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O interesse chinês pela Europa
vai muito além de aproveitar paí-
ses à beira do colapso para impor
seu avanço e adquirir uma parce-
la das finanças dos governos. A
meta é obter acesso a mercados
e comprar o know-how europeu
em tecnologia e design, adicio-
nando valor à produção.

A UE é o maior mercado de
exportações da China e os acor-
dos darão um acesso ainda
maior para os produtos chine-

ses. Em 2007, estavam instala-
das na Europa 253 empresas chi-
nesas. Hoje, o número triplicou.

“Só no Reino Unido existem
mais de 420 empresas chinesas
investindo”, afirmou Stephen
Phillips, diretor da Câmara de
Comércio China-Reino Unido.
Muitas dessas empresas chega-
ram para tentar aproveitar o flu-
xo de obras com os Jogos Olímpi-
cos de 2012 em Londres.

No ano passado, a empresa de
automóveis Changan abriu um
centro de pesquisas em Nottin-
ghame o governo britânico admi-
te que vai considerar a introdu-
ção de trens de alta velocidade
da China no sistema ferroviário
mais antigo do mundo.

Se há 150 anos eram os ingle-
ses que desbravavam continen-
tes estabelecendo linhas de fer-

ro, agora esse cenário pode mu-
dar, com a China fornecendo os
trens que milhões de ingleses
usarão para ir trabalhar.

A empresa de autopeças Asim-
co passou a operar a partir de Mi-
dlands. Em Oxford, foi a Lifan

Auto que montou um centro de
pesquisa e desenvolvimento. A
Huawei, maior empresa de equi-
pamentos de telecomunicações
da China, abriu instalações no su-
deste da Inglaterra, contratando
750 funcionários. Isso sem con-
tar com a compra pela Nanjing
Automobile da MG Rover. No se-
tor financeiro, os chineses já ad-
quiriram 3,1% das ações da Bar-
clays.

Na Alemanha, os investimen-
tos chineses já passam de€ 1 bi-
lhão e o avanço do gigante asiáti-
co também ocorre no Leste Euro-
peu. O grupo industrial chinês
Wanhua comprou neste ano a
empresa húngara BorsodChem
por€ 1,2 bilhão. “Os investimen-
tos chineses na Europa terão um
papel importante na recupera-
ção da economia da região”, co-

memorou o ministro do Desen-
volvimento da Hungria, Tamas
Fellegi.

Itália. Patinando e sem conse-
guir sair plenamente da crise, a
Itália dá sinais de que receberá
os investimentos chineses de
braços abertos, apesar dos pro-
testos locais. No fim de 2010, o
governo de Roma iluminou o Co-
liseu de vermelho para homena-
gear as autoridades chinesas que
faziam uma visita de negócios. A
meta dos governos chinês e ita-
liano é a de estabelecer um fluxo
de mercadorias de US$ 100 bi-
lhões em quatro anos, mais do
dobro do valor atual. Já são 68
empresas chinesas investindo
na Itália e as negociações apon-
tam para um aumento importan-
te nos próximos meses.

A Chongqing Lifan (motoci-
cletas) e Enhalor (químicos) in-
dicaram que vão investir no país.
No ano passado, a chinesa Zoom-
lion pagou US$ 500 milhões pela
Cifa, do setor de maquinário. A
chinesa Haier abriu sua primeira
fábrica no norte da Itália e o obje-
tivo é de ser, até 2014, a quinta
maior produtora de eletroeletrô-
nicos da Europa.

A área têxtil, na qual os italia-
nos são vistos como líderes em
design e qualidade, também é al-
vo do interesse chinês. A Wen-
zhou Hazan comprou a tradicio-
nal marca italiana Wilson e a Zhe-
jiang Xiongfeng também busca
oportunidades.

No setor automotivo, empre-
sas chinesas querem ocupar as
fábricas que a Fiat tem abando-
nado por conta de corte de cus-
tos. A Fiat fechou a produção no
sul da Itália e as chinesas Taihe e
Chery apontaram que estão inte-
ressadas no local. /J.C.

