
A CHINA DA SINAIS 
DE QUE SE PREPARA 
PARA CRIAR U M A 
INDÚSTRIA DE 
ALIMENTOS DE 
CLASSE MUNDIAL 

O negócio foi considerado a 
maior IPO (oferta inicial pú
blica, na sigla em inglês) da 

história. No dia 13 de agosto, o AgBank, 
Banco de Agricultura da China, arre
cadou US$ 22,1 bilhões de investidores 
em Xangai e Hong Kong. Meses antes, 
no f ina l de abril, a instituição t inha 
anunciado, depois de um acordo com o 
Ministério de Agricultura do país, que 
abriria u m a l i n h a de crédito de US$ 
17,59 bilhões destinada a empresas 

classificadas para participar na criação 
da "espinha dorsal" de projetos-pilotos 
de "industrialização agrícola". 

A relação entre tais fatos será mera 
coincidência? 
- Ao que parece, não. O alto comando 

chinês já declarou publicamente sua 
decisão de levar o país a u m a nova 
fase de desenvolvimento econômico. 
No começo deste ano, um porta-voz de 
Pequim afirmou que a meta do governo 
era conseguir que a China produzisse 



95% dos grãos de que necessita até 2020. 
Há fortes indícios de que o país pretende 
criar sua própria indústria alimentícia, 
verticalmente integrada, capaz de ex
portar. E, no caso de isso se concretizar, 
os países latino-americanos terão de 
reagir para não se l imitar a exportar 
grãos ao gigante asiático e comprar seus 
alimentos processados. 

DEMANDA VELOZ 
Recurso é o que não falta aos chine
ses para construir u m a engrenagem 
agrícola e alimentícia intensiva em 
capital. "Hoje, eles não têm a cadeia 
agroalimentar completa, mas poderão 
consegui-la", diz, em Buenos Aires, Car
los Schwartzer, economista especialista 
em comércio internacional. 

Por enquanto, porém, essa é apenas 
uma possibilidade, dentro de um cená
rio que não está isento de desafios. Há 
pouco tempo, em 2003, a nação asiática 

plas extensões de terra e pouca mão de 
obra, como a soja, e produzir o restante, 
como frutas e vegetais, em casa", diz o 
mexicano Luis Gómez Cobo, fundador e 
presidente do banco de investimentos 
SinoLatin Capital, em Xangai. 

Hoje, a China é o quarto produtor 
mundial de soja, o segundo produtor 
de milho e o maior produtor mundial de 
trigo. Ainda assim, estima-se que, neste 
ano, o país deverá importar 49 milhões 
de toneladas de soja para atender à 
demanda interna. "Somente para dar 
conta da demanda local de soja seria 
necessário cultivar 16 milhões de hec
tares, substituindo o cultivo em 13% das 
terras disponíveis na China, de onde ho
je já saem produtos como cebola, alho, 
batata e algodão, pela soja", diz Cobo. "E 
isso não acontecerá tão cedo." 

Por isso, para Francisco Garcés, dire
tor do Centro de Economia Internacio
nal do centro de estudos Libertad y De-

chinesas no exterior." Segundo Teodoro, 
"as possibilidades de que a China se 
torne em um exportador de cereais nos 
próximos dez anos são praticamente 
nulas: o fluxo de importação de soja 
continuará crescendo". 

exportou 15,2 milhões de toneladas 
de milho. Essa cifra caiu para 172 m i l 
toneladas em 2009. Parte dos motivos se 
encontra nos efeitos de seu crescimento 
acelerado. Calcula-se que o país perdeu 
de 5% a 6% de sua superfície agrícola 
simplesmente por causa do crescimento 
de suas cidades, fator ao qual se soma a 
mudança da dieta de seus habitantes, 
que está se "ocidentalizando". Isso signi
fica mais consumo de carne vermelha, 
lácteos e farinhas processadas. 

"O que o governo chinês quer é im
portar produtos que demandam am-

sarrollo, "o mercado da China é sufi
cientemente grande para a oferta de 
alimentos da América Latina". O oti
mismo de Garcés se baseia na estima
tiva de que a classe média chinesa se 
expandirá dos atuais 200 milhões de 
pessoas para 600 milhões até 2025. Ou 
seja, literalmente, um Estados Unidos e 
meio a mais de consumo no mundo. 

Julio Humberto Prata Teodoro, es
pecialista da BrasilAgro, em São Paulo, 
concorda. "Se eles querem ser autossu-
ficientes em grãos, certamente estão 
contando com a produção de empresas 

RISCO INDUSTRIAL 
Tal estimativa soa como alívio para o 
Brasil e a Argentina, grandes exportado
res de soja. Mas o que poderá acontecer 
com os produtores de alimentos proces
sados? "É importante que eles tenham 
em mente que a China se esforçará para 
trabalhar a matéria-prima e gerar valor 
agregado em seu território, primeira
mente para o consumo interno", diz 
Miguel Santiago Campos, especialista 
da MSC Bionegócios. Ele afirma que o 
país se move rapidamente em busca 
de seu próprio interesse no longo prazo, 
enquanto as economias latino-ameri
canas observam o atual cenário como 

uma fotografia, estático. O risco 
é o de que, no futuro, a América 
Latina se transforme em um 
subssistema político-econômico 
inter-relacionado com o gigante 
asiático, muito mais dependen
te do que o aconselhável. 

Para evitar esse risco, Ga
briel Gurovich, gerente geral 
da The FoodLinks - associação 
de exportadores de a l imen
tos chilenos com operação na 
China -, diz que a resposta da 
América Latina deveria acon
tecer em três etapas. Primeiro, 
exportando produtos de alto 

valor agregado, adaptados ao gosto 
dos consumidores chineses. Depois, 
desenvolvendo negócios do setor ali
mentício junto às empresas chinesas. 
"Um empresário da indústria de vinhos, 
por exemplo, poderia associar-se a uma 
engarrafadora na China, reduzindo 
custos associados à logística e ao pro
cessamento", exemplifica. Com isso, se 
chegaria à terceira etapa, produzindo 
da China para exportar para o mundo. 
"Não resta dúvida de que o país é uma 
manufatura para o mundo, e, por isso, 
devemos estar lá", conclui. 
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