nas engatinhando, diferentemente do que
acontece em outras regiões. "Na África,
por exemplo, a relação é mais profunda.
O país investe na infraestrutura local,
financia projetos e busca garantir as concessões dos recursos naturais", diz.
NOVOS MERCADOS
O economista Antonio Corrêa de Lacerda, da PUC-SP, membro do Conselho
Superior de Economia da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp),
concorda com Tang. "A China tem uma
estratégia internacional para garantir o
suprimento de matérias-primas, energia
e alimentos. Fez isso primeiro na África,
comprando terras e recursos. Agora,
está na América Latina e, dentro dela,
no Brasil", explica. Para isso, conta com
uma arma poderosa: seus 2,5 trilhões de
dólares em divisas internacionais, usados
para financiar projetos no exterior com
taxas muito competitivas, difíceis de
serem igualadas.
Lacerda destaca também que a China
tem um segundo objetivo: a conquista
de novos mercados no exterior para
suas empresas, pois, quando uma delas
se instala fora, continua a comprar peças
e equipamentos no país de origem. "Na
medida em que os investimentos forem

consolidados por aqui - por enquanto são
basicamente anúncios —, a tendência é que
isso se mostre mais claramente", diz.
O avanço dos investimentos chineses
repercutiu no 7 o Fórum de Economia da
Fundação Getulio Vargas (FGV), realizado em São Paulo, no final de agosto.
No evento, que reuniu grandes nomes da
economia brasileira, o assunto foi o tema
de um dos quatro painéis de discussão,
sob o tema maior "É possível enfrentar

Lula limitou a
compra de terras
por estrangeiros.
E isso já afeta os
negócios chineses
a concorrência da China? Como?".
Em meio a acusações sobre suposta
fraude das regras do comércio mundial,
valorização artificial da moeda nacional
chinesa e suas supostas ambições imperiais, o ex-ministro Antônio Delfim
N e t t o disse que, se há um culpado
pela "invasão" chinesa, esse é o Brasil.
"Apenas dois países no mundo inteiro

acreditam que a China é uma economia
de mercado", disse. "Um acredita com
alguma dúvida: a China. O outro, de maneira convicta: o Brasil". A China, disse
Delfim Netto, faz "o que qualquer país
que quer crescer faz. O erro está aqui".
COMPRA DE TERRAS
Um dos problemas apontados pelo exministro é o da compra de terras por
instituições do Estado chinês (empresas
ou fundos). Lacerda lembra que nesse
aspecto as coisas estão mudando um
pouco. "O governo brasileiro fez bem em
limitar a compra de terras por empresas
estrangeiras, porque é o Estado chinês
que está por trás desse processo", disse.
Ele se refere ao parecer sancionado pelo
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em
meados de agosto, que limita a venda
de terras brasileiras a estrangeiros ou
empresas brasileiras controladas por
estrangeiros.
A decisão atinge operações em andamento no Brasil, como o protocolo de
intenções firmado entre o grupo chinês
de investidores Pallas International e o
governo da Bahia, estabelecido no começo do ano, pelo qual a empresa acertou
seu interesse em produzir grãos para exportação e atuar no setor de bioenergia.

A intenção do grupo era a de adquirir
entre 200 mil e 250 mil hectares de terras,
tanto no oeste baiano quanto na região
conhecida c o m o Mapito (Maranhão,
Piauí e Tocantins).
Tang tem um ponto de vista diferente. Ele vê, ao contrário do que parece
enxergar o ex-ministro Delfim Netto,
um excesso de protecionismo brasileiro,

especialmente nos temas relacionados
ao país asiático. "Há muitas questões
apontadas em relação à China: câmbio,
protecionismo, meio ambiente. Isso é
bobagem. Os dólares da China são tão
verdes quanto os dos outros países",
afirma. Quanto às alegadas dificuldades
de empresas brasileiras para realizar
investimentos na China, ele lembra que

esse país "recebeu mais de 1 trilhão de
dólares de investimentos externos nos
últimos 30 anos, muito acima do que foi
investido no Brasil". "Se fosse tão difícil
investir lá, provavelmente esse volume
não seria tão grande".
Tão impressionante quanto os investimentos feitos na China é o crescimento
dos investimentos chineses no exterior.
Segundo a Conferência das Nações
Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad), houve uma alta de 132%
entre 2007 e 2008, quando o fluxo anual
atingiu 52,15 bilhões de dólares. No ano
passado, enquanto o fluxo mundial de
investimentos estrangeiros diretos (IED)
caiu 43%, o I E D realizado pela China
diminuiu apenas 9%, para 48 bilhões de
dólares, o que levou o país da 12a para
a 6 a posição entre os que mais investem
no mundo. A estimativa é que, neste
ano, o país atinja o 4o lugar, ficando atrás
somente de EUA, França e Japão. No
I E D recebido, o país passou da 6 a para
2a posição entre 2008 e 2009, situando-se
atrás apenas dos EUA.
LIDERANDO SEM PARAR
A pujança das relações econômicas internacionais chinesas não se limita aos
investimentos. No ano passado, a China
assumiu a liderança do ranking dos países
exportadores: com vendas superiores
a 1,2 trilhão de dólares (valor próximo
ao PIB brasileiro), o país ultrapassou a
Alemanha e apareceu em 2 o lugar nas
importações.
Mesmo os EUA, a grande potência
mundial, não escapam do efeito-China.
Em 2008, a corrente de comércio entre
os dois países totalizou 407,5 bilhões de
dólares, com déficit para os americanos
de 268 bilhões de dólares. No ano passado, mesmo com a retração da economia
mundial e também das importações
americanas, o déficit foi de 226,9 bilhões
de dólares, equivalente a 60,5% de todo
o déficit comercial dos EUA, de 503,5
bilhões de dólares. A China também
possui mais de 840 bilhões de dólares
em títulos da dívida americana (dados de
junho), equivalentes a um terço de todo
seu estoque de reservas internacionais.
O país é o maior credor individual dos
EUA, que devem mais de 12 trilhões
de dólares.
ce estar errado ao dizer que os dólares
chineses são tão verdes quantos os dos
outros países. Na verdade, tudo indica
que eles estão cada vez mais verdes.

Fonte: Retrato do Brasil, São Paulo, n. 39, p. 28-31, out. 2010.

