
Ao que parece, o século 21 será efetiva-
mente "o século da Ásia" As ações recentes de
China, índia e Rússia deixam claro que há en-
tre esses países uma estratégia conjunta de
desenvolvimento, visando a reduzir a pobreza
dos seus 4 bilhões de habitantes. Várias das eco-
nomias regionais mantêm um dinamismo in-
tenso, e a China continua em ritmo acelerado
internamente e investe cada vez mais no exte-
rior. No início de abril, durante o Fórum Asiá-
tico Boao, na ilha de Hainan (sul da China}, o
governo chinês propôs a criação do Fundo
China-Ásia de Cooperação em Investimentos
como forma de impulsionar a construção de
infraestrutura na região. Nesse contexto, cabe
perguntar: qual é, afinal, a estratégia do Brasil
para o continente?

Porque se há uma estratégia em relação à
Ásia, ela é desconhecida por governos e em-
presários brasileiros, que reagem desarticula-
dos a essa ofensiva comercial, a maior já en-

frentada pelo país desde a "invasão" do Brasil
pelas empresas norte-americanas e européias
na década de 60. Até agora, os únicos que arti-
culam uma reação são os Estados Unidos. Eles
estão inconformados com a investida chinesa
na América Latina, onde o comércio bilateral
aumentou 11 vezes nos últimos oito anos - sal-
tando de US$ 12,6 bilhões em 2000 para US$
140 bilhões no ano passado.

O México passou a conceder visto de dez
anos para os chineses, com o objetivo de facili-
tar o ingresso de turistas no país. Eles ainda são
poucos - 17 mil pessoas em 2008 ou 0,07% dos
24 milhões de visitantes anuais no México. Mas
o fluxo vai crescer. A China, por sua vez, vai
construir uma ferrovia na Venezuela a um cus-
to estimado de US$ 800 milhões. E assinou acor-
dos de livre comércio com o Chile e com o
Peru, além de um contrato de US$ 10 bilhões
com a Petrobras. A índia comprou minas de
ferro no Brasil, o Vietnã vem ao país em maio
propor negócios em várias áreas. Apesar disso,
o Brasil não redirecionou sua atuação comer-
cial e diplomática para a Ásia.

Talvez porque o continente asiático ainda
seja pobre e a sua maior demanda continue
sendo por recursos naturais. Mas são justamen-
te as fortes limitações ambientais, de água e de
produção de alimentos para seus 4 bilhões de
habitantes, que mais favorecem o Brasil, consi-
derando-se as dimensões e tendências desse
mercado nos próximos anos. As vantagens
comparativas brasileiras na produção de ali-
mentos e a dificuldade dos grandes exportado-
res (EUA, Argentina, Canadá, Austrália e União
Européia) em aumentar suas produções de
maneira significativa nos colocam em situação
privilegiada.

Indo ao que interessa: para a definição de
uma estratégia brasileira em relação à Ásia -
índia e China particularmente -, é importante
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saber que, apesar de terem aumentado
muito a produção de alimentos nos últi-
mos 20 anos, os dois países não têm como
abastecer adequadamente suas popula-
ções. E suas opções de importação são
bastante restritas. O comércio de cereais
no mundo movimenta 260 milhões de
toneladas. Parece muito, mas não é. Esse
volume corresponde a apenas 12% do que
o mundo produz. Ou seja, quase 90% da
produção de cereais é consumida nos
próprios países produtores. Os exceden-
tes agrícolas, como se vê, são mínimos.

Dessas 260 milhões de toneladas
transacionadas no mundo, quase metade
(119 milhões) é trigo. E apenas 31 milhões
de toneladas são de arroz, o cereal com
menor volume de excedentes para venda
no mercado internacional. Isso significa
que se houver uma quebra de safra na
Ásia, não há elasticidade de oferta no
mundo para atender a um aumento cor-
respondente de demanda. No caso chi-
nês, as perdas anuais por intempéries, pra-
gas ou doenças atingem 50 milhões de
toneladas a cada ano - cerca de 10% da
produção.

Esse quadro frágil c assustador reve-
la os limites do desenvolvimento econô-
mico desses países. A índia se mostra ainda
mais vulnerável. Produz 263 milhões de
toneladas de cereais para 1,1 bilhão de
pessoas - ou seja, 239 quilos per capita,
metade da produção per capita chinesa.
Entre 1992 e 2005, a China conseguiu au-
mentar sua participação na produção
mundial de batatas de 15% para 22%. No
mesmo período, a índia praticamente não
evoluiu, partindo de uma fatia de apenas
6% para chegar a 8% da produção mundi-
al de batatas. A tragédia alimentar india-
na é surreal: o país produz e consome me-
nos de 10% de milho e menos de 20% de
cereais secundários que a China. No ar-
roz, que a índia exporta (!), e no trigo, o
consumo per capita indiano é 20% menor
do que o chinês.

A fragilidade alimentar da índia re-

sulta da soma de 250 milhões de pessoas
em situação de pobreza extrema e de áre-
as semiáridas e desérticas na maior parte
do território, condições semelhantes às
de seus vizinhos da Ásia Central. A situa-
ção da China tem a ver com fatores físi-
cos limitantes, urbanização de áreas agrí-
colas e pressão de consumidores, cada
vez com mais dinheiro para comprar. Há
cinco anos, especialistas chineses aventa-
vam a possibilidade de o país produzir
660 milhões de toneladas em 2020. Mas
cm abril o governo chinês oficializou para
2020 a meta de 550 milhões de toneladas
(apenas 50 milhões a mais que a safra de
2008). Na prática, o governo assumiu que
o país será obrigado a importar mais ali-
mentos.

Oleaginosas são um mercado e tan-
to na Ásia, que consome 180 mühões de
toneladas, mas produz apenas 123 mi-
lhões. A China produz 56 milhões de to-
neladas e importa outras 37 milhões, en-
quanto a produção da índia chega a 36
milhões de toneladas - o país não impor-
ta nada de soja. Por isso, as entidades pro-
dutoras dos Estados Unidos e do Brasil
estão em campanha para elevar o consu-
mo indiano per capita da oleaginosa, que
é de apenas 1,7 quilo por ano - muito
distante dos 49 quilos dos brasileiros e dos
105 quilos dos norte-americanos.

Maior compradora de produtos agrí-
colas do Brasil, com 11.7% de participa-
ção, a China deverá em breve começar a
produzir soja e outros produtos em soci-
edade com empresas brasileiras. Já a ín-
dia, 17° lugar em compras agrícolas do
Brasil, talvez tenha iniciado este ano uma
rota similar à chinesa. Todas as análises
apontam o Brasil como o grande
beneficiário das demandas mundiais de
alimentos nos próximos anos. Mas, para
isso, temos de decidir se essa é "a" estraté-
gia brasileira para a Ásia,
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