
Ação chinesa já encontra resistência  
 
Austrália barra propostas chinesas de adquirir participações em empresas de mineração no 
país 
 
Relação entre os dois países piora depois de recusa australiana e prisão de executivos de 
mineradora do país na China 
 
A estratégia e a ânsia chinesa de garantir o fornecimento de matérias-primas já encontram 
resistência em um de seus principais fornecedores, a Austrália. A desconfiança australiana 
aumentou quando quatro executivos da mineradora Rio Tinto foram presos em Xangai, 
acusados de "roubar segredos de Estado", em um dos casos mais nebulosos do mundo dos 
negócios na China. 
 
As prisões aconteceram logo após uma estatal chinesa ter rejeitado, pelo governo australiano, 
seu plano de dobrar a participação na Rio Tinto. 
 
Na semana passada, o diretor da Comissão de Revisão de Investimentos Estrangeiros da 
Austrália, Patrick Colmer, disse que a Comissão prefere que "empresas estatais tenham no 
máximo 15% de participação nas mineradoras australianas". 
 
Em um fórum de investimentos China-Austrália em Sydney, Colmer disse que sua preocupação 
é manter "um sistema baseado no mercado" e que era mais confortável "ver investimentos 
abaixo de 50% do controle acionário para projetos de recursos naturais ainda por explorar e 
15% na aquisição acionária de empresas que já produzam". 
 
No último caso arbitrado pela Comissão, a estatal Mineradora China de Metais Não Ferrosos 
teve que abandonar na semana passada seus planos de comprar 51% da mineradora Lynas 
Corporation, depois da exigência de que comprasse menos de 50%. 
 
Também na semana passada, o Departamento de Defesa da Austrália rejeitou a oferta da 
estatal Aço e Ferro de Wuhan em comprar 50% do projeto de exploração de magnetita da 
Western Plains Resources. 
 
A relação entre os dois países degringolou com a prisão de Stern Hu, executivo da Rio Tinto, 
em julho em Xangai. Nascido na China e naturalizado australiano, foi acusado de "roubar 
segredos de Estado". Mas, durante uma semana, seu paradeiro e o de outros três colegas foi 
desconhecido, sem nenhum mandado de prisão formal. 
 
Um mês depois, a Justiça chinesa mudou a acusação para "esquema ilegal de propinas", mas 
Hu segue preso. As prisões aconteceram simultaneamente às negociações do reajuste do 
preço do minério de ferro vendido pela Rio Tinto à China. 
 
A estatal Chinalco quis pagar US$ 19 bilhões para deter o controle acionário da Rio Tinto, 
oferta rejeitada pelo governo australiano. 
 
A brasileira Vale, a anglo-australiana BHP e a Rio Tinto são responsáveis por 70% do ferro 
importado pela China. 
 
Nos últimos 18 meses, a Comissão de Revisão recebeu 90 propostas de investimentos 
chineses, totalizando US$ 34 bilhões - mais que quadruplicando o valor do período anterior, 
entre 2007 e 2008. 
 
Em 2008, a Austrália exportou US$ 32 bilhões para a China (o dobro do que o Brasil exporta 
paga a potência asiática), principalmente ferro, manganês e cobre. A China é o segundo 
destino das exportações australianas, depois do Japão. 
 
Brasil 
 



O Brasil é outro grande fornecedor de commodities à China, que busca garantir ao país 
segurança alimentar e energética. Em maio, a Petrobras assinou acordo para um 
financiamento de US$ 10 bilhões via China Development Bank (o BNDES chinês) que prevê a 
venda de até 200 mil barris de petróleo por dia à estatal chinesa Sinopec. 
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