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No dia em que as cinco princi-
pais economias emergentes se
reuniram em Brasília, sobres-
saíram os acordos firmados en-
tre Brasil e China para ampliar o
comércio bilateral. Os presiden-
tes do Brasil, Luiz Inácio Lula da
Silva, e da China, Hu Jintao, as-
sinaram o Plano de Ação Con-
junta (PAC) estabelecendo um
roteiro para impulsionar algu-
mas áreas – de comunicações a
agricultura – de interesse co-
mum até 2014. “Firmamos uma
aliança estratégica tendo em
vista nossos interesses globais”,
disse Lula durante a cerimônia
no Palácio do Itamaraty.

O encontro bilateral, que an-
tecedeu a quarta reunião entre
chefes de Estado de Índia, Brasil
e África do Sul (Ibas) e a segun-
da com Brasil, Rússia, Índia e
China (Bric), serviu para selar
um acordo empresarial estraté-
gico no âmbito privado. O gru-
po EBX, do empresário Eike Ba-
tista, e a estatal chinesa Wuhan
Iron and Steel (Wisco) se com-
prometeram a destinar US$ 5
bilhões para a construção de
uma siderúrgica de placas de
aço para estaleiros, em São João
da Barra (RJ). Do total, 70% dos
investimentos (US$ 3,5 bilhões)
serão aportados pelos chineses
em um projeto que tem prazo de
três anos para ser concluído.

Batista explicou que o Brasil
agregará mais valor aos produ-
tos que serão vendidos ao mer-
cado chinês. Ao mesmo tempo,
ajudará a cobrir uma demanda
da indústria naval brasileira.

Intercâmbio
O presidente Lula ressaltou em
seu discurso que o intercâmbio
sino-brasileiro cresceu 780%
desde 2003 e pediu maior ousa-
dia aos empresários para expor-
tar mais produtos industrializa-
dos ao mercado chinês, uma vez
que grande parte desse aumento
deve-se à venda de commodi-
ties, como minério de ferro. “O
setor aeronáutico é uma das
áreas que pode dar maior equi-
líbrio à nossa balança”, já sina-
lizando o interesse de colocar
aviões da Embraer na pauta de
importações chinesa.

Entre os vários acordos assi-
nados no âmbito do PAC está o
que estabelece as condições sa-
nitárias e veterinárias para os
embarques de carne bovina
processada e tabaco. Também
há projetos de intercâmbio nas
áreas educacional, cultural e
tecnológica, como a construção
de um satélite binacional.

Na cúpula do Ibas, o acordo
mais festejado foi o que permiti-
rá o desenvolvimento e lança-
mento conjunto de dois satéli-
tes. Eles atenderão aos três paí-
ses e a nações amigas, em su-
porte às comunicações, agricul-
tura, navegação e pesquisa es-
pacial. Também foi lançado o
Fundo Ibas para socorro de na-
ções pobres, como o Haiti.

Conselho de Segurança
Para garantir mais apoio para o
Brasil conseguir um assento
permanente no Conselho de Se-
gurança da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), Lula decla-
rou-se favorável que Índia e
África do Sul façam parte das
vagas rotativas do órgão. O Bra-
sil já conta com o suporte de um
país-membro nessa empreitada,
a França.Os representantes dos
três países convergiram sobre a
necessidade de uma reforma e
ampliação do conselho. ■

China e Brasil
firmam acordos
estratégicos
Projetos comuns anunciados pelos países antes das cúpulas do
Ibas e dos Brics incentivam investimento e diversificam vendas

“O setor aeronáutico
brasileiro é uma das
áreas que podem dar
mais equilíbrio à
balança comercial
com a China, nosso
principal parceiro

Luiz Inácio Lula da Silva,
presidente do Brasil

O grau de interferência estatal da
China em sua economia demonstra
que o país não opera em condições
predominantes de livre mercado,
conforme se tem verificado em
inúmeras investigações de defesa
comercial, alertou ontem a Fiesp.
A intensidade da intervenção
governamental chinesa é,
particularmente, refletida em sua
política cambial. Ao atrelar o iuane
aos movimentos do dólar norte-
americano e desvalorizar sua
moeda, a China desloca outros
exportadores . “A indústria
brasileira, tem sido gravemente

atingida. As importações
provenientes da China avançam
cada dia mais sobre o nosso
mercado, substituindo bens
nacionais, inclusive intermediários
— o que fragiliza nossas cadeias
produtivas e reduz o valor
agregado da produção brasileira”,
diz a entidade. A Fiesp afirma que
a China não opera em condições
de mercado, conforme permite a
Organização Mundial do Comércio
(OMC). “Este firme posicionamento
é fundamental para assegurar
a proteção conferida pelos
mecanismos de defesa comercial. “

Para Fiesp, China não é economia de mercado

Encontro de Brasília serviu
para reforçaR reivindicações
no pós-crise mundial

Após muita expectativa gerada
em torno do segundo encontro
dos chefes de Estado de Brasil,
Rússia, Índia e China (Bric), o
resultado foi mais político do
que prático. As reuniões de tra-
balho do evento duraram menos
de três horas e apenas reforça-

ram o discurso de defesa de uma
nova governança global, com a
necessidade de reforma dos or-
ganismos multilaterais. Essa
iniciativa também foi comparti-
lhada pela África do Sul, em
reuniões que ocorreram mais
cedo no mesmo dia.

Em discurso, Lula concla-
mou seus pares para unir-se,
pois, segundo ele, a recuperação
da economia mundial depende

Bric enfatiza

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 44.
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