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A visita oficial do presidente Lula a Pequim, que começa hoje, ocorre em um momento 
especialmente oportuno. A China superou os Estados Unidos no mês passado como o maior 
parceiro comercial do Brasil, e os países emergentes - liderados justamente por essas duas 
potências - disputam mais espaço no cenário político global.  
 
Assistindo os países desenvolvidos sofrendo de forma muito mais aguda com a crise financeira, 
Brasil e China se encontram em um ponto privilegiado para contribuir de forma mais 
significativa no estabelecimento da ordem econômica mundial."A China não vai salvar o mundo 
sozinha, porque representa só 10% do PIB mundial, enquanto os Estados Unidos respondem 
por 25%. Mas a China pode atenuar a crise mundial", diz Charles Tang, presidente da Câmara 
de Comércio e Indústria Brasil-China (CCIBC).  
 
Tanto o governo quanto o empresariado brasileiros parecem ter entendido isso. No mês 
passado, a China superou os Estados Unidos como principal parceiro comercial do Brasil. E o 
presidente Lula já disse que o Brasil está interessado em encontrar uma maneira de 
estabelecer relações comerciais com a China em moedas locais, prescindindo do dólar 
norteamericano no comércio bilateral. Estes temas, certamente, estão no centro da agenda da 
comitiva brasileira em Pequim.  
 
A visita de Lula a Pequim é uma oportunidade ideal de avançar neste tipo de assunto. A crise 
financeira deixa claro que o papel do dólar na economia global não continuará o mesmo. "Os 
encontros que serão realizados durante a visita de Lula podem possibilitar o início da criação 
de um novo sistema mundial de liquidações", avalia Tang.  
 
A China já demonstrou que o Brasil é um país prioritário para receber investimentos. A Sinopec 
juntou esforços com a Petrobras para alavancar a exploração das reservas de petróleo da 
camada pré-sal, e pode oferecer US$ 10 bilhões em financiamento para as obras. O Bank of 
China vai iniciar suas operações no Brasil no mês que vem e já investiu US$ 800 milhões no 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).  
 
"Na realidade, quando a China inicia operações bancárias em um país, isso significa que as 
relações com ele estão muito aprofundadas", constata Hsieh Yuan, diretor do China Desk da 
KPMG no Brasil. A primeira fase desse aprofundamento consiste no início das atividades 
exploratórias, em busca de minérios, petróleo e outras commodities. A segunda começa com a 
atividade industrial no país estrangeiro, e braços de serviços para dar suporte a essas 
operações. A terceira é marcada pelas operações bancárias.  
 
Mas na opinião de Yuan, a entrada nesta terceira fase não significa que não haja espaço para 
um forte crescimento das atividades comerciais e industriais entre os dois países. Muito pelo 
contrário: a atividade bancária começa justamente para alavancar o comércio bilateral e para 
financiar empresas chinesas no país estrangeiro. Ele lembra que não há montadoras de 
automóveis chinesas no Brasil, por exemplo, mas a Cherry anunciou durante o Shanghai Auto 
Show que construirá uma fábrica no País dentro de três anos.  
 
Complementaridades  
 
Em praticamente qualquer setor de atividade, os principais analistas, empresários e executivos 
concordam que Brasil e China são muito complementares, o que significa que podem contribuir 
para o desenvolvimento mútuo. De forma simplificada, a China precisa sustentar sua 
população e economia crescentes com inúmeros itens. Já o Brasil precisa de capital de 
investimento para produzir mais, com mais eficiência e custos menores. E um dos custos mais 
altos para companhias brasileiras, e que mais pesa sobre a sua competitividade, é o do acesso 
ao capital para crescer.  
 
Na mão contrária, ou seja, do investimento brasileiro na China, o Brasil está descobrindo o 
potencial de uma economia emergente para vender produtos com cada vez mais valor 



agregado. Obviamente, as commodities agrícolas e minerais são a base das exportações para 
a China, e nada indica que isso vai mudar no curto prazo. Mas os brasileiros são bons em 
alguns produtos de consumo, e podem explorar melhor a China com eles. "Os brasileiros 
começam a perder o medo da China", diz Yuan. Tang cita a calçadista Arezzo, que vai abrir 
230 lojas na China.  
 
Já o executivo da KPMG menciona o potencial não explorado 18 de Maio de 2009 - dos 
produtos de higiene e beleza. "Com a redução na demanda por produtos chineses na Europa e 
nos Estados Unidos por conta da crise, o mercado doméstico de lá foi inundado por produtos 
de alta qualidade voltados à exportação, e os consumidores ficaram maravilhados. Depois 
disso, o mercado nunca voltará a ser o mesmo e a aceitar totalmente os antigos produtos 
chineses de baixa qualidade pelo mesmo preço", constata Yuan.  
 
E Tang, da CCIBC, mantém o otimismo sobre a evolução da economia chinesa. "No começo da 
crise, os analistas diziam que a economia chinesa cresceria só 6% em 2009, e eu sempre 
sustentei uma previsão de 8%. Agora, a maior parte desses analistas concorda com a minha 
estimativa", afirma ele.  
 
É pelo consenso de que cresce a importância da China no cenário mundial e na economia 
brasileira que a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) 
aproveita a visita oficial de Lula para inaugurar em Pequim o primeiro Centro de Negócios 
Brasileiro na Ásia.  
 
Cultura pró e contra  
 
E se a língua e certos costumes podem parecer dificultar as relações comerciais e políticas 
entre Brasil e China, Yuan diz que os brasileiros ainda estão em vantagem sobre concorrentes 
norteamericanos ou europeus. "O calor humano do brasileiro contagia o chinês. A cultura do 
olho-no-olho deixa o empresário daqui em vantagem sobre o de outros países", diz ele.  
 
Contudo, os desafios no mundo dos negócios de fato pesam. Os chineses, por exemplo, 
encontram muitas dificuldades em entender a estrutura tributária e o mar de impostos do 
Brasil. "Alguns sistemas tributários interestaduais são realmente muito difíceis de serem 
compreendidos pelos chineses", conta o diretor da KPMG.  
 
Para ele, os chineses encontram mais dificuldades em fazer negócios no Brasil do que o 
inverso. Nos últimos 20 anos, muito se aprendeu sobre como entrar na China e o próprio país 
abriu-se mais.  
 
Do lado de cá, um forte exemplo recente das dificuldades para a instalação de companhias 
chinesas, citado por Charles Tang, foi a desistência da Baosteel de abrir operações no Brasil, 
que receberiam investimentos bilionários. "Vamos dizer que, após vários anos tentando, a 
desistência da Baosteel não foi um bom sinal para os chineses sobre o Brasil", afirma ele, 
moderado.  
 



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


