




visita de Dilma Rousseff à 
China, 37 anos depois do 
restabelecimento das re-

lações diplomáticas entre os dois 
países, não é somente mais um 
passo no sentido da aproximação 
com o gigante asiático. Ao desem-
barcar em Pequim, Dilma entra 
numa nova China, que apresenta 
traços capitalistas e tecnológicos 
jamais observados na história do 
país. Chega na condição de presi-
dente de um país cuja economia 
conquistou o respeito internacio-
nal e se encontra com o presidente 
de uma nação que protagonizou 
o crescimento mais espetacular 
das últimas décadas. Com PIB de 
US$ 5,47 trilhões em 2010, a China 
é a segunda maior economia do 
mundo, com projeções de chegar 
ao topo, ultrapassando os Estados 
Unidos - hoje com PIB de US$ 14,7 
trilhões -, antes mesmo de 2020. 
O Brasil, com US$ 2,02 trilhões, 

aparece em sétimo lugar entre as 
maiores economias mundiais. 

Diante desses patamares, a 
agenda de Dilma com o presi-
dente Hu Jintao é muito mais 
consistente do que foram as an-
teriores. A hora é de estabelecer 
uma parceria estratégica nas 
relações bilaterais e internacio-
nais entre os países. É com essa 
disposição que os representantes 
do Brasil e da China chegam a 
Hainan para participar da 3a Cú-
pula dos países do Bric (sigla que 
se refere a Brasil, Rússia, índia e 
China), logo após o encontro en-
tre os presidentes, em Pequim. 

O Brasil pretende discutir, en-
tre outras questões, os efeitos de 
ter tornado a China a principal 
origem de suas compras interna-
cionais. Não pela expressiva par-
ticipação de 14,2% daquele país 
no total das importações brasilei-
ras, mas pelo perfil dos produtos 

- 97% deles são manufaturados. 
A China, também maior destino 
das exportações brasileiras, deve 
colocar na mesa o seu interesse 
em manter o Brasil como parcei-
ro estratégico no fornecimento 
de produtos básicos como soja e 
minério de ferro, insumos neces-
sários para assegurar a continui-
dade de seu desenvolvimento e 
melhorar a qualidade de vida de 
seus 1,3 bilhão de habitantes. 

A agenda é extensa, complexa, 
e foi preparada com cuidado. Em 
março, o ministro do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio 
Exterior, Fernando Pimentel, e o 
chanceler Antonio Patriota tive-
ram encontros na China, conside-
rados muito bons por Clodoaldo 
Hugueney, embaixador do Brasil 
na China, e Qiu Xiauqi, embaixa-
dor da China no Brasil. Pimentel se 
reuniu com o primeiro-ministro 
chinês, Wen Jiabao, e o presidente 



do Banco do Desenvolvimento da 
República Popular da China. Pa-
triota, com o vice-presidente, Xi 
Jinping, o chanceler Yang Jiechi e 
o ministro do Comércio da China, 
Chen Deming. Reforçaram o time 
governamental na visita prepa-
ratoria o presidente da Agencia 
Brasileira de Promoção de Expor-
tações e Investimentos, Maurício 
Borges, o presidente do Instituto 
Nacional de Metrologia, Norma-
lização e Qualidade Industrial, 
João Jornada, e o secretário-exe-
cutivo da Câmara de Comércio 
Exterior, Emilio Garófalo. 

"Será uma visita grandiosa, 
como foi a de Lula em 2009", diz 
o Hugueney. Segundo ele, as re-
lações entre os dois países evoluí-
ram muito nos últimos dois anos. 
"Houve uma mudança imensa 
nas suas economias, inclusive no 
plano internacional", acrescenta, 
citando a presença de ambos no 
G-20, nas rodadas de Doha e nos 
encontros dos países do Bric. É por 
isso que o entendimento dos par-
ceiros em nível internacional deve 
ser um dos temas da conversa. 

