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Chineses visitam oficialmente Brasil e Argentina para estreitar relacionamento com ambos, 
durante momento de crise no Mercosul. No Brasil, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, Fernando Pimentel, e o ministro do Comércio da China, Chen Demin, 
participam hoje de um encontro empresarial que terá como objetivo avaliar as oportunidades 
de ampliação de investimentos chineses no Brasil, além de incrementar a pauta de 
exportações brasileiras com produtos com maior valor agregado.  
 
Rodadas de negócios acontecerão na Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília. 
Do lado chinês, uma delegação de 66 empresários discute as alternativas de novos negócios 
no País. Segundo a CNI, estarão presentes empresas chinesas das áreas de energia, 
infraestrutura, bancos, alta tecnologia e do agronegócio. A delegação chinesa chegou ao País 
na última terça-feira e passou por outros estados do norte e nordeste brasileiros e na última 
sexta-feira se reuniram com empresários paulistas na Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp). 
 
Durante a visita haverá quatro painéis em que empresários brasileiros e técnicos do governo 
indicarão obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e projetos nos segmentos de 
inovação tecnológica, agroindústria e energia, incluindo produção de etanol e de petróleo da 
camada do pré-sal como oportunidades para ampliar os investimentos chineses. 
 
O comércio bilateral saltou de US$ 2,3 bilhões em 2000 para US$ 56,3 bilhões no ano 
passado, um crescimento de quase 2.500% em dez anos. Em 2010, a balança bilateral 
registrou superávit de US$ 5,1 bilhões, mas 80% dos US$ 30,7 bilhões vendidos à China são 
de commodities e combustíveis. O mercado chinês representa 15,2% das vendas totais do 
Brasil. 
 
A missão antecede a chegada, em Brasília, do ministro do Comércio da China, que discutirá 
medidas para aumentar o valor agregado das exportações do Brasil à China, além de temas 
como a Rodada de Doha, harmonização estatística, propriedade intelectual e cooperação 
aduaneira entre os dois países. 
 
Chen Deming passou pela Argentina antes de vir ao Brasil e pediu que o governo argentino, 
juntamente com o chinês se esforcem para diminuir atritos comerciais e aumentar a 
cooperação de benefício mútuo. "Hoje, a Argentina é um importante parceiro comercial, na 
América Latina só perdem para a parceria entre China e o Brasil", disse. 
 
O comércio bilateral entre China e Argentina cresceu 53,9% no primeiro trimestre deste ano, 
disse Chen, durante almoço com 200 empresários. 
 
Argentina 
 
A ministra de Indústria da Argentina, Débora Giorgi, enviou uma longa (quatro páginas) e dura 
carta-resposta ao ministro do Desenvolvimento brasileiro, na qual reclama da falta de diálogo 
entre os dois países antes da imposição de barreiras ao comércio de automóveis argentinos. A 
carta acusa o Brasil de não cumprir acordos que visam equilibrar o comércio bilateral entre os 
dois países. 
 
"Teria gostado de transmitir-lhe minhas considerações de maneira telefônica e em um diálogo 
pessoal. Lamentavelmente, quando tentei, me informaram que o senhor estava em reunião e, 
seguramente, as múltiplas ocupações que temos os ministros, lhe impediram, posteriormente, 
retornar minha ligação", disse a ministra, em trecho da carta. 
 
Giorgi iniciou a carta, defendendo as barreiras adotadas a produtos brasileiros. "Em primeiro 
lugar, quero enfatizar que as medidas que o governo argentino tomou e pode tomar, seja de 
defesa comercial, de monitoramento de comércio ou de investigações aduaneiras, se 
enquadram em um conjunto de acordos da Organização Mundial de Comércio e não são 



destinadas a nenhum país em particular, muito menos ao Brasil, a quem consideramos um 
sócio estratégico." 
 
A ministra negou que as medidas tenham provocado um impacto negativo nas exportações 
brasileiras à Argentina, citando, na carta, uma série de dados que mostrariam a curva 
ascendente do déficit comercial argentino em relação ao Brasil, desde 2003.  
 
"Dados oficiais mostram que no primeiro trimestre de 2011 as importações da Argentina 
cresceram 33% e no primeiro quadrimestre o crescimento manteve a alta de 33% nas 
exportações do Brasil para a Argentina", aponta a carta de Giorgi. 
 
Sem deixar de reconhecer que podem ter havido reclamações de alguns produtores, Giorgi 
afirma que a informação é contundente sobre a inexistência do impacto negativo e argumenta 
que a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) informou o ministério 
argentino que não há atraso na liberação das licenças não automáticas de 800 mil pares. 
 
"Entre os meses de fevereiro e abril deste ano, aproximadamente 1,8 milhão de pares Made in 
Brazil permaneceram nas aduanas argentinas por um período maior que 60 dias, que é o prazo 
estipulado pela OMC e acordado entre os países. Deste total, cerca de 85% foram liberados até 
o dia 6 de maio", aponta a nota da Abicalçados divulgada na imprensa. 
 
"Restam agora alguns casos pontuais, para os quais a Secretaria de Indústria do Governo da 
Argentina já encaminhou a liberação", explicou Heitor Klein, diretor executivo da Abicalçados.  
 
Giorgi também cobrou do Brasil disposição para adotar medidas que visem atenuar os 
desequilíbrios da balança comercial entre os dois países, especialmente em relação aos 
produtos com maior valor agregado.  
 
"Nós, os argentinos, somos o principal importador de produtos manufaturados brasileiros. Em 
2010 compramos US$ 16,2 milhões, enquanto o segundo parceiro comercial de manufaturados 
brasileiro, os Estados Unidos, importaram somente US$ 11,2 milhões. Isso reflete o problema 
estrutural que precisa ser sanado", frisa. 
 
A ministra argetina enumerou em sua resposta as medidas que foram acordadas com o Brasil, 
durante a reunião realizada em fevereiro e que não foram realizadas pelo governo brasileiro, 
que possibilitariam um equilíbrio na balança comercial de produtos industrializados, como por 
exemplo, as novas normas técnicas que o Brasil acrescentou para barrar as exportações de 
azeite e vinho argentinos. 
 
Pimentel disse que entrou em contato com Débora Giorgi para debater o assunto e anunciou 
que um representante do governo brasileiro viajará na próxima semana a Buenos Aires. 
  
Fonte: DCI, São Paulo, 14, 15 e 16 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A3. 


