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China vira 5º maior investidor global
País sobe do 12º para o 5º lugar entre as nações que mais realizam investimentos produtivos no exterior e se prepara para ir além

● Nova demanda

crescimento (dos investimentos)nospróximosanosserámuito mais alto do que o registrado
em anos anteriores.”
Enquanto o mundo mergulhou nos últimos dois anos na
mais grave crise em sete décadas, a China aproveitou a queda
de preços globais e saiu em busca de bons negócios, fechando
operações que vão da compra da
sueca Volvo à aquisição de minas e redes de transmissão de
eletricidade no Brasil.
Se forem considerados apenas os investimentos produtivos não financeiros, a China ficou em sexto lugar no ranking
de 2009, atrás de Estados Unidos (US$ 248,07 bilhões), França (US$ 147,16 bilhões), Japão
(US$ 74,67 bilhões), Alemanha
(US$ 62,71 bilhões) e Hong
Kong(US$52,27 bilhões),segundodados da Conferência dasNações Unidas para o Comércio e o
Desenvolvimento (Unctad).
Por esse critério, os investimentos chineses somaram US$
48 bilhões, com retração de 9%
em relação ao ano anterior. No
mesmo período, o fluxo global
de IED despencou 43%. Em
2008, o volume de recursos que
saíram da China para atividades
produtivas no exterior havia dado um salto de 132%, para US$
52,15 bilhões.
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Política de expansão. Mesmo

CEO DO SINOLATIN CAPITAL

com a recuperação dos preços
dos ativos, o apetite chinês se
mantém. Instituto de pesquisa
ligado ao governo de Pequim estima que o fluxo de investimentos externos do país chegará a
US$ 100 bilhões em 2013 e poderá igualar o que a China receberá
em IED dois anos mais tarde.
O governo de Pequim adotou
há quase uma década a política
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A China subiu no ano passado
da 12.ª para a 5.ª posição no
ranking das nações que mais
fizeram investimentos produtivos em outros países, com
um total de US$ 56,5 bilhões, e
deverá aumentar ainda mais
os negócios fora de suas fronteiras nos próximos anos. “Isso é apenas o começo”, afirmou há poucos dias Shen
Danyang, vice-diretor do Departamento de Imprensa do
Ministério do Comércio.
Segundo ele, o investimento
chinêsemoutros países completouem2009oitoanosconsecutivos de expansão, período no
qual o crescimento médio foi de
50% ao ano. Apesar disso, os
US$ 56,5 bilhões representaram
pouco mais de 5% do Investimento Estrangeiro Direto
(IED) global no ano passado,
que somou US$ 1,1 trilhão.
A cifra ainda é pequena quandocomparadaaoritmodeascensão do Produto Interno Bruto
(PIB) da China e ao apetite de
suas companhias por oportunidades de expansão no exterior,
ponderou Shen. “O ritmo de
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Apetite chinês. A estatal petrolífera CNOOC pagou US$ 3,1 bilhões por 50% da argentina de gás e petróleo Bridas
“Cerca de 400 milhões
de chineses vão se mudar
do campo para as cidades
nos próximos 20 anos,
e esse processo vai
aumentar a demanda
por ferro, aço, petróleo,
soja, plástico e uma infinidade
de outras coisas.”

País já anunciou negócios de
US$ 12 bi com o Brasil este ano
Desde o início de 2010, a China
anunciou negócios no valor de
quase US$ 12 bilhões no Brasil,
muitos dosquais ainda precisam
serconfirmados.Entreosjáreali-

zados,omaiornegóciofoiacompra de 40% do campo de petróleo Peregrino pela estatal Sinochem,uma operação deUS$3,07
bilhões fechada em maio.

