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DESTAQUE COMÉRCIO EXTERIOR

Maeli Prado e Carolina Alves
redacao@brasileconomico.com.br

Quando a presidente Dilma Rous-
seff desembarcar hoje em Pe-
quim, na China, levará na baga-
gem a expectativa de fechamento
de pelo menos 20 acordos comer-
ciais com o gigante asiático, en-
volvendo empresas de peso como
Petrobras, Eletrobras, Embrapa e,
é claro, a Embraer, que vem en-
frentando dificuldades em conse-
guir fabricar aviões maiores em
sua unidade chinesa e que decidi-
rá neste mês se manterá ou não a
planta no país. A perspectiva
também é elevar as exportações
brasileiras para a Ásia, em espe-
cial as de produtos industrializa-
dos, de maior valor agregado.

Em um momento de elevação
dos preços agrícolas no mercado
internacional, os asiáticos têm in-
teresse em garantir laços comer-
ciais com países fortes na produ-
ção agropecuária e de minérios.
“A China está crescendo muito e
os produtos agrícolas estão nesse
preço porque há redução na pro-
dução em vários países, como
Austrália e Rússia. Nos Estados
Unidos, a produção não cresce no
ritmo que crescia antes. O Brasil
tem um produto estratégico na
mão, e a Dilma sabe disso”, avalia
Argemiro Procópio Filho, profes-
sor de relações internacionais da
Universidade de Brasília (UnB) e
autor de três livros sobre o país.

O Brasil possui um superávit
comercial de US$ 5 bilhões com
a China, seu maior investidor e
terceiro país visitado por Dilma
desde que assumiu a presidên-
cia. Mas quer aumentar a quali-
dade desse resultado. “O gover-
no brasileiro pretende elevar as
exportações para a China, mas
não apenas as vendas dos 80
produtos que fazem parte da
nossa pauta de exportação,
como petróleo e minério de fer-
ro. Queremos elevar as exporta-
ções de produtos de alto valor
agregado, principalmente os
industrializados. Exemplo disso
será o acordo com a Embraer”,
afirma o secretário do Itamaraty
Luís Guilherme Parga Cintra.

A fabricante de aviões brasi-
leira é um caso simbólico de
quão fechado é o mercado chi-

nês. Apesar de ter se associado à
estatal Aviation Industries of
China (Avic) e ter fábrica no
país, gostaria de produzir aero-
naves maiores, mas não é auto-
rizada, pois a China está desen-
volvendo os seus próprios mo-
delos. Durante a visita de Dil-
ma, a Embraer deve assinar
contrato de venda de aviões
modelo Embraer 190 e Legacy
para empresas aéreas chinesas.

Invasão chinesa
Entre os acordos a serem assi-
nados ao longo dos próximos
dias, estão dois memorandos de
entendimento entre o Inmetro
(que fiscaliza normas de quali-
dade e segurança de produtos
no Brasil) e o órgão correspon-
dente chinês, já que o governo
brasileiro está preocupado com
a invasão de produtos chineses
de baixa qualidade e preço,
como afirmou o ministro do
Desenvolvimento, Fernando Pi-
mentel. Além disso, haverá as-
sinaturas de um termo de coo-
peração em produtos e serviços
de defesa e de um memorando
de entendimentos com a Em-
presa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) para
pesquisa de inovação agrícola.

Além disso, os países devem
fechar um acordo para troca de
experiências na organização de
grandes eventos, visando a
Copa de 2014 e a Olimpíada de
2016. Parcerias em áreas como
energia (entre a Eletrobras e a
State Grid), petróleo (entre a
Petrobras e a Sinochem) e o des-
envolvimento de biocombustí-
veis também serão firmadas.

Na quarta-feira, Dilma se
reunirá com o primeiro-minis-
tro chinês e com o presidente
da Assembleia Legislativa da
China e, na quinta, participará
de um encontro da cúpula dos
BRICs (Brasil, Rússia, Índia e
China). “Será um evento muito
importante porque marca o in-
gresso da África do Sul no blo-
co”, diz Parga Cintra.

O câmbio chinês não deve ser
assunto comentado. “Não acre-
dito que [o câmbio] esteja na
pauta, pois é um tema que tem
sido mais abordado nas reuniões
do G-20”, afirma o secretário. ■

Dilma poderá
fechar 20 acordos
em visita à China
Grandes empresas brasileiras como Embraer, Petrobras,
Embrapa e Eletrobras deverão ser beneficiadas

Está prevista
negociação para
troca de experiências
na organização
de eventos, visando
Copa do Mundo
e Olimpíada

INSUMOS BÁSICOS

Principal necessidade chinesa é alimentar
uma população de 1,3 bilhão de habitantes

Como convencer um país como
a China a comprar bens com
preços influenciados por um
ambiente de elevada carga
tributária e gargalo de mão-de-
obra qualificada, caso dos
produtos industriais brasileiros?
Além de atrações evidentes,
como o pré-sal, a contrapartida
a ser oferecida deve ser
exatamente a nossa vocação de
exportadores de commodities,
avaliam especialistas em relações
internacionais. A China tem
que alimentar impressionantes
1,3 bilhão de habitantes, milhões
deles em processo de ascensão
à classe média.Por precisar de
insumos básicos, os chineses
investe no Brasil essencialmente
nos setores de mineração,
petróleo e siderurgia. “A entrada
do Brasil como grande

fornecedor de recursos naturais
em um formato de integração
econômica entre os países é a
tônica dessa nova relação”, diz
Edison Renato, coordenador a
área de análise do Conselho
Empresarial Brasil-China. “Somos
menos competitivos em setores
fortes da nossa economia
principalmente por conta do
custo Brasil”, afirma Marcelo
Zorovich, especialista em
China da faculdade de Relações
Internacionais da ESPM. Para
ele, o Brasil tem mais a ganhar
apresentando seu potencial
em setores estratégicos. “É mais
racional buscarmos parcerias
em setores como energia,
infraestrutura e recursos hídricos
do que tentar exportar produtos
com maior valor agregado.”
Bárbara Ladeia e M.P.