"São dois países emergentes que 
têm posições e critérios muito se-
melhantes a respeito de assuntos 
discutidos nesses encontros", diz 
o embaixador Qiu Xiauqi. 

No contexto das relações bi-
laterais, porém, são poucas as 
expectativas de que se chegue a 
uma sintonia. A lista de queixas 
do lado brasileiro é enorme. No 
topo está a concorrência exercida 
pelos produtos chineses no mer-
cado brasileiro que, segundo pes-
quisa da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), afeta uma em 
cada quatro empresas industriais 
brasileiras. O estudo indica ainda 
que a tendência de importação 
de produtos chineses deverá não 
só continuar, como também au-
mentar, nos próximos anos. 

Convidado a liderar a missão 
empresarial à China, Robson de 
Andrade, presidente da CNI, é fa-
vorável a um tom incisivo nas con-
versas. "Precisamos dizer que não 
viemos para comprar, mas para 
vender produto manufaturado, 
mostrar que temos produtos em 
condições de competir com os da 

China, que o Brasil pode investir 
em território chinês e transferir 
tecnologia." Segundo ele, até ago-
ra, as missões foram de conheci-
mento, mas isso já não é necessá-
rio. "Temos de ir para decidir, di-
zer com o que não concordamos, 
apontar os problemas que temos 
e apresentar nossas propostas." 

Firmeza também é o que re-
presentantes do governo vêm 
procurando demonstrar em re-
lação à China. Há estudos para 
aumentar a competitividade dos 
produtos brasileiros e para conter 
o avanço das importações chine-
sas e até mesmo uma resistência 
em reconhecer a China como 
economia de mercado. O receio 
do empresariado é que o governo 
ceda à pressão dos chineses para 
que isso aconteça. Para Andrade, 
apesar dos avanços em qualidade 
e tecnologia, a China continua 
operando com preço aviltado e 
taxa cambial fictícia. O presiden-
te da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo 
Skaf, tem feito vários alertas sobre 
a falta de consistência desse pedi-
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do. "A China utiliza práticas des-
leais, ilegais, que não existem em 
uma economia de mercado", diz. 
"Não há como competir. Não há 
eficiência que resista à enorme di-
ferença de preços dos produtos." 

A pressão da China tem suas 
razões: os países assinaram um 
acordo nesse sentido durante a 
visita do presidente Hu Jintao ao 
Brasil em 2004, que até agora não 
foi internalizado. O Brasil demo-
ra em fazer esse reconhecimento 
porque teria de adotar os preços 
do mercado chinês na análise de 
processos antidumping e, com 
isso, perderia chances de adotar 
mecanismos de defesa diante de 
concorrências desleais. A China 
lembra que este é um compro-
misso político sério e espera que 
seja cumprido. Segundo o embai-
xador Qiu Xiauqi, a China passou 
20 anos promovendo uma refor-
ma profunda para tornar o país 
uma economia de mercado. "Di-
zer que a nossa é uma economia 
planificada, centralizada, não 
corresponde à realidade." 

Essa questão, contudo, não 
deve ser tema prioritário nas con-
versas, diz Rodrigo Maciel, presi-
dente da Strategus Consultoria. O 
tema pode ser colocado como um 
trunfo na mesa quando o assunto 
for Embraer - questão que deverá 
fazer parte da pauta. A situação 
da empresa na China sintetiza 
o pensamento brasileiro acerca 
dos investimentos em território 

chinês. A empresa brasileira vai 
lá, investe e, de repente, vê o mer-
cado se fechar. A Embraer nego-
cia com os seus sócios chineses o 
futuro de sua fábrica em Harbin, 
onde fazia o ERJ-145, avião de 50 
lugares. Sem encomendas e sem 
autorização para montar o ERJ-
190, de 100 assentos, pode deixar 
de operar na China. 

