
Relações com Chile e Brasil se fortalecem  
 
As conexões comerciais entre Hong Kong e a América do Sul existem há muito tempo. Tanto o 
Brasil quanto o Chile estão estabelecidos como mercados e fornecedores importantes para a 
Região Administrativa Especial, e há também fortes vínculos na forma de intercâmbios 
culturais e turísticos. 
 
O Brasil aparece como 23°. principal parceiro comercial internacional de Hong Kong - mas o 
primeiro na América Central e do Sul -, enquanto o Chile é o 40°. no geral e o terceiro na 
região. 
 
Em 2009, o comércio de mercadorias de vários tipos entre Brasil e Hong Kong atingiu 24,16 
bilhões de dólares de Hong Kong (US$ 3,11 bilhões), o que representou uma queda de 10,6% 
em relação a 2008. 
 
Neste ano, no entanto, o comércio bilateral apresentou uma forte recuperação, subindo 20,2% 
nos primeiros oito meses de 2010. 
 
No ano passado, o Brasil apareceu em 26°. lugar entre os mercados para exportação e 
reexportação a partir de Hong Kong, e em 20°. lugar entre suas fontes de importação. 
 
Hong Kong compra carnes e derivados do Brasil em quantidades consideráveis. Coletivamente, 
esses produtos respondem por 78,8% do total de importações. Couros e seus produtos, peles, 
equipamentos de gravação de som e telecomunicações, gorduras e óleos vegetais e frutos do 
mar constituem outras categorias significativas de importações. 
 
Desde novembro de 2008, não há necessidade de visto para brasileiros que visitem Hong 
Kong, nem para portadores de documentos de viagem da SAR de Hong Kong em visitas ao 
Brasil para estadas inferiores a 90 dias - o mesmo acordo vale para o Chile. Em 2009, quase 
400 cidadãos brasileiros e 81 cidadãos chilenos eram residentes em Hong Kong. 
 
Além de estimular o turismo, a política governamental de Hong Kong é de promover os 
vínculos culturais com diferentes países, inclusive Brasil e Chile, a fim de enriquecer o 
desenvolvimento da cultura e das artes em Hong Kong. Vários intercâmbios bem sucedidos já 
ocorreram. Eles incluem apresentações de jazzistas brasileiros durante um festival de jazz em 
Hong Kong, e um festival de cinema brasileiro realizado em 2004 com apoio do Consulado 
Geral do Brasil. 
 
Polo ecológico da Ásia 
 
Uma consequência da florescente cultura de vinhos em Hong Kong - é política declarada do 
governo da SAR que Hong Kong deve ser o "polo ecológico da Ásia" - é uma crescente 
conscientização a respeito do vinho chileno. 
 
Os vinhos do Chile são a presença dominante da América do Sul nas prateleiras das lojas de 
vinhos e nas muito ampliadas seções de bebidas dos supermercados, embora a Argentina 
também tenha uma forte presença e o Brasil esteja se tornando mais visível. 
 
O Chile foi a sétima principal origem de vinhos importados em Hong Kong em 2009/10, com 
um valor total de US$ 14 milhões, representando um crescimento anualizado de 22%. Isso se 
deveu parcialmente à redução a zero das tarifas de importação sobre o vinho no orçamento 
governamental de 2008, mas também a uma promoção ativa dos seus vinhos por parte dos 
produtores chilenos. Vários deles participaram da Hong Kong International Wine and Spirits 
Fair 2010, realizada em novembro. 
 
O comércio entre Chile e Hong Kong é robusto e continuou crescendo mesmo durante a crise 
econômica global. Durante 2009, o comércio bilateral em mercadorias cresceu espetaculares 
30,8%. 



A SAR exporta para o Chile, ou reexporta da China para o Chile, equipamentos 
eletroeletrônicos, vestuário, calçados, equipamentos de escritório e de processamento de 
dados e relógios. Importa diversos metais e produtos alimentícios, inclusive frutas e legumes, 
carnes e derivados e produtos marítimos. 
 
A delegação que vai ao Brasil e ao Chile, liderada pelo secretário de Finanças de Hong Kong, 
espera expandir e ampliar os vínculos comerciais e culturais que existem atualmente entre 
Hong Kong e essas duas importantes nações sul-americanas. ■ 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 06 dez. 2010, New York Times, p.7. 


