
China já é o
maior país
exportador

Comércio fez país emergir para o mundo

País avança para superar o Japão
e tornar-se a 2.ª maior economia

Investimentos e mão de obra barata impulsionaram mudanças em 30 anos

Camex aprova lista de produtos dos
EUA que serão alvo de retaliação

COMÉRCIO EXTERIOR

Medida atende a decisão da OMC contra subsídios ao algodão; importados terão uma sobretaxa de até 100%

NASALTURAS–PilhasdecontêineresnoPortodeXangai: exportaçõeschinesassomaramUS$1,2 trilhãonoanopassado
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Agora é oficial: a China é a
maior exportadora do mundo,
superando Alemanha e Esta-
dos Unidos. Em 20 anos, Pe-
quimmultiplicoupor20suasex-
portações e sobrepujou tradi-
cionais potências europeias e
os americanos. A China tam-
bém caminha para ultrapassar
os japoneses e ocupar a posição
de segunda maior economia do
mundo, atrás apenas dos EUA.

Os dados sobre o comércio
mundialforamconfirmadoson-
tem diante da constatação das
autoridades alemãs de que as
exportações do país sofreram
em 2009 a maior queda desde
os anos 50. Segundo o departa-
mentodeestatísticasdaAlema-
nha, as vendas chinesas atingi-
ram US$ 1,201 trilhão em 2009.
Já as exportações alemãs fo-
ram de US$ 1,121 trilhão no ano
passado.

Parte da posição de número
um da China é resultado da re-
cessão que atingiu o mundo en-
tre 2008 e 2009. Nos últimos
anos, a expansão das exporta-
çõesalemãestem sidoopilar da
economia do país. Mas a reces-
são gerou uma reviravolta no
modelodecrescimentodefendi-
do pela chanceler Angela
Merkel. En 2009, os alemães –
que lideravam o ranking mun-
dial de vendas externas desde o
início da década – registraram
umaquedade18,4%emsuasex-
portações.Jáasimportaçõesre-
cuaram 17,2%.

O ano passadoainda marcou
a recessão mais intensa na eco-
nomia alemã desde a 2ª Guerra,
com uma contração de 5% do
Produto Interno Bruto (PIB).

Em 2009, 62% das vendas
dos alemães foram para ou-
tros países europeus. Isso
ainda garantiu um superávit
de€ 136,1 bilhão para as con-
tasdopaís.Masosaldopositi-
vo é € 40 bilhões abaixo dos
níveis de 2008. A maior eco-
nomia da Europa ainda teve
umaaltade3,4%nasexporta-
çõesemdezembrode2009,o
primeirosinalpositivodesde
outubro de 2008.

Já a China era apenas o
sétimo maior exportador do
mundo há dez anos, com
US$ 250 bilhões em vendas e
4% do mercado mundial. Em
1990, a China exportou ape-
nas US$ 62 bilhões, 20 vezes
menosque osníveis de2009.

A China é a principal par-
ceira comercial do Brasil e já
substituiu os americanos co-
mo o principal fornecedor de
mercadorias para a Europa.
AdistânciaentreBrasileChi-
na também se ampliou. Em
1990, o Brasil exportava um
terço do valor vendido pela
China. Em 2009, Pequim ex-
portouoitovezesmaisqueas
empresas brasileiras.

A expansão dos chineses
no mercado internacional
preocupa muitos. A China
vem sendo atacada pela des-
valorização de sua moeda,
queestariaajudandosuasex-
portações, e por criar um de-
sequilíbrio ainda maior na
economia mundial.

