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DESTAQUE DIPLOMACIA COMERCIAL

A primeira visita da presidente
Dilma Rousseff à China rendeu
compromissos do governo do
presidente chinês, Hu Jintao,
que atendem em parte aos ape-
los dos empresários brasileiros.
Hu Jintao prometeu abrir o
mercado chinês aos produtos
brasileiros, como carnes suína e
bovina, além de aves, tabaco e
frutas cítricas. As parcerias in-
cluem ainda questões sociais, de
turismo, educação e esportes.

Mas, se a China assumiu o
compromisso de incentivar o
aumento das importações de
produtos de maior valor agre-
gado do Brasil, em contraparti-
da, a presidente Dilma Rousseff
não fez reclamações sobre a
questão do iuan durante reu-
nião de ontem com Hu Jintao. A
ausência do assunto pode ser
considerada uma vitória para a
China, que tem resistido à pres-
são internacional para elevar o
valor de sua moeda.

“As exportações brasileiras
para a China ainda estão exces-
sivamente concentradas em
produtos como soja, minério de
ferro, petróleo e celulose. Isso é
bom, mas não é o bastante”,
disse Dilma em encerramento
de seminário empresarial Bra-
sil-China. “São todos produtos
importantes, cuja exportação
queremos incrementar, agre-
gando a eles valor. É necessário,
no entanto, diversificá-los para
que a expansão do comércio bi-
lateral seja sustentável”.

Os acordos anunciados on-
tem foram elencados em um co-
municado que reúne 29 pontos.
“A parte chinesa manifestou
disposição de incentivar suas
empresas a ampliar a importa-
ção de produtos de maior valor
agregado do Brasil. A parte bra-
sileira reafirmou o compromis-
so de tratar de forma expedita a
questão do reconhecimento da
China como economia de mer-
cado”, diz o documento.

No comunicado, Dilma e Hu
Jintao afirmam ainda “consi-
derar como positivos os resul-
tados alcançados com a visita,
cujo sucesso contribuirá para
dar renovado impulso ao des-
envolvimento da Parceria Es-
tratégica Brasil-China”. Ao
longo do dia, foram assinados
acordos de cooperação nas
áreas de política, defesa, ciên-
cia e tecnologia, recursos hídri-
cos, esporte, educação, agri-
cultura, energia elétrica, tele-
comunicações e aeronáutica.

Comércio ampliado
Pelos acordos, será fortalecido
o diálogo para a promoção do
comércio de alimentos e pro-
dutos agrícolas entre ambos os

países. Segundo o texto, serão
acelerados os processos de re-
gistros de novos estabeleci-
mentos comerciais brasileiros
que venderão produtos para a
China nas áreas de carnes bo-
vina e suína, além de aves.

Segundo o governo brasi-
leiro, os acordos acertados du-
rante incluem também inves-
timentos de US$ 300 milhões
em Barreiras, na Bahia, desti-
nados a uma fábrica de pro-
cessamento de soja, e outros
US$ 300 milhões a serem co-
locados em uma planta de
produção de equipamentos de
informação, em Goiás.

Para o diretor do Departa-
mento de Promoção Comercial
e Investimento do Itamaraty,

Norton Rapesta, a nova posi-
ção do Brasil começou a surtir
efeito. De acordo com ele, é
possível começar a perceber
uma mudança de postura por
parte da China.

“A presidente deu um recado
claro e objetivo. E a gente já co-
meça a ver uma mudança de
postura da China. Manifesta-
ram a disposição, por exemplo,
de identificar novos setores de
investimento no Brasil’’, afir-
mou Rapesta. A pauta comer-
cial entre China e Brasil tam-
bém ganhou novos elementos
incluindo gelatina, milho, fo-
lha de tabaco dos estados da
Bahia e Alagoas, embriões e sê-
men de bovinos, além de frutas
cítricas. ■ Reuters e ABr

China abre mercado ao Brasil em
troca de economia reconhecida
Acordos anunciados ontem por Dilma e Hu Jintao ampliam possibilidades de exportações brasileiras

A China resiste à
pressão internacional
para elevar o valor
de sua moeda, mas
presidente brasileira
não tocou na questão
cambial durante
reunião com o líder
do governo chinês

PRÓXIMAS VIAGENS

Dilma irá em setembro para os Estados Unidos
e poderá visitar Cuba ainda neste ano

A presidente Dilma Rousseff
deverá ir aos Estados Unidos em
setembro, seis meses depois de
o presidente americano, Barack
Obama, ter visitado o Brasil.
Dilma se prepara para participar
da abertura da Assembleia Geral
da Organização das Nações
Unidas (ONU), em Nova York. No
mês passado, ao visitar o Brasil,
Obama convidou Dilma para ir
ainda este ano a Washington.
Mas os detalhes de uma eventual
visita para reuniões e possíveis
discussões de acordos bilaterais

ainda não foram acertados. A
única definição é que a presidente
deve participar da sessão de
abertura da Assembleia Geral
da ONU. Pela ordem de discursos
na assembleia, Dilma será uma
das primeiras a falar, depois
de Obama. Há planos também
de a presidente, ainda neste ano,
visitar Cuba, onde o assessor
da Presidência para assuntos
internacionais, Marco Aurélio
Garcia, esteve recentemente em
reunião com o presidente do país,
Raúl Castro. Redação e ABr
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Dilma e Hu Jintao
comemoram acordos
fechados em Pequim
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