
Empresários do Brics-Ibas
disputam recursos globais

PEQUIM

O Hu Jintao que inicia hoje sua
segunda visita oficial ao Brasil é
diferente do Hu Jintao que este-
ve no País em novembro de

2004. Nos seis anos que sepa-
ram as duas visitas, a China am-
pliou seu peso econômico mun-
dial e passou a ser relevante para
solução de virtualmente todos
os problemas que assolam o pla-
neta – dos desequilíbrios finan-
ceiros à segurança nuclear.

Em 2004, a China tinha o sex-
to maior PIB do mundo, segun-
do o Fundo Monetário Interna-
cional (FMI), atrás de Estados
Unidos, Japão, Alemanha, Ingla-
terra e França. Hoje, está na ter-

ceira posição e prestes a ultrapas-
sar o Japão para assumir o segun-
do lugar. O país já é o maior ex-
portador mundial, além de ter as
maiores reservas internacionais
(US$ 2,4 trilhões).

A importância relativa da Chi-
na para o Brasil também aumen-
tou de maneira espetacular nes-
ses seis anos. Quando Hu Jintao
veio ao Brasil em 2004, a China
era o quarto principal destino
das exportações brasileiras. Ho-
je, é o primeiro.

Desde o ano passado, a relação
econômica bilateral começou a
transcender os limites do comér-
cio, com o anúncio de financia-
mento de US$ 10 bilhões do Ban-
co de Desenvolvimento da Chi-
na (BDC) para a Petrobrás.

O volume é o segundo maior já
conseguido pela estatal, perden-
do apenas para uma linha do BN-
DES.

Também começaram a cres-
cer os investimentos diretos da
China no Brasil, principalmente
na área de mineração, na qual fo-
ram realizadas aquisições de
pouco mais de US$ 2 bilhões.

A expectativa agora é que a vi-
sita de Hu Jintao simbolize um
novo momento na relação entre
os dois países, com o aumento
dos investimentos chineses, a di-
versificação das exportações
brasileiras e o fortalecimento
do diálogo entre os dois gover-
nos. Mas tudo vai depender dos
acordos que forem assinados
desta vez. / C.T.

● O vice-presidente da Associa-
ção Chinesa de Estudos Latino-
americanos, Xu Shicheng, defen-
de que o encontro dos países do
Bric na sexta-feira avance no pro-
cesso de institucionalização do
grupo, com a criação de uma se-
cretaria-geral e a previsão de
reuniões periódicas entre os diri-
gentes e ministros de Estado.
Mas, para ele, o grupo deveria
incluir mais dois países emergen-
tes, o México e a África do Sul.

Hu Jintao chega com mais
poder na 2ª visita ao País

● Necessidades
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O Plano de Ação Conjunta que
os presidentes Luiz Inácio Lu-
la da Silva e Hu Jintao assina-
rão amanhã, em Brasília, visa a
dar caráter institucional à rela-
ção entre Brasil e China, com
o estabelecimento de metas e
a criação de mecanismos per-
manentes de consulta e coor-
denação entre os dois países.

O principal veículo de implan-
tação do plano, que abrange o pe-
ríodo 2010-2014, é a Comissão
Sino-Brasileira de Alto Nível de
Concertação e Coordenação
(Cosban), que foi criada em
2004, mas nunca funcionou co-
mo deveria.

Coordenada pelo vice-presi-
dente José Alencar e o vice-pri-
meiro-ministro chinês Wang
Qishan, a comissão deveria se
reunir a cada dois anos, mas até
hoje fez só um encontro, em
2006. O segundo estava previsto
para 2008, mas já foi adiado três
vezes. A previsão é que ocorra
ainda neste ano, em Brasília.

A Cosban tem dez subcomis-
sões, responsáveis pelo acompa-
nhamento de diferentes áreas
do relacionamento bilateral. A
maioria delas teve apenas um en-
contro desde sua criação. Com o
plano de ação, elas passarão a se
reunir pelo menos uma vez por
ano, disse a conselheira da Em-
baixada do Brasil em Pequim, Ta-
tiana Rosito.

