passado pela Arábia Saudita, e terá com ele um grupo de empresários 
brasileiros de vários setores. Na pauta, estão acordos sobre financiamento para exploração de 
petróleo na camada pré-sal, pela Petrobras, o fechamento de um contrato de venda de 25 
aviões pela Embraer e a adoção de moeda local nas trocas comerciais, sem o dólar.  
 
Ansiosas por aproveitar oportunidades de negócios, mais de 40 empresas e entidades setoriais 
brasileiras acompanham o presidente, entre elas companhias como Petrobras, Vale, Marcopolo, 
Randon, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Sadia, Perdigão e Avibras. 
 
O encontro de Lula com o presidente chinês, Hu Jintao, promete ser abrangente, já que 
incluirá não apenas o comércio e o investimento bilateral, mas também questões políticas. No 
mês passado, a China ultrapassou os Estados Unidos como principal destino das exportações 
brasileiras.  
 
Quanto aos acordos sobre petróleo, especialistas afirmam que podem ser positivos para as 
duas partes. "A China entraria com o capital e em troca receberia pagamento em petróleo", 
disse Paulo César Ribeiro Lima, consultor legislativo da Câmara dos Deputados. "Por parte da 
Petrobras e do governo brasileiro, é importante viabilizar alguma fonte de financiamento no 
momento de retração de crédito", afirmou Walter de Vitto, economista da Tendências 
Consultoria. "Mas vai depender dos termos da troca. É preciso olhar para a frente, e o Brasil 
precisaria mitigar os riscos futuros desse investimento. Existe interesse, mas a conversa é 
preliminar, é preciso acompanhar os testes em Tupi", acrescentou. Fontes do governo chinês 
falam em financiamentos de até US$ 15 bilhões para exploração do pré-sal. 
 
Para o deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), presidente do Parlamento Brasil-China, a ausência 
do marco regulatório e a exploração do pré-sal ainda em fase inicial não são obstáculos para 
um acerto. "Esses acordos acontecem com uma declaração de intenção entre os países, não 
precisa aguardar a definição de marco regulatório e ativação da produção, isso já cria uma 
expectativa", frisou. "Essa é maior comitiva que o governo Lula leva à China, superando a da 
viagem anterior, feita em 2004. A expectativa é de que isso se converta em negócios", afirmou 
o deputado. 
 
Outro ponto importante na agenda na China é o da qualidade das exportações brasileiras — 
atualmente, 70% dessas exportações são bens como soja e minério de ferro, enquanto 60% 
das exportações brasileiras aos EUA são de manufaturados. "Em comparação com os EUA, o 
risco é não diversificarmos nossas exportações por nos tornarmos demasiado dependentes dos 
mercados chineses, e isso não é bom para ninguém", disse o secretário de Comércio Exterior, 
Welber Barral.  
 
China e Brasil concordam sobre a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas 
o governo brasileiro quer ainda o apoio da China em sua batalha por um assento permanente 
na instituição. Além disso, o investimento da China no Brasil em 2008 foi de US$ 38 milhões, o 
que, segundo diplomatas brasileiros, estaria "abaixo do potencial". Os dois países também têm 
um acordo para lançamento de satélites e compartilhamento de imagens, e outros dois 
satélites devem ser lançados em breve. O presidente Lula está esperançoso de que seja 
assinado acordo entre instituições financeiras brasileiras e o China Development Bank; acordo 
para cooperação em comércio; protocolo para combater crimes transnacionais; e um acordo 
entre o China Development Bank e a Petrobras. "Esperamos mostrar aos chineses o nível atual 
de desenvolvimento no Brasil para tentar assinar um acordo de participação em projetos de 
infraestrutura, aeroportos, petróleo e gás", disse Lula.  
 
O presidente deve aproveitar a viagem para pedir às autoridades chinesas que acelerem a 
concessão de licenças fitossanitárias aos frigoríficos brasileiros, para impulsionar as 
exportações de carne. A comitiva de Lula também tentará fechar um acordo para a exportação 



de 25 aviões da Embraer, no qual "só falta a assinatura do governo chinês", segundo o 
ministro Miguel Jorge. 
 
Outra aposta do governo brasileiro são os fundos de investimento em participação. A 
Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib) está na China na tentativa 
de trazer investimentos. A entidade irá indicar oportunidades do mercado brasileiro de 
infraestrutura para gestores de recursos de fundos de pensão e de investimentos da China. 
Segundo a Abdib, China e Brasil lideram a lista de preferência dos fundos de investimento 
internacionais entre os mercados emergentes — conforme indica pesquisa da Empea 
(Associação de Fundos de Investimento para Mercados Emergentes, na sigla em inglês). A 
China liderou o ranking, pelo segundo ano consecutivo, como o destino mais atrativo para 
investimentos nos próximos 12 meses. O Brasil, por sua vez, subiu da quarta para a segunda 
posição. A pesquisa ouviu 156 fundos de investimento, dos quais 78% planejam destinar mais 
recursos a investimento em economias emergentes nos próximos cinco anos.  
 
Os debates devem abordar também questões menos consensuais, como a exportação de 
produtos têxteis ao Brasil. A Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit) não quer correr o 
risco de ver o setor virar moeda de troca nas negociações. Segundo fonte ouvida pelo DCI, o 
governo brasileiro se comprometeu a não "rifar" nenhum setor industrial para facilitar acordos 
com a China. "Juntamente com os bens de capital e siderurgia, o setor têxtil é um dos que 
mais vêm sendo afetados pela crise. O que reivindicamos é o retorno do acordo que estipulava 
cotas de exportação e que não foi renovado. Sem ele, a China despeja mercadoria no Brasil", 
contou o deputado e integrante do Parlamento Brasil-China Rodrigo Rocha Loures, (PMDB-PR).  
 
