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D
e volta de uma viagem
de quase uma semana
à China, a presidente
Dilma Rousseff afir-

mou que a visita foi um “salto de
qualidade” na relação entre os
dois países. Dilma disse estar
confiante na cooperação entre a
potência asiática e o Brasil e
“muito satisfeita” com os resul-
tados obtidos, ou seja, com o fe-
chamento de diversos acordos.

“Achoquefoiumsaltodequa-
lidade nas nossas relações. Mas
ainda queremos mais”, afirmou
no programa de rádio Café com a
Presidenta, destacando que pre-
tende ampliar a venda de produ-
tos mais elaborados à China, e
não apenas de matérias-primas.

Dilmaparticipou,naúltimase-
mana, de uma série de encontros
no país asiático. Em comunicado
conjunto o presidente chinês, Hu
Jintao, comprometeu-se a incen-
tivar a importação de produtos
nacionais com mais valor agrega-
do. Os dois países também fecha-
ram acordos na área de ciência e

tecnologia,petróleoecomércio.
Duranteaviagemdapresiden-

te, a estatal chinesa da área de co-
municação ZTE informou que
pretende abrir uma fábrica no in-
terior de São Paulo, um investi-
mentodemaisdeR$350milhões,
segundo Dilma. Também foi
anunciado durante a visita oficial
que a Foxconn estuda investir
R$ 19 bilhões em um novo parque
industrial no país. “A viagem foi
bastante proveitosa. Eu diria que
foi muito bem-sucedida, por-
que nós alcançamos o nosso
principal objetivo: o de abrir as
portas para que mais produtos
brasileiros, produtos mais ela-
borados, entrassem na China.”

A presidente também afirmou
que o Brasil deve lançar em par-
ceira com a China mais dois saté-
lites para monitorar a agricultura
e a Amazônia. Dilma participou
de mais dois encontros, entre
países do Brics e do fórum eco-
nômico na cidade chinesa de
Boao, que reuniu empresários e
líderes de países asiáticos. De

acordo com a presidente, com a
Rússia, Índia e China, foram dis-
cutidos o controle da especula-
ção financeira e mais equilíbrio
no comércio internacional,
além do combate à pobreza.

INOVAÇÃO AGRÍCOLA
Os encontros também permiti-
ram a assinatura de um termo de
cooperação em produtos e servi-
ços de defesa e de um memoran-
do de entendimentos com a Em-
presa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) para
pesquisa de inovação agrícola.
Além disso, os países fecharam
acordoparatrocadeexperiências
na organização de grandes even-
tos, visando a realização da Copa
de 2014 e da Olimpíada de 2016.

Outras parcerias em áreas
como energia (entre a Eletro-
bras e a State Grid), petróleo
(entre a Petrobras e a Sinochem)
também foram firmadas. O de-
senvolvimento de biocombus-
tíveis foi outro tema da pauta.
REDAÇÃO COM AGÊNCIAS

Mesmo com vários acordos fechados para aumento das exportações de produtos com valor
agregado, presidente ponderou que o Brasil ainda quer mais do comércio com o país asiático

R E L A Ç Õ E S E X T E R I O R E S

Os países fecharam
parceria para troca
de experiência
na organização
de grandes eventos,
visando a Copa
de 2014 e a
Olimpíada de 2016

Viagem de Dilma à China foi salto
na relação comercial entre países

A presidente brasileira, Dilma Rousseff, e o
presidente chinês, Hu Jintao, fecharam acordos
que incluem áreas de petróleo e de tecnologia

A presidente Dilma
Rousseff foi à China com o
objetivo de fechar diversos
acordos que beneficiassem
empresas brasileiras
de peso como Petrobras,
Eletrobras, Embrapa
e Embraer — sendo que
a última enfrentava
dificuldades em conseguir
fabricar aviões em
sua unidade chinesa.
O momento da visita foi
propício ao Brasil, visto
que, em um período
de elevação dos preços
agrícolas no mercado
internacional, os asiáticos
têm interesse em
garantir laços comerciais
com países fortes na
produção agropecuária
e de minérios.
“A China está crescendo
muito e os produtos
agrícolas estão nesse
preço porque há redução
na produção em vários
países, como Austrália
e Rússia. Nos Estados
Unidos, a produção
não cresce no ritmo
de antes. O Brasil tem
um produto estratégico
na mão e usa isso nas
negociações”, afirma
Argemiro Procópio Filho,
professor de relações
internacionais da
Universidade de Brasília
e autor de três livros sobre
o país asiático. Além de
atrações evidentes, como
o pré-sal, a contrapartida
oferecida nas negociações
por Dilma Rousseff foi
exatamente a vocação
brasileira de exportação de
commodities. Isso porque
a China tem que alimentar
impressionantes 1,3 bilhão
de habitantes, milhões
deles em processo de
ascensão à classe média.
O Brasil possui um
superávit comercial de
US$ 5 bilhões com a China,
que hoje é seu maior
investidor e terceiro país
visitado por Dilma desde
que assumiu a Presidência.

Grandes
empresas
foram
beneficiadas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 abr. 2011, Caderno Especial, p. A2.
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