
A visita da próxima semana
será a segunda que Hu Jintao
faz ao Brasil. O chinês esteve
no País em novembro de
2004. Nas duas ocasiões, ele
retribui visitas feitas à China
pelo presidente, Luiz Inácio
Lula da Silva. Os principais
acordos que marcarão a via-
gem deverão ser na área de
energia – entre a Petrobrás e
a estatal chinesa Sinopec. Os
termos ainda estão sendo
negociados, mas devem pre-
ver a exploração conjunta de
petróleo no Brasil.

Para chinês, cúpula tem
significado estratégico

Brasil acerta plano com a China
Documento será assinado durante visita do primeiro-ministro chinês ao País e prevê incentivar exportações brasileiras e investimentos chineses
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O Plano de Ação Conjunta pa-
ra 2010-2014 que os presiden-
tes Luiz Inácio Lula da Silva e
Hu Jintao vão assinar na próxi-
ma semana prevê a diversifica-
ção das exportações brasilei-
ras para a China e o aumento
dos investimentos do país asiá-
tico no Brasil, segundo o em-
baixador brasileiro em Pe-
quim, Clodoaldo Hugueney.

Esses objetivos estarão no do-
cumento que vai orientar o rela-
cionamento bilateral nos próxi-
mos cinco anos, mas não haverá
números nem metas específicas.
“O plano cria uma máquina insti-
tucional para o acompanhamen-
to da relação, que fará com que
as coisas caminhem”, disse o em-
baixador. A excessiva concentra-
ção das exportações à China em
commodities é uma das princi-
pais preocupações das autorida-
des e dos empresários brasilei-
ros, que temem uma relação
“neocolonial”, na qual o Brasil
vende produtos primários e im-
porta manufaturados.

No ano passado, 73% dos em-

barques brasileiros para o país
asiático foram compostos de mi-
nério de ferro, soja e petróleo.
Na mão contrária, o Brasil com-
prou da China quase exclusiva-
mente bens industrializados. Os

primeiros lugares da lista são
ocupados por partes e circuitos
integrados para computadores,
peças para celulares e máquinas
de processamento de dados e cir-
cuitos impressos para aparelhos
de telefonia.

Apesar da declaração de inten-
ções, não está claro como a mu-
dança na pauta de exportações
será feita, mas ela pode ser esti-
mulada pelo aumento dos inves-
timentos chineses no Brasil – ou-
tro ponto que estará no plano.

Mais interesse. O ex-secretá-
rio do Conselho Empresarial Bra-
sil China e sócio da Strategus
Consult, Rodrigo Maciel, encer-
rou há duas semanas uma via-
gem de 35 dias à China, na qual
visitou 75 empresas. Sua avalia-
ção é que o interesse em investir
no Brasil aumentou de maneira
expressiva. “O Brasil entrou pa-
ra a lista de prioridades das em-
presas chinesas.”

Na maior parte da sua viagem
à China, Maciel acompanhou re-
presentantes da LLX, do empre-
sário Eike Batista, na busca de
investidores interessados em se
instalar no Porto de Açu, no Rio

de Janeiro. Segundo ele, duas
das empresas já enviaram mis-
sões ao Brasil e uma delas, do se-
tor eletrônico, deve assinar em
breve memorando de entendi-
mentos com a LLX. Outra tarefa

do consultor foi buscar parcei-
ros para a Terrativa, mineradora
independente que tem um gran-
de projeto de exploração em Mi-
nas Gerais.

Essa é uma das áreas que mais

interessam aos chineses. Maior
fabricante mundial de aço, a Chi-
na consome quantidades cres-
centes de ferro e depende de im-
portações para suprir a deman-
da. Nos últimos seis meses, fe-
chou três grandes negócios de se-
tor de mineração no Brasil.

Em novembro, a Wuhan Iron
and Steel Corporation assinou
contrato para compra de 21,22%
da mineradora MMX, do empre-
sário Eike Batista. Em janeiro,
um pool de companhias chine-
sas pagou US$ 430 milhões pela
Sulamerica de Metais, do Grupo
Votorantim, na qual investirão
US$ 3 bilhões até 2013.

Desde o ano passado, as esta-
tais chinesas se tornaram mais
agressivas na busca de ativos no
exterior, incluindo o Brasil. O ne-
gócio mais recente envolvendo
empresas brasileiras foi a venda
da Itaminas à chinesa ECE por
US$ 1,2 bilhão, realizado há me-
nos de um mês.
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O relacionamento entre Brasil e
China transcendeu o caráter bila-
teral e assumiu significado glo-
bal estratégico, afirmou ontem o
vice-ministro de Relações Exte-
riores da China responsável por
América Latina, Li Jinzhang. Em
apresentação sobre a visita que o
presidente Hu Jintao fará ao Bra-

sil na próxima semana, Li disse
que os países possuem posições
similares e interesses comuns
nos organismos multilaterais e
mantêm comunicação e coorde-
nação em temas relacionados à
crise financeira mundial, à mu-
dança climática e à reforma da
governança internacional.

“A China está pronta para in-
tensificar sua cooperação e coor-

denação com o Brasil nas gran-
des questões internacionais, pa-
ra a defesa dos interesses dos paí-
ses em desenvolvimento, manu-
tenção da paz e estabilidade
mundial e promoção do desen-
volvimento econômico e prospe-
ridade globais”, declarou Li, que
acompanhará o presidente.

Hu vai realizar uma visita bila-
teral ao Brasil e participar da se-
gunda cúpula de dirigentes dos
Brics, os outros dois são Rússia e
Índia. O presidente chinês tam-
bém irá à Venezuela e ao Chile.

Bric deixou de ser um termo
econômico e se transformou em
uma forma de cooperação entre

“poderes emergentes”, avaliou
no mesmo briefing outro vice-
ministro de Relações Exteriores,
Cui Tinkai.

Força. “Como importantes
mercados emergentes, os qua-
tro países são a principal força
do crescimento econômico glo-
bal e contribuíram muito na luta
contra a crise financeira global e
a promoção da recuperação eco-
nômica”, disse. Segundo Cui, a
cúpula do Bric vai tratar a situa-
ção econômica mundial, de te-
mas relacionados ao G-20, da re-
forma das instituições financei-
ras globais, de mudança climáti-

ca e do diálogo e cooperação en-
tre os quatro países.

A expectativa é que a cúpula
dê “impulso” político à reforma
das instituições financeiras in-
ternacionais, incluindo a relati-
va ao aumento do poder de voto
dos emergentes, disse Cui.

Na etapa dedicada à visita bila-
teral, Hu terá encontros com Lu-
la e com os presidentes do Sena-
do, José Sarney, e da Câmara, Mi-
chel Temer. Entre os acordos
que serão assinados por Hu e Lu-
la está o Plano de Ação Conjun-
to, que estabelece as diretrizes
do relacionamento bilateral pa-
ra o período 2010-2014. / C.T.

●Câmbio
A China emitiu
nos últimos
dois dias si-
nais de que
poderá permi-
tir em breve a
valorização do
yuan em rela-
ção ao dólar,
abandonando
a cotação fixa
que vigora há
quase dois
anos.
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Mais investimentos. Hu Jintao deverá anunciar novos negócios com o Brasil
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