Investidores buscam tecnologia e design europeus

Ofensiva enóloga

SANTENAY, BORGONHA

D urante a 2.ª Guerra
Mundial, os produto-
res de vinho da Fran-
ça esconderam as

melhores garrafas em porões e
até mesmo enterraram parte da
produção para que não fosse le-
vada pelos alemães. Agora, o go-
verno francês volta a se preocu-
par com o destino de suas viní-
colas. Paris anunciou leis que
impedem a venda de certas ter-
ras, vinhedos e vinícolas tradi-
cionais para estrangeiros. A
preocupação, desta vez, não
são os alemães. Mas, sim, os chi-
neses que começam a investir
pesado na compra de vinícolas
da França.

Se até pouco tempo o vinho
era um produto de luxo na Chi-
na, nos últimos anos a bebida
ganhou espaço, transformou-
se em um sinal de status e o inte-
resse chinês pelo vinho euro-
peu explodiu. Em 2010, a China
se transformou no maior consu-
midor de Bordeaux do mundo,
com uma importação de 33,5 mi-
lhões de garrafas. Segundo o
Conselho de Vinhos de Bor-
deaux, a China garantiu vendas
de mais de US$ 450 milhões ape-
nas para a região. No total, Pe-
quim já importa mais de US$ 1
bilhão em vinhos por ano.

Agora, empresas chinesas
não querem apenas comprar as
garrafas e, sim, controlar a pro-
dução e garantir o abastecimen-

to. Christine Delorme não es-
conde que está preocupada
com a chegada dos chineses.
Ela dirige uma pequena produ-
ção de vinhos no vilarejo de San-
tenay, na Borgonha. “Sou a sex-
ta geração da minha família pro-
duzindo vinho e estamos sendo
assediados por empresas chine-
sas que estão dispostas a pagar
caro para ficar com nossa pro-
dução”, contou.

Ela produz vinho em 11 hecta-
res mantidos pela família desde
o século 19. “Há muita gente
que está com problemas finan-
ceiros e, diante de uma oferta
tentadora dos chineses, aca-
bam vendendo tudo que tem.”

A dona da vinícola apoia a de-
cisão do governo francês de im-

pedir a venda de determina-
das terras para estrangeiros.
“Temos de proteger o nosso
patrimônio, que é cultural
também”, disse. A proprietá-
ria conta que por meses tem
visto a chegada de missões chi-
nesas percorrendo a região e
mantendo negociações com
diversos donos de vinícolas.
“Eles são espertos. Quando
não podem comprar, entram
como sócios em empresas lo-
cais que, depois de alguns me-
ses, investem em determina-
das produções.”

A principal ofensiva vem
da estatal chinesa Cofco que
comprou no início do ano o
tradicional Chateau Viaud,
na região de Bordeaux. Outra
propriedade já adquirida pe-
los chineses foi o Château de
la Salle, além do Chateau Ri-
chelieu, que serviu de resi-
dência para amantes do polê-
mico cardeal francês. Prova
da ligação entre o vinho fran-
cês e o status social na China
foi a compra do Château Lau-
lan. O comprador foi a empre-
sa de joias da China, a Tesiro.
/ J.C.

Crise atrai
dinheiro
chinês para
a Europa
Investidores da China aproveitam
‘pechinchas’ em vários setores europeus
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DESTINO DAS VINÍCOLAS
PREOCUPA FRANCESES
Chineses começaram a comprar produtores de vinhos, o que levou o
governo francês a anunciar leis que impedem a venda a estrangeiros

JAMES ZHAN
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
INVESTIMENTOS DA ONU
“Estamos vendo na Europa um
novo rosto da China, com
investimentos em tecnologia e
estratégicos.”

420
empresas chinesas operam no
Reino Unido

68
fábricas chinesas estão na Itália

€ 1 bilhão
foi aplicado na Alemanha

Empresas chinesas já
fizeram aquisições
importantes no Reino
Unido, Alemanha, Itália e
até no Leste Europeu

Interesse. Em Santenay, na Borgonha, as produtores são assediados por chineses, que já importam US$ 1 bilhão em vinhos por ano
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O campeonato espanhol de fu-
tebol vai fazer uma pausa ex-
traordinária em novembro pa-
ra permitir que a seleção cam-
peã do mundo cumpra um
agenda econômica inusitada.
A Espanha viajará até a China
para uma série de amistosos
contra a seleção local em uma
operação de sedução conduzi-
da por Madri para atrair o inte-
resse do país que mais cresce
no mundo.