Outras empresas veem difi-
culdades para atuar na China, 
especialmente as que pretendem 
competir em setores estratégicos 
como o de minério de ferro. O 
governo não permite. Tem mais: 
"Quando a indústria brasileira 
quer fazer um upgrade dos pro-
dutos, precisa de uma licença do 
governo chinês. Enquanto isso, 
os investimentos estrangeiros 
no Brasil são livres", diz o embai-
xador Sérgio Amaral, presidente 
do Conselho Empresarial Brasil-
China. Ele lembra que vivemos 
em uma economia baseada no 
conhecimento; por isso, a agrega-
ção de valor aumenta o preço do 
produto e, consequentemente, a 
receita do país. O problema é que 
a China impõe restrições aos pro-
dutos de maior valor agregado, 
como é o caso da escalada tari-
fária, na qual os manufaturados 
pagam uma taxa mais cara do 
que os brutos. Segundo Amaral, 
além de proteger a sua indústria, 
a China tem uma série de acordos 
de comércio e investimento com 
países o sua região, o que obri-

ga quem avalia as possibilidades 
de ingressar no mercado chinês 
a pensar na integração da cadeia 
produtiva de toda a região asiáti-
ca. Além, é claro, de avaliar o po-
der de fogo dos líderes globais. 

É o que está afetando os ne-
gócios da Embraer. "No mercado 
aéreo, as principais empresas do 
mundo estão exercendo forte 
concorrência no mercado chi-
nês. Além disso, a China tem uma 
indústria aérea que também se 
desenvolve rapidamente. Isso 
aumenta ainda mais a concor-
rência", explica o embaixador da 
China, que se mostra otimista 
com relação ao desfecho da atua-
ção da Embraer no país. 

Mas, se a Embraer reflete o re-
ceio dos brasileiros em investir 
na China, a Embraco mostra que 
é possível fazer sucesso por lá. Ela 
ingressou na China em 1987 por 
meio de exportações. Em 1995, em 
joint-venture com a Snowflake, 
montou fábrica em Pequim. Em 
2006 transferiu as operações para 
uma nova fábrica no distrito in-
dustrial. Com equipamentos mais 
modernos, conseguiu dobrar a 
capacidade e, em 2010, produziu 
8,6 milhões de unidades. Segun-
do o presidente José Carlos Brega, 
a Embraco passou por dificul-
dades normais de mercado, que 
foram superadas. "Aprendemos a 
respeitar as diferenças culturais, 
soubemos nos adaptar e oferecer 
a melhor tecnologia." 

President Dilma Rousseff s visit to China 37 years after diplomatic 

relations between the two countries were reestablished is not just 

another step toward building relations with the Asian giant. When 

she arrives in Beijing, Rouseff will enter a new China with traces of 

capitalism and a level of technology never before seen in the coun-

try's history. She arrives as president of a country whose economy 

has garnered international respect and will meet with the president 

of a nation that boasted the most spectacular growth of all in recent 

decades. With a GDP of US$ 5.47 trillion in 2010, China is the world's 

second largest economy and has plans to be number one—passing 

up the United States, today with GDP of US$ 14.7 trillion—before 

2020. Brazil, with US$ 2.02 trillion, is in seventh place among the 

world's largest economies. 

Given these conditions, Rouseffs agenda with President Hu Jin-

tao is much more consistent than in the past. It's time to establish a 

strategic partnership in bilateral and international relations be-

tween the countries. It's with this attitude that the Brazilian and 

Chinese envoys are arriving in Hainan to participate in the 3rd BRIC 

Summit (BRIC refers to Brazil, Russia, India and China) soon after 

the presidents meet in Beijing. 



Em sua opinião, a China está 
mudando. "Estão agregando va-
lor, não são mais produtores de 
cópias. Os competidores locais 
estão reduzindo suas diferen-
ças para o líder de mercado, que 
terá de se mexer para não ser 
passado para trás." A postura 
também mudou, com uma visão 
mais capitalista, de atualização 
tecnológica, de atenção à infra-
estrutura e à educação. 

