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QUEM É

Cláudia Trevisan
CORRESPONDENTE / PEQUIM

Brasil e China têm de sentar à
mesa, resolver suas pendências
de natureza comercial e relan-
çar o relacionamento bilateral
em novas bases, afirma o em-
baixador brasileiro em Pequim,
Clodoaldo Hugueney. “Os chi-
neses têm tido muita calma
nesse clima de denúncias da
China no Brasil. Há um real in-
teresse em atribuir ao Brasil
um papel importante e evitar o
desgaste.”

A presidente Dilma Rousseff
irá à China em abril e, ao longo
do ano, ocorrerão várias trocas
de visitas de ministros, o que
dará impulso político para reti-
rar o “entulho” que provoca ruí-
dos na relação, avalia Hugue-
ney. Entre os problemas, estão
as queixas da indústria brasilei-
ra em relação ao câmbio e a prá-
ticas desleais dos exportadores
chineses. “O que nós precisa-
mos entender é que este é um
país onde tudo se negocia”, dis-
se o embaixador ao Estado.

A seguir, os principais tre-
chos da entrevista.

● O que vai mudar na relação
com a China no novo governo?
No governo anterior foram
construídas as bases para resol-
vermos os problemas e termos
uma relação diferente com a
China. O Plano de Ação Conjun-
ta, que traz os objetivos para o
período 2010-2014, criou os ins-
trumentos para superar as difi-
culdades. Resolvido isso, pode-
mos entrar numa nova fase,
que vai produzir resultados po-
sitivos para o Brasil. Em 2011,
haverá uma sucessão de visitas
importantes, que vão criar o
momento político para relançar
a relação em novas bases. O po-
tencial é gigantesco. O nosso co-
mércio, de US$ 50 bilhões, é ri-
dículo perto da dimensão das
duas economias.

● O que atrapalha a relação?
Há os problemas ligados à com-
petitividade chinesa, que é es-
trutural, fruto de 30 anos de
crescimento, de investimentos
maciços em modernização da
economia e em infraestrutura.
A competitividade chinesa não
é um problema só do Brasil, é
um problema do mundo. Mas
há problemas que são específi-
cos e atingem o mercado brasi-
leiro: práticas de dumping, de
contrabando, todas as chama-
das práticas desleais de comér-
cio. Há a questão do câmbio. O
câmbio aqui está se movendo
lentamente, mas houve uma va-
lorização. A apreciação real já
está em 7% e vai continuar.

● No Brasil, o real se valorizou
muito mais.
O real se valorizou enormemen-
te, e isso terá de ser discutido
em um contexto mais global
também. Mas nós teremos de
ter um diálogo bilateral intenso
com a China e ver o que se po-
de fazer. Nós temos de tomar
medidas para proteger a indús-
tria brasileira, defender o em-
prego no Brasil, mas as medi-
das de caráter defensivo não
vão resolver a situação. Temos
de desenvolver ações que pro-
movam as exportações, como o
governo está fazendo, abrir mer-
cados, corrigir o custo Brasil e
investir na infraestrutura. Os
chineses dão enorme importân-

cia ao Brasil e querem resolver
os conflitos. Eles não estão inte-
ressados em construir um supe-
rávit com o Brasil. A China reco-
nhece a importância do Brasil
para ela e para o mundo.

● A China é o maior destino das
exportações brasileiras e um
país com o qual o Brasil tem su-
perávit. Os chineses entendem
as razões pelas quais o Brasil
está insatisfeito?
Os chineses têm tido muita cal-
ma nesse clima de denúncias da
China no Brasil. Há um real in-
teresse em atribuir ao Brasil
um papel importante e evitar o
desgaste. Com os mecanismos
do plano de ação é possível co-
meçar a limpar a mesa. Vamos
tirar os obstáculos.

● Há um exagero na percepção
brasileira em relação à suposta
ameaça chinesa?
Os setores afetados têm preocu-
pações legítimas. Adotou-se
uma medida antidumping no se-
tor de calçados e a participação
da importação de calçados no
total do consumo caiu enorme-
mente. O setor de calçados está
exportando e tendo resultados
positivos. Setores afetados têm
uma causa e o governo deve
olhar para isso. Mas há grandes
ganhos também. Não se pode
desprezar a China. Por que jo-
gar fora uma relação com a qual
se pode ganhar muito? Pela mi-
nha experiência de 40 anos li-
dando com contencioso comer-
cial, com problemas com os Es-
tados Unidos e com a União Eu-
ropeia, sei que dá para resolver.
Se fizermos isso, vamos tirar o
entulho em cima da mesa, relan-
çar a relação em novas bases e
ganhar muito com ela.