A China é também o país
que mais sofre barreiras co-
merciais. Nos últimos anos,
dezenas de medidas foram
adotadas contra produtos
chineses. Uma delas foi ado-
tada pelo Brasil no início de
2009, para barrar a entrada
de siderúrgicos chineses. ●

Renata Veríssimo
BRASÍLIA

A Câmara de Comércio Exte-
rior (Camex) aprovou ontem a
lista definitiva de produtos dos
Estados Unidos que devem re-
ceber uma sobretaxa de até
100% de Imposto de Importa-
ção.A medida faz parte da reta-
liação que a Organização Mun-
dialdoComércio(OMC)autori-
zou o Brasil a aplicar contra os
EUA por causa da preservação
dos subsídios concedidos pelo
aos produtores e exportadores
de algodão. Ao concluir a lista,
que corresponde a um valor de
comérciodeUS$560milhões,o
governo reiterou sua decisão
de aplicar as sanções, autoriza-
das pela OMC no ano passado.

AsecretáriaexecutivadaCa-
mex,LythaSpíndola, informou,
porém, que a lista será divulga-

da até dia 1º de março porque
precisa passar por “ajustes téc-
nicos”.Comisso,aCamexabriu
mais um espaço de 20 dias para
que os EUA cortem seus subsí-
dios ao algodão – medida que
suspenderia a punição, mas é
considerada improvável – e pa-
ra que seja concluída a outra
parte das retaliações, que será
aplicada especialmente sobre
empresas americanas do setor
farmacêutico, mediante sus-
pensão de patentes ou de royal-
ties.

OministrodaSaúde,JoséGo-
mes Temporão, informou on-
tem que apresentou à Camex
“um conjunto de medicamen-
tos” que podem ser alvos des-
sas sanções. “A decisão ainda
precisaseramadurecidaporto-
da a equipe do governo”, disse.

No início de março, a Camex
deveránovamentesereunirpa-

ra decidir se ambas as listas
(mercadorias e patentes) de-
vem ser registradas juntas na
OMC. A alternativa será apli-
car, em um primeiro momento,
as retaliações sobre mercado-
riase deixar para depois as san-
çõessobrepropriedadeintelec-
tual, que dependem ainda da
edição de uma medida provisó-
riaparapoderemseraplicadas.

Oencontrodeontemfoiopal-
co de uma ação mais incisiva do
Itamaraty em favor da aplica-
ção das retaliações, diante de
atitudes titubeantes dos minis-
térios da Fazenda e do Desen-
volvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior.

Ausente nas últimas reu-
niões da Camex, o chanceler
Celso Amorim decidiu partici-
par para garantir que a lista de
bens fosse fechada e assinada
porseuscolegas. Suaargumen-

tação foi exposta em uma reu-
nião prévia, na qual apenas os
ministros estavam presentes.
O Itamaraty avalia que o Brasil
perderá completamente sua
credibilidade na OMC se não
aplicar as sanções aos EUA, já

que o País lutou por sete anos
na entidade contra os subsídios
americanos.

O diretor do Departamento
Econômico do Itamaraty, Car-
los Márcio Cozendey, disse que
o Brasil continua aberto para
discutir com os EUA a retirada
dos subsídios, mas negou que a

demora na divulgação da lista
definitiva seja para dar mais
tempoàsnegociações.Eledisse
que o Brasil já conversou com
delegadosamericanos,queindi-
caram a dificuldade em retira-
remossubsídiosaoalgodãopor-
queoassuntoteriaqueserapro-
vado pelo Congresso dos EUA.

“Não recebemos, até o mo-
mento, nenhuma proposta con-
creta. Mas continuamos aber-
tos”, disse. “Haverá retaliação
senãohouvernenhumamudan-
ça”, completou.

O processo de aplicação das
retaliações iniciou-se em no-
vembro, com a colocação em
consulta pública de uma lista
preliminar com 222 produtos,
que representaram US$ 2,7 bi-
lhões em importações dos
EUA em 2008. Com base nas
manifestações recebidas, a Ca-
mex enxugou a relação para

US$ 560 milhões.
Apesar das declarações, na

semana passada, do novo em-
baixador norte-americano no
Brasil, Thomas Shannon, de
que poderia haver uma reação
americana, Cozendey disse que
interpreta as declarações do
embaixadorcomoumcomentá-
rio sobre a natureza das rela-
ções comerciais e não como
uma ameaça.