As barreiras a determinados 
empreendimentos, o desconhe-

cimento do novo cenário chinês e 
a falta de flexibilidade para fazer 
adaptações estão entre as causas 
que limitaram o ingresso do in-
vestimento brasileiro na China a 
tímidos US$ 9 milhões em 2010, 
segundo dados do Banco Central. 
O fluxo inverso foi muito maior. 
De acordo com as estatísticas da 
embaixada da China, os investi-
mentos diretos do país no Brasil 
ficaram perto de US$ 20 bilhões. 

Neste ano, o movimento con-
tinua. "Estamos estudando par-

ticipação nas obras de infraees-
trutura para a Copa do Mundo e 
para as Olimpíadas", diz o embai-
xador Qiu Xiauqi, que não des-
carta o interesse em participar da 
licitação do trem-bala. 

O apetite pela área de infraes-
trutura é visto com cautela. Um 
dos receios mencionados pelo 
presidente da CNI é que eles fa-
çam produtos que concorrerão 
com os brasileiros. Outro é que 
estão fazendo aqui o que não 
permitem lá: investem em áreas 

Hugueney, 

embaixador 

do Brasil: 

chineses 

irão diversificar 

negócios 

Brazil intends to discuss, among other matters, the effects of hav-

ing made China the main origin of its international purchases. Not 

because of the expressive 14.2% share of Brazil's total imports, but 

by the profile of such imports—97% are manufactured. China, also 

destination of the majority of Brazilian exports, will most likely bring 

to the table its interest in keeping Brazil as its strategic partner for 

supplier of raw materials such as soya and iron ore—vital in assuring 

continued development and improving the quality of life of its 1.3 

billion inhabitants. 

The agenda is broad, complex, and was carefully prepared. " I t will 

be a grandiose visit, as was Lula's 2009 trip," says Brazilian Ambas-

sador to China, Clodoaldo Hugueney. According to him, relations be-

tween the two nations have evolved greatly over the last two years. 

This is why mutual understanding at an international level should be 

a topic. "They are two emerging countries with very similar posi-

tions and criteria in terms of the topics discussed in the summits," 

says the Chinese Ambassador to Brazil, Qiu Xiauqi. 

In the context of bilateral relations, however, few of the expecta-

tions synchronize. Brazil's list of grievances is long. At the top is 

pressure from Chinese products on the Brazilian market that, ac-

cording to the National Confederation of Industries (CNI), affects 

one in four Brazilian industries. The study also shows that imports 

of Chinese products will tend to increase in coming years. 

Invited to lead the envoy to China, CNI President Robson de 

Andrade is in favor of an incisive tone for the talks. "We need to 

say that we didn't come to buy but rather to sell manufactured 
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estratégicas, aplicam em commo-
dities - petróleo, minério, aço - e 
em terras para o plantio de soja. 
"Como as empresas dessas áreas 
estão sob controle estatal, pode-
mos supor que terras brasileiras 
serão de propriedade do governo 
chinês", conclui Skaf, da Fiesp. 

Começa, porém, a despontar 
uma nova geração de investimen-
tos, com a chegada de interessa-
dos em projetos de manufatura 
com agregação de valor e tecno-
logia em setores como máquinas 
e equipamentos, automóveis e 
motocicletas, energia elétrica e 

até mesmo em consumo. "A Chi-
na reconhece a importância dos 
recursos estratégicos para seu 
crescimento sustentado e para 
alimentar seu povo. Por isso, in-
veste em comprar terras e minas, 
mas também em indústrias que 
visam ao mercado consumidor 
brasileiro", diz Charles Tang, pre-
sidente da Câmara de Comércio e 
Indústria Brasil-China (CCIBC). 