● O que significa “relançar a rela-
ção”?
O comércio cresceu espetacu-
larmente, mas ainda é pequeno
e pode passar de US$ 100 bi-
lhões. As importações chinesas
em 2010 foram de US$ 1,4 tri-
lhão, 22% do PIB, e a maior par-
te é de produtos manufatura-
dos. Há um espaço enorme no
agronegócio, na área de produ-
tos de luxo. Existe 1 milhão de
milionários e uma classe média

de 400 milhões. Não dá mais pa-
ra dizer “ah, o chinês não toma
café”. O chinês toma café, sim,
e se colocar café de qualidade
aqui com a marca do Brasil vai
vender. A dimensão do merca-
do é gigantesca.

● Os chineses estão dispostos a
aceitar medidas de proteção em
setores afetados pelas importa-
ções chinesas?
Eles têm aceitado. Nós reconhe-
cemos a economia de mercado
e não implementamos a medi-
da. Eles não gostam disso, mas
o fato de reclamarem e não leva-
rem isso adiante é um reconhe-
cimento de que o Brasil está nu-
ma situação complicada e terá
de tomar alguma medida.

● Integrantes do novo governo,
principalmente o ministro do De-
senvolvimento, Fernando Pimen-

tel, estão com discurso mais críti-
co em relação à China. O governo
chinês manifestou alguma preo-
cupação em relação a isso?
Não. Eles estão interessados
em construir uma relação posi-
tiva com o Brasil. Em vez de fa-
zer uma crítica exagerada, nós
temos de procurar resolver as
questões. Ver os problemas con-
cretos e resolver. A crítica é im-
portante para sensibilizar. Mas
está todo mundo sensibilizado,
no Brasil e aqui.

● Estatais chinesas manifesta-
ram interesse em comprar terras
no Brasil. Isso vai prosperar?
Nós estamos trabalhando para
lançar um boletim trimestral
de investimentos chineses no
Brasil e estamos levantando tu-
do: quem está investindo,
quem está pensando em inves-
tir. Tem algumas coisas nessa

área, mas não é prioridade. E al-
gumas coisas mais recentes não
estão prosperando, porque o ca-
ra vai lá e percebe que há resis-
tência. Ele volta para cá e diz:
“Disso eles não gostam, vamos
fazer outra coisa”.

● Qual é a prioridade?
Petróleo é uma delas. A Sino-
pec acabou de colocar US$ 7 bi-
lhões no Brasil. Isso aí é o que
as pessoas esquecem. Não é to-
do mundo que entra com US$ 7
bilhões no País. Há interesse
chinês na área de mineração,
mas é uma área que temos de
olhar com certo cuidado. Mas
temos que definir critérios para
todo mundo, não só o chinês.

● Outra questão é que os investi-
mentos são feitos por grandes
estatais, o que levanta dúvidas
sobre a motivação, se é somente
econômica ou também política.
O cara está investindo no Brasil
para ganhar dinheiro. Essas es-
tatais foram todas corporativi-
zadas. Vai conversar com os di-
rigentes das estatais chinesas.
Os caras são uns capitalistas e
estão fazendo investimentos
porque acham que é bom para a
empresa deles, vai produzir lu-
cro, vai reforçar a presença da
empresa no plano mundial.

● Os chineses querem ter portas
abertas para investimentos no
Brasil, mas impõem restrições
para investimentos brasileiros.
A gente tem de atacar isso.
Quem quer entrar tem que en-
trar. Se quer fazer investimen-
to com 100% de capital brasilei-
ro, é mais difícil, mas não é im-
possível. Se isso é prioritário
para uma empresa brasileira, é
interesse do Brasil, então fala
para o chinês. Ah, não resolve?
Então, quando houver um in-
vestimento importante para vo-
cê no Brasil, eu também não re-
solvo. O que precisamos enten-
der é que este é um país onde
tudo se negocia. Nós temos de
definir o que queremos e ver o
que eles querem.

