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Ministros propõem que, seja o que for que a Índia faça no mundo, deve fazê-lo com a China. 
 
Quando o vice-primeiro-ministro da China, Hui Liangyu, visitou Nova Déli na semana passada, 
foi presenteado com uma carruagem prateada em miniatura puxada por dois cavalos. Os 
cavalos, brincaram os anfitriões, representavam a China e a Índia puxando a economia 
mundial em direção à recuperação. 
 
Na maioria dos casos, esses cavalos avançam em direções diferentes. A Índia tenta puxar a 
rédea de sua crescente dependência em relação aos equipamentos de energia elétrica e 
comunicações da China, vitais para modernizar sua infraestrutura decrépita. Impôs restrições 
às companhias chinesas que trazem trabalhadores pelo Himalaia para construir dutos e usinas 
de energia. O país, com receio de uma invasão de importações baratas sustentadas pelo yuan 
chinês artificialmente desvalorizado, também restringe os telefones celulares, brinquedos e 
chocolates chineses sem marca. 
 
As tensões se estendem a questões territoriais. A Índia teme as reivindicações chinesas em 
Arunachal Pradesh, um Estado indiano na fronteira com o Butão e Tibete; a interferência 
chinesa na contestada Caxemira; e a presença de sua Marinha no Oceano Índico e no Mar da 
Arábia. A aliança da China com o Paquistão e seu fornecimento de equipamentos militares 
também são motivo de irritação. 
 
Por sua vez, autoridades chinesas lamentam que seus esforços para abrir institutos 
confucionistas em um punhado de universidades indianas, para promover a cultura e língua da 
China, foram rejeitados. A Huawei, empresa de telecomunicações chinesa com forte 
crescimento, reclama que os fornecedores de tecnologia estrangeiros encontram cada vez mais 
dificuldades para fazer negócios na Índia. 
 
Para aproximar Índia e China, primeiramente seria preciso consertar o estranho alinhamento 
no comércio exterior dos dois países. Nos últimos dez anos, a China tornou-se rapidamente o 
primeiro parceiro comercial da Índia - ou segundo, atrás dos Estados Unidos. O comércio 
bilateral entre as duas grandes economias de maior crescimento no mundo passou de US$ 260 
milhões, em 1990, para US$ 52 bilhões, em 2008. 
 
Pelas estimativas chinesas, o comércio exterior entre os dois países deverá chegar a US$ 60 
bilhões neste ano, já que suas economias parecem fazer pouco caso dos efeitos da crise 
financeira mundial. 
 
O fluxo comercial, contudo, é terrivelmente desequilibrado. Longe de comemorar o comércio 
cada vez maior, a Índia alimenta profundo ressentimento em relação ao déficit gritante a favor 
da China. Cerca de 70% das exportações da Índia para a China são de matérias-primas, que 
voltam na forma de bens acabados de maior valor agregado e acabam corroendo os negócios 
das pequenas e médias empresas indianas. O déficit comercial indiano em 2009 foi de US$ 16 
bilhões, em um comércio bilateral de US$ 43,4 bilhões. 
 
Esse desequilíbrio passou a ocupar lugar de destaque na agenda de Nova Déli com Pequim. 
Ministros indianos vêm defendendo medidas para corrigir a distorção e levaram suas queixas a 
Wen Jiabao, o premiê chinês. Esses apelos deverão voltar a ser feitos quando o ministro das 
Relações Exteriores da Índia, S. M. Krishna, visitar Pequim na próxima semana e na visita 
oficial da presidente do país, Pratibha Patil, marcada para este ano. 
 
Entre outras medidas, Nova Déli quer que Pequim levante as restrições às exportações 
indianas de tecnologia da informação, filmes de Bollywood e alimentos frescos. Também 
deseja mais oportunidades de investimento para empresas indianas em setores como o 
farmacêutico e de tecnologia da informação. 
 



Há sinais de que Pequim está ouvindo. Os receios da Índia quanto a seu poderoso vizinho, 
eram vistos com indiferença em Pequim. Agora, no entanto, os líderes do Partido Comunista 
chinês, conscientes de que os dois países representam quase metade da humanidade, parecem 
estar mais receptivos a uma parceria. 
 
Hui reconhece a necessidade de equilibrar o comércio. A China não precisa manter superávits 
comerciais com a Índia, afirma. Ele até apresentou um plano de quatro pontos, baseado no 
estímulo à demanda entre os consumidores chineses, encorajando investimentos indianos na 
China e alianças tecnológicas na agricultura, indústria e proteção ambiental. 
 
A Índia aconselhou a China sobre como conseguir mais confiança, evitando buscar, de 
imediato, participação em setores delicados como telecomunicações, portos e outras áreas de 
infraestrutura essenciais. Também aconselhou a China a não tentar exportar sua mão de obra 
de baixa capacitação. Alguns assessores políticos colocaram a Coreia do Sul, que fez fortes 
incursões na economia indiana com a Samsung e Hyundai como exemplo a seguir. 
 
Pequim e Nova Déli precisam discutir a remoção de barreiras não tarifárias à importação e 
outras questões específicas, antes de o crescente déficit corroer ainda mais a confiança. 
 
Para onde a carruagem prateada se dirige, então? Índia e China esperam crescer entre 8% e 
10% nos próximos 25 anos. Ainda incitados pelo que consideram um confronto bem-sucedido 
nas negociações da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre as mudanças climáticas em 
Copenhague, os dois países também esperam alinhar seus interesses de forma mais próxima 
nas discussões multilaterais sobre clima, comércio e a arquitetura financeira mundial. 
 
O "establishment" indiano mostra-se dividido. Embora alguns prevejam inimizade com a China, 
outros, como Jairam Ramesh, o vigoroso ministro indiano do Ambiente e aliado próximo de 
Sonia Gandhi, líder do Partido do Congresso, preveem parceria. Ramesh propõe que, seja o 
que for que a Índia faça no mundo, deve fazê-lo com a China. A disputa comercial, em sua 
opinião, perderá força à medida que as empresas indianas se tornarem mais eficientes e a 
China se abrir. 
 
Ramesh, no entanto, não está sozinho ao identificar uma aliança mais profunda com a China 
como um possível fator de maior atrito com outros países, particularmente os EUA. "Se os 
americanos acham a China uma dor de cabeça, eles acharão lidar com a Índia e a China um 
pesadelo", alerta. A viagem de carruagem poderá até ficar mais equilibrada, mas não menos 
sujeita a solavancos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1,2,3 e 4 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. A13. 