de internacionalização das empresas do país, batizada de “go
global”, mas o movimento só ganhou impulso nos últimos dois
anos, com a crise global.
A maioria das transações está
relacionada à compra de fontes
de recursos essenciais ao crescimento do país, como minérios e
petróleo, mas os chineses também querem comprar tecnolo-

gias avançadas, ter acesso a redes de distribuição para suas exportações e atuar na indústria.
Como em todas as regiões, a
presença da China na América
Latina também está em alta desde 2008, e a região assistiu nos
últimos meses a uma sucessão
deanúncios de negócios bilionários, incluindo o Brasil.
“Durante a crise, muitos pro-

dutores de commodities da
AméricaLatina nãotinhamacesso ao mercado de capitais, enquanto os investidores de EUA e
Europaficaramsemrecursos para investir. As duas coisas, aliadasà crescente demandada China, levaram ao aumento dos investimentos do país asiático,
que tinha dinheiro para realização de negócios”, diz Erik Be-

Dois meses antes, outra estatal chinesa, a CNOOC, havia desembolsado US$ 3,1 bilhões por
50%da empresaargentina degás
e petróleo Bridas.

tróleo. O modelo foi usado no
ano passado no financiamento
de US$ 10 bilhões do Banco de
Desenvolvimento da China
(BDC) à Petrobras.
Acordosemelhante,masnovalor de US$ 20 bilhões, foi fechado em abril entre o banco chinês
e o governo da Venezuela.
A China é o segundo maior

consumidor e importador de petróleo do mundo, depois dos Estados Unidos, e tem uma dependência crescente de fornecedores estrangeiros para suprir suas
necessidades energéticas. No
ano passado, o país importou
52% do petróleo que consumiu e
o governo estima que o porcentual chegará a 65% em 2020. /C.T.

Empréstimos. Além de com-

prarativos, aChinatemconcedido empréstimos que devem ser
pagos por meio da entrega de pe-

ETHEVALDO
SIQUEIRA
✽
●

esiqueira@telequest.com.br

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 26 set. 2010, Economia, p. B12.
imagem da TV para Santos. Depois, pa- tal, em 2007.
Oanode1969édosmaissignificatira Campinas e Ribeirão Preto. Mesmo
dez anos depois, a TV brasileira ainda vos, pois é a da conclusão do Sistema
exigia trabalho quase heroico, como no Básico da Embratel, com a interligacaso da retransmissão das imagens da ção de todas as unidades da Federainauguração de Brasília, feita com auxí- ção por troncos de micro-ondas de
lio de três links, montados em aviões alta capacidade (inclusive a estação
terrestre de Tanguá, de comunicaDC-3.
A TV, no entanto, era um fenômeno ção mundial via satélite), a chegada
essencialmente local, até os anos 1950 e do homem à Lua (20 de julho). Em
1960. A primeira transmissão de uma consequência, há condições para o
partida de futebol do Rio para São Paulo lançamento do Jornal Nacional (1º
foi realizada de forma também heroica, de setembro), pela Rede Globo, priem 1956, com a montagem de dezenas meiro telejornal em rede de cobertude torresretransmissorassobre morros ra nacional.
te, estavam figuras tão populares e co- da Serra do Mar e da Mantiqueira.
Em1970, a população brasileira asnhecidasquantoLima Duarte,HebeCaAliás, 1956 é também o ano do nasci- siste pela primeira vez a uma Copa
margo e Lolita Rodrigues, além de ou- mento do videotape, que vai mudar o do Copa do Mundo de Futebol, ao
tros que já se foram, como Walter Fors- jeito de se fazer TV. Imaginem o desafio vivo, em transmissão direta, via satéter,orepórterpolítico Maurício Lourei- que era fazer tudo ao vivo, inclusive tea- lite em sua TV. O impacto na opinião
ro Gama, os locutores Homero Silva e tro ou telenovela.
pública foi impressionante, até porAurélio Campos, os cantores Ivon Cury
A inauguração da TV Tupi em 1950 é a que a seleção brasileira conquistou o
e Wilma Bentivegna e o frade-tenor Jo- primeira de uma série de emissoras que campeonato mundial pela terceira
sé Mojica.
nascem no País. Logo virão outras re- vez.
Em 10 de fevereiro de 1972, o presides, passando sucessivamente pela hegemonia das Emissoras Associadas de dente Emílio Médici inaugura a TV
Nenhum país tem tanta
Chateaubriand,daTVRecorde,porúlti- em cores brasileira, durante a Festa
paixão quanto o Brasil pela
da Uva de Caxias do Sul.
mo, da TV Globo.
TV aberta
Desde 2 de dezembro de 2007, a
A indústria brasileira responde ao desafiode produzirTVs dequalidade acei- TV brasileira vive uma nova era tecNa Cidade de São Paulo, apenas 2 mil tável, para a época, com a ABC, Semp, nológica,a da TVdigitale de alta defireceptores estão em condições de mos- Empire, Invictus, Admiral, Teleking, nição (HD), que se expande lentatrar essa inauguração – mil dos quais EmersoneIguaçu,além denomesinter- mente, mas de forma irreversível.
haviam sido importados e distribuídos nacionais como Philco, Telefunken, Em breve, como deverá também
por Assis Chateaubriand.
ocorrerem todoo mundo, aTVbrasiStromberg-Carlson, RCA e Philips.
O engenheiro Jorge Edo, hoje com 82
leira estará exibindo imagens tridianos,recorda-se com alegria e entusias- Três revoluções. Os maiores saltos mensionais e trilhando o caminho da
modosprimeirostemposdaTVbrasilei- da TV brasileira estão ligados direta- banda larga na internet, com a IPTV.
ro. Eu o conheci nos anos 1970, quando mente a três avanços: às telecomunicaNenhum país tem tanta paixão
trabalhava na indústria Maxwell. A pri- ções de longa distância Embratel, em quanto o Brasil pela TV aberta – hoje
meira guerra vencida por Edo foi levar a 1969, à TV em cores em 1972 e à TV digi- presente em 97% de seus domicílios.

