
Vendas do Brasil perdem espaço na América do Sul 
 
Não é preciso cruzar o continente e ir até os Estados Unidos, porém, para perceber que a 
fórmula redução de demanda internacional mais incremento da concorrência da China é igual a 
novos problemas para as exportações industriais brasileiras. A vizinha Argentina, 
historicamente um espaço de forte presença na pauta de vendas externas nacionais, já 
importa mais produtos chineses do que verde-amarelos. Em 2008, o Brasil respondeu por 
11,6% do total de importações argentinas, mas a China captou 12,4% desse universo. 
Levando-se em conta que, de algumas localidades fronteiriças, se pode chegar ao país 
contíguo dando-se apenas um passo, enquanto, por qualquer rota que se escolha, Buenos 
Aires fica a cerca de 18 mil quilômetros de Pequim, trata-se de uma derrota e tanto. Atraídos 
principalmente pelos preços convidativos, os argentinos estão comprando dos chineses de 
brinquedos a calçados, de máquinas industriais a veículos. No ano passado, a conta total 
dessas importações chegou a US$ 7,1 bilhões. 
 
No prosaico mercado de guarda-chuvas, por exemplo, praticamente já não há espaço para 
qualquer outro país tirar o lugar conquistado pela China, que atendeu em 2008 a 97,8% das 
suas necessidades de importação. No setor de móveis, com maior valor agregado e no qual 
centenas de indústrias brasileiras são especialistas, o quadro não permite mais descuidos. Em 
2002, de acordo com números do Departamento de Relações Exteriores (Direx) da Fiesp, os 
chineses atendiam a 11% da demanda importadora da Argentina, mas atingiram o patamar de 
28% em 2008.  
 
As circunstâncias de crescimento vertiginoso das exportações chinesas se repetem por quase 
toda a América do Sul. Um bom contrato de venda de navios produzidos nos estaleiros estatais 
detrás da Grande Muralha para a terra de Hugo Chavez fez com que a China beliscasse, no ano 
passado, o significativo porcentual de 38% das compras externas de embarcações feitas pela 
Venezuela. Em dinheiro, somente esse negócio significou mais de US$ 1,5 bilhão.  
 
Na Colômbia, em exportações de máquinas e materiais elétricos, outro US$ 1 bilhão foi 
embolsado pelos empresários chineses que procuraram seguir os conselhos do líder Deng 
Xiaoping (1904-1997) para que enriquecessem. No Chile, o total das encomendas feitas e 
pagas à China no ano passado, a maioria de produtos industrializados, chegou a US$ 6,8 
bilhões. O apetite chinês avançou pelo Peru (US$ 2,6 bilhões), Paraguai (US$ 2,4 bilhões) e 
Uruguai (R$ 908 bilhões). 
 
Se entre os brasileiros há quem vá dedicar rojões de final de ano para saudar o aquecimento 
do consumo no mercado interno, o mesmo poderá ser feito na China em relação à melhoria da 
produção industrial. Esse fato, sem dúvida, acentua a previsão da prática de uma concorrência 
cada vez mais predatória, por parte dos chineses, ao redor do mundo. De acordo com pesquisa 
nacional divulgada no início de dezembro pelo banco HSBC, o mês de novembro registrou nova 
alta na produção industrial da China, puxada pelo aumento de demanda nos mercados interno 
e externo. Pelo oitavo mês consecutivo, o índice que mede a atividade industrial ficou acima 
dos 50 pontos. 
 
"A melhora sustentada sinaliza que a recuperação da China se consolidou", julga o 
economista-chefe do HSBC no país, Qu Hongbin. O analista da Federação Chinesa de Logística 
e Compra, Zhang Liqun, igualmente confirmou o cenário positivo. "A tendência futura de 
recuperação econômica pode ter-se consolidado", disse. Existem apostas segundo as quais, em 
razão de abrigar hoje uma classe média calculada em 350 milhões de pessoas, a China volte 
sua produção para o mercado interno. Ao menos, a parte do leão. Isso abriria importantes 
espaços para outros países, e especialmente o Brasil, no comércio exterior. "Há, sim, uma 
mudança em curso", acredita o experiente Juan Quirós. "Nossos empresários devem ficar 
muito atentos para descobrir rapidamente onde a China irá recuar".  
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