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Alimentos e preocupação com segurança energética colocam o país como nação estratégica 
para os asiáticos 
 

 
 
Ele mora em Pequim. E cada vez mais acha curiosa a modernização pela qual a sociedade 
chinesa está passando atualmente. Em uma cidade do sul, por exemplo, diz que o prefeito 
quer impedir o uso das bicicletas, consideradas coisas do passado. Jonathan Fenby é diretor 
de China no Trusted Sources, especializado em estudos sobre os Brics. Nesta entrevista 
exclusiva ao Brasil Econômico, fala de como o Brasil é 'sortudo' por ter hoje muita coisa que a 
China precisa. E sobre mitos e verdades da sociedade mais poderosa do mundo na atualidade. 
 
O mundo tem reclamado muito do iuane desvalorizado. Há sinais de que isso 
mudará? 
 
Não há dúvidas de que o iuane esteja desvalorizado demais. Até os chineses reconhecem e 
admitem que precisam de mais tempo antes de valorizar a moeda, para reequilibrar a 
economia e ser menos dependentes das exportações. Para isso, terão de aumentar o consumo 
interno. Moeda forte, valorizada também é útil para combater a inflação. Não dá nenhuma 
indicação de que eles vão abrir mão da desvalorização do iuane a não ser que a demanda 
pelas exportações cresça muito, já que são muito importantes para a economia do país. Tem 
uma outra coisa que é: atualmente, se algum país estrangeiro diz à China o que eles devem 
fazer, aí é que o governo tem mais vontade ainda de fazer o que é do interesse deles. 
 
Há uma mudança no padrão do comércio chinês? 
 
Com certeza. Não é mais só um comércio com os EUA, mas um comércio com o sudeste da 
Ásia, a América Latina e a Europa, que hoje é o maior parceiro comercial da China. Eles 
também estão vendendo mais produtos como maquinários (tratores e carros), mas ainda não 
são um competidor global de manufaturados. Isso pode acontecer nos próximos dois ou três 
anos. 
 
Como é a relação com o Brasil? 
 
O Brasil é muito sortudo porque tem coisas que a China precisa. Primeiro é a soja que eles não 
podem produzir o suficiente. Depois, o aço de alta qualidade. Em terceiro, há todos os 
alimentos, os produtos agrícolas. A China teve boas colheitas nos últimos tempos, mas a 
demanda está crescendo, especialmente para carne e também comida para a classe média e 
classe alta. O governo tenta limitar a importação de alimentos e aposta nos 95% de 
autossuficiência (com exceção da soja). Mas se eles tiverem uma colheita ruim, por causa da 



seca ou da enchente, a pressão pode aumentar para que eles aumentem a porcentagem de 
comida importada. Eles têm uma demanda enorme e isso vai afetar o mercado internacional. 
 
E os investimentos no Brasil? 
 
Os chineses já estão fazendo e vão continuar a fazer investimentos no Brasil, provavelmente 
mais na área de manufaturados. São capazes de investir em joint-ventures, mas têm uma 
tendência a gostar de levar seus próprios funcionários para trabalhar na indústria. Já fizeram 
um grande empréstimo para Petrobras, no ano passado, e apostam no pré-sal para produzir 
energia. A China precisa garantir o abastecimento no país. Na África e no Oriente Médio, por 
exemplo, têm preferido fechar acordos de longo prazo em vez de comprar energia no mercado. 
A intenção é garantir a segurança energética do país. 
 
Eles nunca vão superar a questão da pirataria? 
 
A pirataria faz parte da cultura do país. A ideia de propriedade intelectual não existe entre os 
chineses. Se isso virar um problema para as questões comerciais bilaterais. Se as empresas 
que querem ir para lá começarem a criar problemas por causa da pirataria, poderão enfrentar 
também problemas políticos. O Google reclama de censura, mas ainda está lá apesar de toda a 
censura, assim como o Yahoo, a HP, a Microsoft estão quietinhos porque não querem ofender 
o governo chinês. 
 
Como é á China como um global player? 
 
Eles nunca mais vão voltar ao isolacionismo de antes. Já são parte do mundo. Na primeira 
geração de reforma econômica (de 1978 até o ano passado), a China desenvolveu a economia 
mantendo-se low profile globalmente. Isso significava manter cabeça baixa, não exercer 
nenhum papel político internacional, focando só no desenvolvimento econômico. Mas, agora, 
com a importância que o país tem para o mundo, o governo chinês foi obrigado a ter uma 
posição política no cenário mundial. E ainda não sabemos ao certo qual o papel que o país quer 
desempenhar no mundo. 
 
O país pode se tornar uma grande potência mundial sem liberdade de imprensa? 
 
Como um ex-jornalista, esperava que a resposta fosse não. Mas acho que sim. O país tem sido 
bem-sucedido. Em 1990, todo mundo achava que com o enriquecimento do país, a democracia 
viria através da classe média. Mas hoje eles têm uma classe média com 80 milhões de pessoas 
que é parte do status quo. Eles também estão bem economicamente e há uma grande 
liberdade individual no país. As pessoas podem falar à vontade, fazer piada do governo, 
inclusive participar de stand up comedies. O problema é que se você começa a se organizar 
politicamente, isso é visto como uma ameaça para o governo. Daí você é perseguido e preso. 
O partido comunista tem o grande desafio que é se adaptar para ter uma democracia 
internamente. 
 
Os países do Ocidente ignoram os direitos humanos lá? 
 
Quando visitou a China, recentemente, a secretária de Estado americana, Hillary Clinton, disse 
que era preciso botar os direitos humanos separados da economia. Os governos do ocidente 
estão negligenciando os direitos humanos no país. A China está com o passe livre. Todo 
mundo está querendo o contrato. 
 
O que ocorre nas relações EUA - China atualmente? 
 
O endurecimento da postura chinesa internacionalmente continua em alta, mas a ameaça de 
que o governo vá retaliar empresas americanas por causa da venda de armas dos Estados 
Unidos para Taiwan é muito difícil que seja posta em prática. Isso vai de encontro aos 
interesses chineses no curto e longo prazos. O presidente Hu Jintao reagiu desta maneira por 
razões políticas internas. Depois das diferenças vistas nas negociações do clima, da política 
cambial e do Google, não há dúvidas de que a China se tornará um jogador duro para lidar. 



Também não podemos subestimar o perigo do governo Obama adotar políticas protecionistas 
antes do fim do ano. Obama tem achado difícil conseguir qualquer concessão do governo de 
Pequim. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 46-47. 
 