“A estruturação de um docu-
mento amplo ajuda a institucio-
nalizar a relação entre os dois paí-

ses”, ressaltou. As subcomissões
terão tarefas a serem cumpridas
no período que vai até 2014 e de-
verão apresentar avaliações à se-
cretaria-executiva da Cosban, di-
rigida pelo secretário-executivo
do Ministério das Relações Exte-
riores, Antonio Patriota, e a vice-
ministra do Comércio da China,
Ma Xiuhong.

Daqui a dois anos, a cúpula da
Cosban terá de se reunir para rea-
valiar os objetivos do plano que
será assinado amanhã. O docu-
mento também criará mais uma
subcomissão, a econômico-fi-
nanceira, que terá a função de
discutir as trocas financeiras en-
tre os dois países, incluindo o
uso de moedas nacionais no co-
mércio bilateral.

As subcomissões já existentes

são: econômico-comercial, polí-
tica, energia e mineração, agri-
cultura, inspeção e quarentena
(questões sanitárias), indústria
e tecnologia da informação, coo-
peração espacial, ciência, tecno-
logia e inovação, cultura e educa-
ção.

Além da Cosban, os dois paí-
ses têm um Diálogo Estratégico,
no qual discutem principalmen-
te questões relacionadas a te-
mas internacionais.

Papel do Bric. A importância
do Bric para a China cresceu de-
pois da crise financeira global,
principalmente em razão do pa-
pel que o grupo desempenha na
pressão pela reforma do sistema
econômico multilateral, avalia-
ram dois integrantes da Acade-

mia Chinesa de Ciências Sociais
(ACCS), principal centro de pes-
quisas do país.

“Junto com os outros três inte-
grantes do Bric, a China pode fa-
lar mais alto dentro do G-20, já
que o grupo tem posições simila-
res em relação a uma série de te-
mas relacionados à crise mun-
dial”, disse Jiang Shixue, que du-
rante 29 anos se dedicou ao estu-
do da América Latina na ACCS e
desde 2009 é vice-diretor do Ins-
tituto de Estudos Europeus da
instituição.

A cúpula do Bric em Brasília
deverá servir para os quatro paí-
ses afinarem as posições que de-
fenderão na reunião do G-20 no
Canadá, em junho, ressaltou Xu
Shicheng, do Instituto de Améri-
ca Latina da ACCS.
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US$ 1,4 trilhão
é o quanto o representante da
Índia Amrish Jain disse que o
país precisa em recursos para
infraestrutura até 2017

20 anos
é o prazo em que a África
do Sul pretende duplicar a sua
geração de energia, segundo o
vice-presidente de negócios do
país, Mthunzi Mdwaba

Especialista chinês
quer a África do Sul
e o México no Bric

Plano China-Brasil cria
metas para os países
Países vão criar mecanismos permanentes de consulta para desenvolver ações conjuntas

Após 6 anos. Presidente Hu Jintao volta a visitar o Brasil

RIO

No primeiro encontro empresa-
rial Brics-Ibas, reunindo Brasil,
Rússia, Índia, China e África do
Sul, os países, com exceção da
China, se mostraram mais como
competidores por recursos inter-
nacionais do que parceiros com-

plementares. Nas apresenta-
ções, destacaram-se as oportuni-
dades de investimento em cada
país. O representante da Índia
Amrish Jain comentou que o
país precisa de US$ 1,4 trilhão
em infraestrutura até 2017.

O vice-presidente de negócios
da África do Sul, Mthunzi Mdwa-

ba, disse que seu país precisa du-
plicar a geração de energia em 20
anos. O diretor do departamen-
to de cooperação internacional
da Câmara de Comércio e Indús-
tria da Rússia, Sergey Vasiliev, ci-
tou a necessidade de investimen-
to em rodovias, aeroportos e por-
tos. Já Carlos Hermanny, da Ode-
brecht Infraestrutora, disse que
o Brasil tem sido atraente para
investidores e possuiu vanta-
gens, como a estabilidade de re-
gras, mas criticou a modelagem
de alguns projetos, os juros altos
e a demora no licenciamento am-
biental./ADRIANA CHIARINI

Em 2004, a China tinha o
sexto maior PIB mundial,
hoje já é o terceiro, além
de ser o principal destino
das exportações do Brasil
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