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Brasil já é o
décimo maior
parceiro chinês
Comércio bilateral somou US$ 32,51 bilhões
de janeiro a julho, com crescimento de 54,6%
Cláudia Trevisan
CORRESPONDENTE / PEQUIM

OBrasilsetornouodécimomaior
parceirocomercialdaChinaentre
janeiro e julho deste ano, segundo
dados divulgados ontem pelo go-

verno de Pequim. De acordo com
as estatísticas chinesas, o comércio bilateral somou US$ 32,51 bilhões no período, com alta de
54,6%emrelaçãoaosmesmosmeses de 2009.
O Brasil estava na 12.ª posição

entre os principais parceiros comerciais da China em 2009. O volume de exportações e importações entre janeiro e julho de 2010
superouodaChinacompaísescomo Cingapura (US$ 32,3 bilhões),
Rússia (US$ 30,7 bilhões), Holanda (US$ 30,3 bilhões), Tailândia
(US$ 29,2 bilhões) e Inglaterra
(US$ 26,6 bilhões).
Pelos dados do Ministério do
Desenvolvimento, o fluxo de comércio com a China foi de US$
29,9 bilhões no mesmo período, o
que representou expansão de
39,4% em relação aos sete primeiros meses de 2009.
A discrepância entre os dados
ocorrepordiferençasmetodológicas.EnquantooBrasilsubtraiovalor do frete para transporte dos
produtos, a China o inclui, o que
infla os seus dados. Os dois países
criaramno anopassado um grupo
de trabalho para harmonizar suas

estatísticas de comércio.
De janeiro a julho deste ano, as
importações brasileiras da China
cresceram a um ritmo bem superioraodasexportações,oqueprovocou a redução do superávit comercial com o país asiático. De janeiro a julho do ano passado, as
vendas do Brasil à China superaram as compras em US$ 5,32 bilhões, cifra que caiu para US$ 3,6
bilhões em igual período de 2010.
Se forem consideradas as estatísticas do Brasil, as exportações
para a China neste ano somaram
US$16,73bilhões,comaltade25%
anteigual período de 2009.As importações cresceram 63%, para
US$ 13,13 bilhões.
Do lado das exportações brasileiras para a China, o produto que
teve maior aumento nas vendas
foi o petróleo, com embarques de
US$ 2,15 bilhões no primeiro semestre, 574% a mais que em igual

● Fluxo comercial

US$ 32,3 bi

foi o comércio bilateral entre China e Cingapura registrado entre
janeiro e julho deste ano

US$ 30,7 bi

foi o fluxo acumulado entre o país
asiático e a Rússia de janeiro a
julho deste ano, segundo
dados apontados nas estatísticas
do governo da China, que incluem
importações e exportações

período de 2009, já que as vendas
de julho não foram divulgadas.
Petrobrás. O salto nos negó-

cios com a China se deve principalmente ao contrato de finan-
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ciamento de US$ 10 bilhões assinado em 2009 entre o China Development Bank e a Petrobrás,
diz o representante da estatal
em Pequim, Marcelo Castilho.
A linha de crédito foi garantida por outro contrato entre a Petrobrás e a chinesa Sinopec para
a exportação de petróleo por dez
anos. No primeiro ano, a entrega
deve ser de 150 mil barris/dia,
quantidade que subirá a 200 mil
barris/dia nos nove anos seguintes do prazo de financiamento.
Castilho observa que, apesar
de o empréstimo ter sido anunciadoem maio,aPetrobrássó sacou a primeira parcela em dezembro,oque deuinício àcontagem do prazo de dez anos. Na
avaliação do executivo, os embarques para a China devem fechar o ano em pouco mais de
US$ 3 bilhões, cifra que deverá
alcançar US$ 4 bilhões em 2011.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 11 ago. 2010, Economia & Negócios, p. B9.

China aumenta
importação de
soja em 16,2%
PEQUIM

A China, maior compradora
mundial de soja, importou 4,95
milhões de toneladas emjulho, o
segundo maior volume mensal
da história, após o recorde de 6,2
milhões de toneladas em junho,
de acordo com dados oficiais divulgados ontem. As importações da China nos sete primeiros meses do ano cresceram
16,2%, para 30,76 milhões de toneladas, de acordo com a Administração Geral da Alfândega.
A China tem aumentado suas
importaçõesde sojaparcialmenteporcausadaexpansãodacapacidade de esmagamento, com a
crescente demanda do país para
atender a indústria de proteína
animal.
Os compradores chineses recentemente se tornaram ativos
compradores da nova safra dos
EUA, porque as margens de esmagamento estão boas, afirmou
o Centro Nacional de Grãos e
Oleaginosas da China em seu site (www.grain.gov.cn).
Processadores podem ter
uma margem de entre 100 e 250
iuanes (US$ 14,78 a US$ 36,94)
por tonelada para importações
de meses da nova safra dos EUA.
As importações podem alcançar
4,5 milhões de toneladas em
agosto, afirmou o centro.
O Brasil, segundo exportador
mundial de soja, está entre os
principais fornecedores dos chineses. A China, grande consumidor de óleos vegetais, também
importou 620 mil toneladas do
produto em julho. / REUTERS

Argentina
teme represália
do Brasil
Marina Guimarães
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

Empresários argentinos do setor de máquinas agrícolas temem represálias do Brasil por
causa das restrições do governo
de Cristina Kirchner à importação dos produtos.
“Pode haver tensões com o
Brasil pela demora na concessão
de licenças de importação aos
produtos provenientes do país
vizinho”,reconheceu ovice-presidente da Câmara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), Carlos Castellani.
Segundo ele, o governo começou a regular as importações locais do setor há quase um ano,
mas a situação piorou nos últimos dois meses.
Cautela. Para Castellani, “a po-

líticaderestriçãotem desermuito cautelosa porque, além de travaraimportaçãodoproduto, pode também travar a produção local que, às vezes, depende de algum elemento importado”.
Ele disse que o assunto deve
ser tratado amanhã, na reunião
do comitê bilateral que acompanhao comércioentreos doispaíses. O Brasil possui 65% do mercado argentino de máquinas e
tratores, segundo estimativas da
Associação de Fábricas Argentinas de Tratores (Afat).