O embaixador Hugueney acre-
dita que os chineses estão sensibi-
lizados para a questão da compe-
titividade do produto brasileiro. 
"Eles sabem que a causa do supe-

rávit brasileiro é a exportação de 
commodities e estão preparados 
para diversificar suas operações 
com o Brasil." O importante, em 
sua opinião, é perceber que o 
gigante asiático está mudando 
e aproveitar as oportunidades 
oferecidas pela nova China. "Os 
preços e o câmbio estão em eleva-
ção e o país está saindo do perfil 
de indústrias tradicionais para 
empresas mais tecnológicas." É 
por isso que o embaixador Sérgio 
Amaral preconiza a necessidade 
de tornar os setores industriais 
mais competitivos. "Identifica-
mos três setores brasileiros muito 
promissores: agronegócio, pro-
dutos de tecnologia e área am-
biental. Neles, o Brasil é bastante 
competitivo." 

Para o vice-presidente da As-
sociação Nacional de Pesquisa e 
Desenvolvimento das Empresas 
Inovadoras (Anpei), Guilherme 
Marco de Lima, a China é um 
dos melhores exemplos de país 
que colocou a inovação no cerne 
da estratégia de Estado. "Há um 
abismo no esforço de inovação 
entre os dois países. A China for-
ma 28,9% de seus alunos em en-
genharia e o Brasil, apenas.4,5%. 
Em 2000, os dois países exibiam 
um índice de 0,2 patente por 10 
mil habitantes. Em 2008, o índice 
brasileiro continuou no mesmo 
patamar, enquanto o da China 
subiu para 1,1." Além disso, a Chi-
na investe 1,5% do seu PIB em ino-

products, to show that we have products that can compete with 

China and that Brazil can invest in Chinese territory and also trans-

fer technology." 

Governmental leaders also want to show a f irm stance in rela-

tion to China. There are studies underway to increase competitive-

ness of Brazilian products and contain the advances of Chinese 

imports and eve a resistance to recognize China as a market econ-

omy. The fear of business leaders is that the government cede to 

Chinese pressure to let this happen. To Andrade, despite advances 

in quality and technology, China continues to operate with debased 

prices and a false exchange rate. 

There are two reasons for the Chinese pressure: the countries 

signed an accord along these lines during President Hu Jintao's visit 

to Brazil in 2004 which to date has not been internalized. Brazil has 

been dragging its feet in recognizing the agreement because it would 

have to adopt Chinese market prices in analysis of antidumping pro-

cesses and therefore lose chances to adopt defense mechanisms 

against unfaithful competition. China recalls that it is a serious politi-

cal commitment and expects it to be held. According to ambassador 

Qiu Xiauqi, China spent 20 years promoting a broad reform to trans-

form the country into a market economy. "To say that ours is a 

planned, centralized economy has nothing to do with reality." 

This issue, however, should not be the main topic of talks says 

Rodrigo Maciel, president of Strategus Consultoria. The topic can 

be placed on the table as a trump card when the subject is Embraer: 

the company's situation in China synthesizes Brazilian thinking in 



RELAÇÕES BILATERAIS 

vação, o dobro do que investia na 
década de 90. "O país mudou de 
uma estratégia de imitação para 
uma estratégia de inovação." 

Para o embaixador Hugue-
ney, a visita da presidente Dilma 
é uma excelente possibilidade 
para relançar a relação entre os 
dois países definida pelo Plano 

de Ação Conjunta - documento 
assinado em abril do ano passado 
pelos presidentes Lula e Hu Jintao. 
"Trata-se de um documento polí-
tico importante, que planejou as 
medidas para o desenvolvimento 
das relações bilaterais entre os 
nossos governos para os próxi-
mos anos", acrescenta Qiu Xiau-
qi. "Além de prever mecanismos 
para aumentar o fluxo de comér-
cio e analisar potenciais setores 
para integração de cadeias, o pla-
no serve de base para a adoção da 
estratégia com a China", observa 
Maciel, da Strategus. 