Nossa TV da válvula à HD

P

are um minuto, leitor, para
pensar na evolução tecnológica da TV brasileira ao longo das últimas seis décadas.
É impressionante. Façamos um retrospectoevoltemos60anosnotempo, para rever o que era o estúdio da
TV Tupi de São Paulo na noite de 18
de setembro de 1950, data do nascimento da TV no País.
A eletrônica de 1950 era inteiramente analógica, baseada nas antigasválvulasavácuotríodo. Para aprimeira noite, só existem duas câmeras, das três que a TV Tupi havia importado. Na véspera, por azar, uma
delas havia sofrido um curto-circuito. As duas restantes têm, portanto,
que dar conta do recado.
E tudo tem que ser feito ao vivo:
locuçãode notícias, anúncioscomerciais,númerosmusicais,teatroounovela. A parte técnica está a cargo dos
engenheiros Jorge Edo e Mário Alderighi, pioneiros dessa especialidade
no País.

Nessa noite, a supervisão de todos os
trabalhos deveriam estar a cargo do engenheiro norte-americano Obermiller,
que, no entanto, por algum motivo de
saúde,desapareceuhorasantesda inauguração da emissora. Diante do desafio
inesperado,armadoapenascomadisposiçãoeacriatividadedojeitinhobrasileiro, Jorge Edo assumiu a responsabilidade de por a emissora no ar. E os resultados foram os melhores possíveis para
aquelas circunstâncias.
Vale lembrar que, num estúdio apinhado de gente, sob o calor insuportáveldos holofotes, às 8 da noite, a locutora Yara Lins anuncia, solenemente:
“Senhoras e senhores telespectadores, diretamente do Alto do Sumaré, em
São Paulo, Brasil, as Emissoras Associadas do País apresentam, através de sua
emissora de televisão PRF-3 TV, canal 3,
neste instante, e com muito orgulho, o
primeiroprogramadetelevisãodaAmérica Latina.”
Quem estava lá. Nessa primeira noi-

thel, CEO do SinoLatin Capital,
bancode investimentosespecializado em negócios entre as
duas regiões.
A queda no preço dos ativos
também teve papel fundamental para o aumento da presença
chinesa na região, observa Bethel. Apesar disso, ele acredita
que os negócios tendem a aumentar ainda mais no futuro,
mesmo com a recuperação dos
preços.
A principal razão é o forte ritmo de crescimento da China,
que continuará a ser alimentado
pelo maciço processo de urbanização. “Cerca de 400 milhões de
chineses vão se mudar do campo
para as cidades nos próximos 20
anos e esse processo vai aumentar a demanda por ferro, aço, petróleo,soja,plásticoeumainfinidade de outras coisas.”