Em carta encaminhada pela Frente Parlamentar Mista para o Desenvolvimento da Indústria 
Têxtil e de Confecção Brasileira ao presidente Lula, o setor mostra números preocupantes: no 
primeiro quadrimestre de 2009 as importações brasileiras de vestuário provenientes da China 
cresceram 83% enquanto as importações do resto do mundo cresceram 22%. A produção na 
indústria têxtil e de confecção no Brasil recuou entre janeiro e março, 13,6%, se comparada à 
do mesmo período do ano passado.  
 
O Ministério do Desenvolvimento informou que o Memorando de Entendimento sobre o 
Fortalecimento da Cooperação em Comércio e Investimentos entre o Mdic e o Ministério do 
Comércio chinês firmado em 2006, expirou em dezembro de 2008 e que "está previsto que 
ocorram novas tratativas sobre o comércio de têxteis e vestuários durante a reunião". Outro 
assunto em pauta é a eliminação do dólar nas relações comerciais entre a China e o Brasil, 
para que sejam utilizados o iuane e o real no comércio bilateral. "Por que dois importantes 
países como China e Brasil têm que usar o dólar como referência, ao invés de sua própria 
moeda?", questionou Lula.  
 
"É maluco que o dólar seja a referência e que se dê a um único país o poder de imprimir essa 
moeda", afirmou o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, Charles Tang. Segundo 
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". Para ele, os investimentos chineses beneficiam muito mais o Brasil, com 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. 
 
No sábado, o vice-ministro de Relações Exteriores, Li Jinzhang, disse que o governo de Pequim 
espera que o Brasil cumpra o compromisso assumido em 2004 e reconheça formalmente a 
China como uma economia de mercado. Em entrevista a jornais brasileiros, Li afirmou ainda 
que a China buscará acordos de livre- comércio com países da América Latina, região em que 
amplia sua influência política e econômica. 
 
Arábia Saudita  
 
Como parte de seu giro no exterior, o presidente chegou sábado a Riad, na Arábia Saudita, 
maior comprador de produtos brasileiros do Oriente Médio. Lula assinou, no mesmo sábado, 
novos acordos com o rei da Arábia Saudita, Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud, que abrangem 



"todos os setores econômicos, como o petrolífero, industrial, de investimentos e turismo". 
Segundo o Itamaraty, os acordos incluem ainda o desenvolvimento científico, tecnológico, 
hídrico, elétrico e de infraestrutura, o que abriria caminho para empresas brasileiras e pessoas 
físicas interessadas em entrar em projetos bilionários que a Arábia Saudita planeja em seu 
território. No setor de energia, os dois países firmaram cooperação em projetos petrolíferos, de 
gás, de mineração e de petroquímicos. Também foi incluído o setor de alimentos, em que o 
Brasil já possui grandes negócios com o governo saudita, como na área de produtos agrícolas 
e pecuários.  
 
O governo brasileiro quer ampliar o volume de comércio com o país árabe. Pelo acordo, 
brasileiros e sauditas deverão "estimular a expansão e a diversificação de suas relações 
comerciais, incluindo o intercâmbio de bens e serviços". Brasil e Arábia Saudita também 
assinaram acordos de cooperação em áreas de infraestrutura para o desenvolvimento de 
ferrovias, transportes, aviação, construção de estradas, telecomunicações, energia e 
tratamento e reciclagem de lixo.  
 
O presidente Lula manifestou ontem a empresários sauditas o desejo de reforçar os laços entre 
Brasil e Arábia Saudita em todos os âmbitos comerciais. Ele fez um discurso, depois da reunião 
da Câmara Saudita do Comércio e da Indústria de Riad (CSCIR), no qual defendeu a 
intensificação dos contatos e das visitas de empresários dos dois países. Lula destacou que 
Brasil e Arábia Saudita "estão decididos a trocar opiniões" e a realizar consultas para fortalecer 
a cooperação e os laços que unem as duas nações. 
 
Segundo o assessor especial da Presidência, Marco Aurélio Garcia, a visita de Lula à Arábia 
Saudita "destravou" as negociações visando a um acordo de livre-comércio entre o Mercosul e 
as nações do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC, na sigla em inglês). "Um bem-sucedido 
acordo entre o Mercosul e o Conselho de Cooperação do Golfo dará novo impulso ao nosso 
comércio bilateral", afirmou Lula. 
 
O esforço diplomático de aprofundar o comércio entre o Brasil e a Arábia Saudita foi 
comemorado por membros da comitiva de 52 empresários brasileiros levados ao Oriente Médio 
e à Ásia. Um dos satisfeitos, embora cauteloso, era Marcelo Lyra, vice-presidente de Relações 
Institucionais e Desenvolvimento Sustentável da Braskem, a maior petroquímica da América 
Latina. Diretamente interessado nas negociações Mercosul-GCC, Lyra entende que o livre-
comércio com os árabes pode ser um bom negócio, desde que os governos fomentem 
parcerias entre empresas, dividindo o mundo em "regiões de influência". "O ambiente pode ser 
positivo para os dois lados, desde que não cause prejuízos a setores já consolidados." 
 
Na volta, o presidente Lula faz uma parada na Turquia, na quarta-feira, com objetivo de 
apresentar ao governo turco a experiência do País com biocombustíveis e de abrir aquele 
mercado ao produto.  
 



 
 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 16, 17 e 18 maio 2009, Primeiro Caderno, p. A3. 