Não é para menos: a Europa
precisa de dinheiro novo para sal-
dar suas dívidas. E a China preci-
sa de novos mercados e acesso à
tecnologia.

A crise na Europa não poderia
ter chegado em um melhor mo-
mento para a China. Depois de
investir na África, Ásia e América
Latina, Pequim agora volta os
olhos para a Europa e promete
desembarcar com força no velho
continente aproveitando a “li-
quidação forçada” de muitos se-
tores que passam por sérios pro-
blemas.

Em poucos anos, os investi-
mentos chineses no mundo se
multiplicaram. Segundo levanta-
mento da Chatham House, em
Londres, passou de US$ 2 bi-
lhões em 1990 para US$ 118 bi-
lhões em 2007. Hoje, já estaria
acima de US$ 150 bilhões, com
um avanço anual de mais de US$
20 bilhões. “Até pouco tempo,
víamos os chineses envolvidos
prioritariamente em investimen-
tos para obter recursos naturais.
Agora, estamos vendo na Euro-

pa um novo rosto da China, com
investimentos em tecnologia e
estratégicos”, afirmou James
Zhan, diretor do Departamento
de Investimentos da ONU.

Pequim já superou os Estados
Unidos como maior destino das
exportações europeias. Agora,
anunciou que fará parte do esfor-
ço de resgate das economias
mais frágeis da Europa. No fim
de 2010, anunciou que compra-
ria títulos da dívida de Portugal,
em plena crise e ameaçado por
um calote.

Na Grécia, a China já deu indi-
cações que quer aproveitar a “li-
quidação” que Atenas fará para
privatizar empresas, portos, ae-
roportos, estradas e dezenas de
negócios que estavam nas mãos
do Estado. O Fundo Monetário
Internacional (FMI) exigiu a ven-
da das “pratas da família” pelos
gregos para liberar parte do res-
gate à economia local. Agora, par-
te dessas empresas pode ir para
mãos chinesas.

Pequim indicou aos gregos
que quer transformar o país em
sua maior plataforma de entrada
na Europa, justamente pela eco-
nomia mais frágil do continente.
Se a população alemã se queixa
do dinheiro usado para salvar a
economia de Atenas, Pequim
não hesitou em usar US$ 4,1 bi-
lhões de sua empresa Cosco pa-
ra investir no porto da capital,
passar a ter o direito de explora-
lo por 35 anos e construir um no-
vo terminal de cargas que será o
entreposto ideal para a distribui-
ção de seus produtos para o res-
to do continente.

Pequim ainda prometeu inves-
timentos em ferrovias e turis-
mo, além de garantir a compra
de 290 toneladas de óleo de oliva
grego, o que garantiria a renda
para centenas de pequenos pro-
dutores.

Tecnologia. Na Irlanda, outro
país socorrido pelo FMI, o gover-
no está em negociações com a
China para criar um parque in-

dustrial no interior do país para
que empresas de tecnologia chi-
nesas possam se instalar e pas-
sem a vender seus produtos na
Europa sem tarifas. A esperança
dos irlandeses é de que a zona
franca de 240 hectares gere 10
mil empregos, o que compensa-
ria a fuga de capital do Ocidente
no país diante da crise.

Na Espanha, a China já é o

maior detentor de papéis da dívi-
da da quarta maior economia do
mundo, com 12% das emissões
de Madri e, na semana passada,
Pequim anunciou que vai estu-
dar um eventual investimento
de até US$ 7 bilhões na Espanha.

No momento em que agências
de risco reduzem o rating de paí-
ses europeus e investidores tra-
dicionais abandonam mercados

tradicionais, a China com reser-
vas de US$ 3 trilhões começa a
surgir como credor.

Para analistas, o avanço pela
Europa é feito com uma estraté-
gia bastante clara. Um dos objeti-
vos é o de ter acesso ao maior
mercado consumidor do mun-
do, colocando seus produtos
sem barreiras comerciais. Além
disso, a fusão com empresas lo-

cais significa a transferência de
tecnologia que permitirá à Chi-
na abandonar em alguns anos a
produção de itens de baixo cus-
to. Outro objetivo seria o de rom-
pera imagemde que a China esta-
ria desestabilizando os países
tradicionalmente ricos, acaban-
do com indústrias e gerando de-
semprego com suas exporta-
ções.
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