EleexplicouqueoBrasildeci-
diuaplicarpartedovalorautori-
zado pela OMC em proprieda-
de intelectual e serviços para
não prejudicar os importado-
res brasileiros. Segundo ele, o
presidente Lula decidirá se en-
caminhará ao Congresso por
medida provisória a proposta
deleiquepermitiráaoBrasil fa-
zer essa retaliação nessas duas
áreas. ● COLABORARAM DENISE

CHRISPIM MARIN E LÍGIA FORMENTI
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O comércio internacional foi o
principal palco da emergência
chinesa dos últimos 30 anos. O
país abandonou o isolamento
do período maoista em 1978 pa-
ra se transformar na fábrica do
mundo, graças à atração de in-
vestimentos estrangeiros e da
transferência em massa de li-
nhas de montagem industriais
em busca de sua mão de obra
barata.

Nessas trêsdécadas, a China
subiunaescaladevaloragrega-
do e passou a exportar cada vez
mais produtos de alta tecnolo-
gia, como celulares, computa-
dores,chipsecomponentesele-
trônicos.Masàdiferençadeou-
tros países que percorreram o
mesmo caminho, como o Ja-

pão,aChinasemantémcompe-
titivanos seguimentos debaixo
valoragregadoecontinuaades-
pejar no mundo quinquilharias
estampadas com o “Made in
China”.

Em 1978, os produtos manu-
faturados respondiam por
49,70% das exportações chine-
sas e o país tinha déficit comer-
cial com o restante do mundo.
Em 2008, o porcentual de bens
industrializados era de 95% e o
superávit chinês somava US$
298,13 bilhões. Do US$ 1,43 tri-
lhão exportado pela China na-
quele ano, 47% foram de bens
processados, cujas peças origi-
nais são fabricadas em outros
países.Oschinesesapenasmon-
tam o produto acabado, com al-
guma agregação de valor.

Essa é uma das razões do al-
tovalordasimportaçõesdaChi-
na, que no ano passado atingi-

ram US$ 1,0 trilhão – em 2008,
acifraficouemUS$1,13trilhão.

O país asiático vende muito
para o restante do mundo, mas
tambémcompracomvoracida-
de crescente, para alimentar
suas próprias exportações e
seu ritmo de crescimento, que
registrou média de quase 10%
ao ano nas últimas três déca-
das.

A ideia de que a China com-
pra de outros países produtos
primários e vende bens indus-
trializados é desmentida pelas
estatísticas.Em2008,opaís im-
portou US$ 770 bilhões em ma-
nufaturados, o equivalente a
68% do total. Os produtos pri-
mários somaram US$ 362,4 bi-
lhões, ou 32%.

Entre os bens industrializa-
dos comprados pela China, má-
quinas e equipamentos de
transporterepresentaram 57%

do total, com US$ 441,77 bi-
lhões.

Osucessoexportadordopaís
asiático é o principal fator do
espetacular aumento de suas
reservas internacionais, que
atingiramnofimde2009onível
deUS$2,4trilhões,maisqueto-
do o Produto Interno Bruto
(PIB) do Brasil.

Aprincipalorigemdessesre-
cursos é o superávit comercial
da China, que deu saltos desde
2005, quando foi de US$ 102 bi-
lhões. No ano seguinte, passou
para US$ 177,5 bilhões, em
2007 chegou a US$ 261,8 bi-
lhões e, em 2008, atingiu US$
298,13 bilhões.

A curva se reverteu no ano
passadoemrazãodacrisefinan-
ceira internacional e a vanta-
gem comercial da China com o
restante do mundo caiu para
US$ 196,1 bilhões. ●

Retaliação começa
por mercadorias;
patentes ficam
para uma 2ª etapa

ALY SONG/REUTERS–13/11/2009
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 fev. 2010, Economia & Negócios, p. B11.