AGENDA

Ciência e tecnologia
estarão em pauta

Amanhã, Dilma e a delegação
brasileira serão recebidos pelo
presidente da China, Hu Jintao,
para conversas sobre o comércio
bilateral e investimentos em ciência
e tecnologia. Os ministérios
da Ciência e Tecnologia dos
dois países assinarão um
acordo de cooperação, com
a presença do ministro
brasileiro, Aloísio Mercadante.
Além disso, a presidente e o
prefeito de Hortolândia (SP),
Angelo Perugini, assinam um
acordo com a empresa ZTE para a
instalação de um pólo industrial
de telecomunicações no
município. Com investimento de
US$ 200 milhões, a unidade vai
gerar 1.500 empregos diretos.

✽
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LEIA MAIS Chineses veem o
Brasil como o parceiro

comercial ideal, especialmente
por ser capaz de suprir
suas necessidades urgentes
de produtos básicos.

Segmentos com pouca
concorrência direta no

mercado chinês, como
alimentos, moda e bebidas,
estão entre os mais otimistas
com as negociações.

Com fábrica em Pequim,
Embraco destina

90% de toda sua produção
local ao mercado chinês
e é exemplo para outras
companhias brasileiras.

INVESTIMENTOS 
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RESULTADO COMERCIAL EM 2010

Maiores importações

Peças para aparelhos e receptores 
de radiodifusão e televisão

Dispositivos de cristais líquidos

Peças para aparelhos de telefonia 
e telegrafia

1,18  

0,50

0,44

4,60%  

1,96%

1,74%

Maiores exportações

Minério de Ferro

Grãos de soja (mesmo triturados)

Óleos brutos de petroleo

13,34

7,13

4,05

43,32%

23,17%

13,17%

Fonte: MDIC

Fonte: Ipea

País terá que estabelecer
política de governo para
conseguir agregar valor
à pauta de comércio bilateral

Paulo Justus
pjustus@brasileconomico.com.br

Agregar mais valor às exporta-
ções para a China, como pre-
tende a presidente Dilma Rous-
seff, depende não somente de
negociações bilaterais, mas da
melhor definição do que o Brasil
espera do país asiático. Essa é a
opinião do pesquisador da dire-
toria de Estudos Internacionais
do Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), Eduardo
Costa Pinto, um dos autores do
estudo sobre as relações entre os
dois países. “A gente precisa
buscar coordenação para pensar
num projeto de médio prazo”.

O pesquisador afirma que as
negociações bilaterais podem
servir para melhorar o fluxo de
capitais entre Brasil e China. Se-
gundo o estudo, atualmente há
um desequilíbrio na facilidade
de acesso dos aportes estrangei-
ros entre os países. Enquanto o
Brasil se mostra aberto à entrada
de capitais, a China regula forte-
mente os aportes estrangeiros.

Costa Pinto diz que esses
acordos devem ser complemen-
tados por uma política nacional,
que envolva vários níveis de go-
verno e possa aproveitar o inte-
resse chinês em investir no Bra-
sil como forma de desenvolver a
economia local. “O espaço que a
gente tem de trabalhar na agen-
da com a China é agregar valor.
Seja com a indústria nacional ou
com articulação dos próprios
chineses nessa cadeia de produ-
ção brasileira”, diz.

O estudo do Ipea analisa a
evolução da relação comercial
entre os dois países de 2000 a
2010. Nesse período, a China se
tornou o principal destino das
exportações brasileiras e ocupou
o segundo lugar entre os países
de origem das importações. En-
tre 2000 e 2010, as exporta-
ções para a China passaram de
US$ 1,1 bilhão para US$ 30,8
bilhões, ao passo que as impor-
tações brasileiras da China
cresceram de US$ 1,2 bilhão
para US$ 25,6 bilhões.

O crescimento das exporta-
ções brasileiras se deu principal-
mente em cima dos produtos
básicos. Entre 2000 e 2009, eles
passaram de 68% das exporta-
ções para 83% dessa pauta. Em
contrapartida, as importações
provenientes da China cresce-

ram principalmente entre os
produtos de alta tecnologia. A
participação dessas mercadorias
na pauta de importações saiu de
US$ 487 milhões em 2000 para
US$ 10 bilhões em 2010.

Mais recentemente, a partir
de 2006, o Brasil passou a atrair
crescentes ondas de investi-
mentos chineses, principal-
mente nas áreas de produtos
básicos como commodities e
petróleo. O valor investido pela
China passou de US$ 6,7 mi-
lhões em 2006 para US$ 392
milhões em 2010, segundo o
Banco Central. Os dados não le-
vam em conta os investimentos
chineses feitos por paraísos fis-
cais. Se levados em conta esses
dados, por estimativas da So-
ciedade Brasileira de Estudos de
Empresas Transnacionais e da
Globalização (Sobeet), esse va-
lor em 2010 estaria entre US$ 13
bilhões e US$ 17 bilhões. ■

Negociações a
serem estabelecidas
nesta semana
podem contribuir
para ampliação do
fluxo de capitais
entre Brasil e China

Evaristo Sa/AFP

Presidente terá agenda extensa a
ser cumprida no país asiático, com

negociações em diferentes áreas
Governo ainda
precisa definir
prioridades
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