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Em plena crise,
a China lança

uma nova
ofensiva de

crescimento
global. O que o

Brasil tem a
ver com isso?

Pode parecer loucura, mas tudo indica que
2009 será o ano do grande salto da China. Pelo
menos, é nessa direção que o país pretende se-
guir. Desde o ano passado, a China vem pro-
movendo uma grande ofensiva de aquisição de
empresas em dificuldades nos Estados Unidos,
na Europa, no Japão e na Austrália. E assim,
inspirada nos ensinamentos do general Sun Tzu
- que dizia que "as oportunidades se multipli-
cam à medida que são agarradas" -, a China
corre o risco de sair desse desastre global mais
rica do que já estava em 2008.

Essa estratégia começou a ser desenhada há
cinco anos, quando ficou claro que a economia
norte-americana entraria em colapso e faria des-
moronar o resto do mundo. Como dizia o gran-
de mestre chinês: "Se você conhece o inimigo e
conhece a si mesmo, não precisa temer o resul-
tado de cem batalhas". Hoje, a China conhece os
Estados Unidos muito bem. Recentemente, por
exemplo, os americanos foram obrigados a rei-
terar publicamente que as Letras do Tesouro dos

EUA tinham, sim, liquidez. Tudo porque o go-
verno chinês lançou mão de uma ação midiática
manifestando temor pelos US$ 800 bilhões apli-
cados nesses títulos. A China é, hoje, o maior
credor dos Estados Unidos. Por isso, depende da
recuperação do gigante da América - até mesmo
para poder ultrapassá-lo com maior velocidade...

Sun Tzu viveu há mais de 2.200 anos e a sua
obra mais famosa, A Arte da Guerra" é bastan-
te conhecida no Ocidente. Ele e Confúcio (que
viveu há 2.500 anos) estão na raiz das estraté-
gias comercial e geopolitica da China e influen-
ciam a condução dos negócios e do Estado. Am-
bos estão presentes, ainda, na forma como os
chineses vêm buscando o cume da economia
mundial, desde o início das Reformas, há 30
anos. Como diria Sun Tzu: "Todos podem ver
as táticas de minhas conquistas, mas ninguém
consegue discernir a estratégia que gerou as
vitórias".

Dona da maior reserva cambial do mun-
do, de quase US$ 2 trilhões, a China vai às com-
pras com voracidade proporcional ao tamanho
da sua bolsa. A ordem é encontrar o maior
número de oportunidades nessa "bacia das al-
mas" que se formou no mundo desde as pri-
meiras megafalências do sistema financeiro, no
início de 2008. Fala-se em US$ 150 bilhões de
investimentos no Exterior em 2009, mas o va-
lor total pode chegar a até US$ 200 bilhões.
Tudo que é estratégico está na mira dos chine-
ses, de mineradoras a empresas de energia. Ao
mesmo tempo, a China vem diminuindo as
compras de commodities numa clara tentativa
de forçar uma redução nos seus preços. Quan-
do as cotações caírem, os chineses voltarão a
comprar em grandes quantidades e garantirão,
assim, o abastecimento de seu imenso merca-
do interno sem inflacioná-lo.

A mesma lógica, aliás, explica por que o
governo chinês não permite que a Coca-Cola
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compre a Huiyuan, maior produtora de sucos
da China. Seria uma tremenda contradição dei-
xar um ícone dos EUA monopolizar internamen-
te o segmento de bebidas não-alcoólicas no mai-
or mercado do mundo. Ainda mais agora, com
a China assumindo o papel de grande
consolidadora global.

Estratégia e comando - além de uma mon-
tanha de dinheiro - é o que explica a combina-
ção desses investimentos externos com o pa-
cote de investimentos internos, anunciado no
final de 2008. Enquanto compra empresas no
exterior, a China continua ampliando sua
infraestrutura de logística para melhorar as
condições de vida das quase 800 milhões de
pessoas que vivem nas áreas rurais. Uma das
obras que estão em andamento é a ferrovia de
alta velocidade que ligará Beijing a Shanghai,
cuja conclusão está prevista para 2011. "Voan-
do" a 350 km/h, os trens conseguirão percorrer
o trajeto - que é de 1.380 km - em pouco mais
de quatro horas. Para se ter uma idéia da gran-
deza do empreendimento, a verba para com-
pra de trens de alta velocidade na China é de
US$ 70 bilhões até 2012. Já o montante a ser
aplicado em infraestrutura de logística pode
chegar a US$ 700 bilhões.

O risco de crescer
E nós, como ficamos? O Brasil continuará

sendo um mero comprador da China? Ou inver-
terá a situação e se tornará vendedor, objetivando
exportar e atrair investimentos chineses? Temos
muito a melhorar nesse sentido. Basta ver o exem-
plo da carne bovina: o Brasil é o maior exportador
mundial desse setor. Vende carnes para 150 paí-
ses, mas não entra na China, que é o maior mer-
cado de alimentos do mundo...

Mas há oportunidades à frente. O Banco
da China e o Banco de Desenvolvimento da
China (CDB) estão apenas aguardando a auto-
rização do Banco Central para começar a ope-
rar oficialmente no Brasil. O objetivo é
viabilizar investimentos chineses focados nas
áreas estratégicas para os dois países - portos,
ferrovias, produção de soja, biocombustíveis,
etc. A tendência é que outros grupos se insta-
lem aqui, como o Citic, que já atua na

Termelétrica de Candiota (RS), da CGTEE.
Em maio, o presidente Lula deverá ir até a

China para resolver algumas questões diplo-
máticas e - espera-se - abrir novas portas de
comércio bilateral e de investimentos para o
Brasil. Quem sabe, a viagem também ajude a
eliminar um empecilho de ordem estrutural no
Consulado de Beijing: a demora de até 60 dias
para a concessão de vistos a chineses que que-
rem viajar para o Brasil. Dessa forma, a visita
poderá estimular empresas chinesas a visita-
rem feiras e empresas brasileiras em 2009, "des-
viando-as" de seus destinos tradicionais.

As questões que se colocam para gover-
nos e empresários brasileiros às vésperas da
viagem presidencial é: o que fazer para atrair
parte dos investimentos chineses para a
infraestrutura de energia e logística no Brasil -
e sem perder a soberania desses setores? Qual
deve ser a estratégia do Brasil para obter supe-
rávit no comércio com a China, dadas as ca-
racterísticas de ambos na questão alimentar,
de grande exportador e maior consumidor, res-
pectivamente? Como concorrer com os pro-
dutos chineses em preço, qualidade e assistên-
cia técnica sem recorrer ao protecionismo?

Uma coisa é certa: no contexto atual, não
temos outra opção senão a de fazer o mesmo
que eles: partir para a ofensiva e agarrar as opor-
tunidades que se multiplicam na China. Afinal,
nós também precisamos correr o risco de con-
tinuar crescendo.
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