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Para os chineses, o Brasil é o
complemento perfeito, como
grande fornecedor de matérias-
primas e alimentos para seu
enorme parque industrial e sua
imensa população — essa é a ló-
gica predominante dos investi-
mentos chineses no país. De
acordo com estudo do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea), as aquisições de em-
presas brasileiras por parte de
companhias chinesas no ano
passado se concentraram no se-
tor de petróleo, de olho no po-
tencial do pré-sal. Dos US$ 14,9
bilhões negociados em aquisi-
ções nesse período, US$ 10,17
bilhões foram destinados ao se-
tor de petróleo.

A produção de alimentos
também atraiu a atenção dos in-
vestidores estrangeiros no país.
Segundo dados do Instituto Na-

cional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), há 5,5 milhões
de hectares de terras brasileiras
nas mãos de estrangeiros. “Um
assunto importante são os in-
vestimentos na área de petróleo,
e também creio que haja boas
oportunidades de investimento
e cooperação na agricultura en-
tre os dois países”, diz o cônsul
econômico-comercial da China
em São Paulo, Li Haitong.

Mais recentemente, os chi-
neses têm investido em indús-
trias no Brasil. “No ano passado
a China foi o principal investi-
dor externo. Em parte para a
área de commodities, mas um
volume expressivo tem ido para
a área industrial, automobilísti-
ca”, diz Luís Antonio Paulino,
economista e diretor do Institu-
to Confúcio da Universidade Es-
tadual Paulista (Unesp).

Um dos recentes aportes in-
dustriais chineses em terras
brasileiras foi da fabricante de

guindastes e escavadeiras Sany,
que começou a operar neste ano
sua filial em São José do Campos
(SP). A empresa pretende inves-
tir US$ 100 milhões e gerar 1,1
mil empregos e faturar US$ 500
milhões. “Quando se fala em
investimento chinês se desta-
cam muito as áreas de produtos
básicos, mas a área industrial
tem crescido”, afirma Paulino.

O presidente da Área de
Desenvolvimento Econômico e
Tecnológico da província de Nan-
tong, Chen De Xin, diz que é
muito importante que ambos os
países se conheçam. “O Brasil é
muito rico em recursos naturais e
a China tem uma força de traba-
lho muito grande e um enorme
mercado. Acredito que a coope-
ração entre a os dois países é uma
situação ganha-ganha”, diz.

Xin está no Brasil para pro-
mover a província de Nantong,
especializada em indústrias têx-
teis, para investidores brasilei-

ros. Na região, atualmente estão
instaladas 14 companhias brasi-
leiras, entre elas a WEG e a Ma-
xion. “Há muitas empresas inte-
ressadas e certamente neste ano
esperamos receber mais empre-
sas brasileiras”, diz.

Para a vice-presidente exe-
cutiva da Câmara Brasil-China
de Desenvolvimento Econômi-
co (CBCDE), Mônica Fang, a
viagem da presidente Dilma à
China é a oportunidade para que
novos investimentos, principal-
mente os relativos à infraestru-
tura da Copa do Mundo e Olim-
píada sejam atraídos para o Bra-
sil. “Nós tivemos a Olimpíada e
a Expo Mundo e depois disso
continuamos crescendo. Agora
é a vez do Brasil”, afirma.

Fang também defende a tese
da complementariedade das
economias brasileiras e chinesas.
“Ambos os países têm grandes
territórios e população e são os
que mais crescem hoje”, diz. ■
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