Clodoaldo Hugueney, embaixador do Brasil na China

Para o diplomata, os
chineses têm tido muita
calma com as denúncias
da China no Brasil porque
dão importância ao País

ENTREVISTA

Eduardo Rodrigues / BRASÍLIA

O pânico ante a invasão chine-
sa no mercado mundial é tão
disseminado na indústria bra-
sileira que até mesmo as em-
presas que ainda não enfren-
tam a concorrência dos asiáti-
cos já bolaram estratégias pa-
ra lidar com a competição.

Deacordo com aSondagem Es-
pecial da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), metade
das empresas nacionais se movi-
menta para tentar contrapor as
vantagens de preço que os chine-
ses oferecem aos consumidores,
apostando em outros atrativos.

A principal alternativa é o in-
vestimento em qualidade e de-
sign dos produtos, apontada por
48,4% das 1.529 empresas entre-
vistadas pela entidade em outu-
bro do ano passado. Em segundo
lugar, aparecem os esforços para
redução dos custos nas linhas de
montagem e aumento da produ-
tividade.

Cerca de um terço das compa-
nhias, ainda, planejam investir
em imagem, diferenciando suas
marcas das concorrentes asiáti-
cas por meio de ações de marke-
ting mais agressivas. Outra alter-
nativa, estudada por 27% das em-
presas, é apostar no lançamento

de produtos, para contrapor a va-
riedade crescente de mercado-
rias chinesas que têm invadido
as prateleiras mundo a fora.

Migração. “Se não pode vencê-
los, junte-se a eles”. Seguindo o
velho provérbio, 13,2% das com-
panhias entrevistadas conside-
ram a opção de buscarem parce-
rias com empresas da China pa-
ra tentarem sobreviver no mer-
cado. Outros 10% foram ainda

mais longe e já abriram fábricas
próprias em solo chinês, princi-
palmente nos setores de veícu-
los, máquinas e equipamentos,
materiais elétricos, eletrônicos
e de comunicação.

Para o secretário de Política
Econômica da CNI, Flávio Caste-
lo Branco, o movimento pode fa-
zer sentido,do ponto de vista em-
presarial, mas é ruim para o se-
tor industrial como um todo.
“Significa perda de emprego no

País, além de menor geração de
tributos”, avalia.

Segundo ele, as estratégias em-
presariais são válidas, mas de-
pendem de uma ação mais efeti-
va de defesa comercial das auto-
ridades brasileiras, além do com-
bate à questão cambial. “É preci-
so ter menos dependência da ta-
xa de juros para controle da infla-
ção, pois o diferencial de juros
brasileiro favorece a entrada de
dólares e pressiona ainda mais a

cotação da moeda”, completou.
O coordenador de sondagens

conjunturais da FGV, Aloisio
Campelo Júnior, avalia que a
agenda de reformas estruturais
para melhorar a competitivida-
de do parque produtivo brasilei-
ro precisa andar com mais veloci-
dade para que o câmbio deixe de
ocupar papel tão preponderante
nas relações comerciais entre os
dois países. “Algumas coisas já
foram feitas para melhorar a in-

fraestrutura de portos e estra-
das, para reduzir a burocracia,
mas ainda falta muito, sobretu-
do no que diz respeito à tributa-
ção da produção no Brasil.”

Da mesma forma, acrescenta
Campelo Júnior, não adianta o
governo aumentar as barreiras
comerciais sem que a indústria
invista mais em modernização e
inovação. “O protecionismo por
protecionismo não leva a lugar
nenhum”, diz o economista.

✽ Clodoaldo Hugueney foi
nomeado embaixador do Bra-
sil em Pequim em meados
de julho de 2008 pelo então
presidente da República Luiz
Inácio Lula da Silva. Ele
substituiu Luiz Augusto de
Castro Neves e acumula o
cargo de embaixador brasi-
leiro na Mongólia e na Coreia
do Norte. Antes de ocupar o
posto em Pequim, Hugueney
foi delegado permanente do
Brasil em Genebra e subse-
cretário geral de Assuntos
Econômicos e de Comércio
Exterior.

Metade das empresas muda estratégia
para enfrentar concorrência chinesa
Sondagem da CNI mostra que até companhias que ainda não competem com a China apostam em outros atrativos para seus produtos

‘Precisamos entender que
na China tudo se negocia’

CLÁUDIA TREVISAN/AE-31/10/2008
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Entulhos. Clodoaldo Hugueney: ‘Vamos tirar os obstáculos’

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 4 fev. 2011, Economia & Negócios, p. B3.