As ações do plano vêm sendo 
tratadas pelos 11 subgrupos da 
Comissão Sino-Brasileira de Alto 
Nível (Cosban) - criada em 2006 
para ser o principal mecanismo 
de discussões bilaterais. As sub-
comissões abarcam quase toda 
a esfera da cooperação bilateral 
(comércio, ambiente econômico, 
aspectos fitossanitários, ciência e 
tecnologia, entre outros) e já fo-
ram realizados vários encontros. 
"Quem diz que a Cosban não fun-
ciona não conhece a realidade", 
afirma o embaixador da China. 

Outros temas importantes 
deverão vir à tona, embora sejam 
mais pertinentes a questões estru-
turais de cada país. "Como con-
correr com a indústria chinesa se 
o nosso câmbio está apreciado e o 
deles, depreciado? Se nossas taxas 
de juros estão entre as mais altas 
do mundo e a deles, entre as mais 

baixas? Se a nossa infraestrutura 
é anacrônica e a da China é reno-
vada e uma das mais modernas 
e eficientes?", questiona Amaral, 
do CEBC. Pedir a valorização do 
iuane não levará a nada. 

"Não se deve obrigar quem não 
tem doença a tomar remédio", 
responde Qiu Xiauqi, deixando 
claro que a moeda chinesa não é 
origem de desequilíbrio econô-
mico mundial. Na avaliação de 
Charles Tang, da CC1BC, a questão 
cambial envolve também os EUA, 
que procuram desvalorizar o dó-
lar para promover exportações, 
gerar empregos e quitar a valores 
menores suas gigantescas dívidas 
e obrigações. "A China tem so-
mente 9,3% do PIB mundial e não 
quer pagar sozinha pelos erros 
econômicos dos americanos, que 
têm quase 25% do PIB mundial." 
Ele lembra que os juros elevados 
do Brasil atraem a entrada de ca-
pital, principalmente o especu-
lativo, que também pressiona a 
valorização do real. 

Trata-se, portanto, de uma situ-
ação complexa, que requer muito 
mais do que boa vontade dos em-
presários para investir em inova-
ção e aumento de competitivida-
de. Exige, antes de tudo, compro-
misso do governo em criar uma 
política industrial capaz de asse-
gurar a competitividade do Brasil 
no mercado internacional. E boa 
parte da inspiração para isso, sem 
dúvida, está na própria China. 

terms of investment on Chinese soil: the Brazilian company goes 

there, invests, and suddenly sees the market close. 

The Brazilian aircraft manufacturer is negotiating with its Chi-

nese partners about the future of its factory in Harbin, where it 

made the ERJ-145, a 50-seat airplane. Without any orders or au-

thorization to assemble the Embraer 190, a 100-passenger jet, it 

may close its Chinese operations. 

Other companies see difficulties with Chinese operations, especially 

those intending to compete in strategic sectors such as the iron ore 

market. The Chinese government does not allow it. And there is more: 

"When a Brazilian industry wants to upgrade its products, it needs a 

license from the Chinese government. In this respect, foreign investors 

in Brazil have freedom," says Ambassador Sérgio Amaral, president of 

the China-Brazil Business Council. He reminds us that we live in a 

knowledge-based economy and therefore aggregated value increas-

es product pricing and, consequently, national revenues. The problem 

is that China imposes restrictions onproducts with higher aggregat-

ed values as is the case with tariff escalation, where manufactured 

products pay more taxes than raw materials. 

Barriers to certain undertakings, unfamiliarity with the new Chi-

nese scenario and the lack of flexibility to make adaptations are 

among the causes that limited Brazilian investment in China to a 

mere US$ 9 million in 2010 according to Central Bank data. The 

flow was much more robust in the opposite direction. According to 

statistics from the Chinese embassy, direct Chinese investments in 

Brazil reached nearly US$ 20 billion. 

Text Box
Fonte: Valor Especial Brasil-china, São Paulo, p. 8-16, abr./ April 2011.




