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A o eleger a China como destino de sua pri
meira viagem oficial, realizada em abril, 
a presidente Dilma Rousseff (PT) indicou 

que pretende deixar claro o que o Brasil quer de fa
to da China. Primeiro, corrigir as assimetrias no 
comércio bilateral, no qual o país exporta basica
mente produtos primários - minério de ferro, soja 
e petróleo - e importa produtos manufaturados -
de maior valor agregado. 

Graças ao elevado valor das commodities nos 
mercados internacionais, ao longo dos últimos dez 
anos, o saldo da balança comercial com a China 
foi, no geral, favorável ao Brasil, com exceção de 
2007 e 2008, e chegou ao valor recorde de mais de 
US$5 bilhões em 2010. 

É fácil atribuir a gradual especialização regres
siva da pauta exportadora brasileira nesse período 
ao voraz apetite chinês por commodities. Afinal, co
mo não aproveitar o boom dos preços de minério de 
ferro, soja e petróleo? Mas isso também reflete, em 
parte, uma falta de atuação do governo brasileiro 
para firmar acordos bilaterais com o objetivo de 
abrir espaço às empresas brasileiras na China. 

Dilma deu um primeiro passo para mudar o 
placar do jogo. Em seu discurso para centenas de 
empresários e autoridades chinesas, deixou cla
ro que estava ali para inaugurar um novo capítulo 
nas relações com a China, e disse que a prosperi
dade de uma nação não pode ser alcançada em de
trimento de outras. "No mundo interdependente 
de nossos dias, nenhum país pode aspirar ao isola
mento nem assegurar sua prosperidade às expen

sas de outros. Nenhuma nação ou grupo de nações 
pode agir como se seus interesses individuais esti
vessem acima do interesse coletivo", disse a presi
dente brasileira. 

Movida pela necessidade de garantir a seguran
ça alimentar e energética do país e pelo interesse 
de internacionalizar suas marcas, a China do pre
sidente Hu Jintao voltou-se para o Brasil, em espe
cial nos últimos dois anos, em busca não apenas de 
commodities primárias, mas também do mercado 
consumidor brasileiro. 

A intensificação da relação comercial com o 
gigante asiático abre imensas possibilidades de ga
nhos para o Brasil. Por outro lado, oferece riscos, 
como a forte concentração da pauta exportadora 
brasileira em produtos primários e o desadensa-
mento da estrutura produtiva nacional. Segundo 
especialistas, a relação comercial e de investimen
tos Brasil-China pode ser resumida da seguinte for
ma: a China sabe o que quer do Brasil. Mas e o Bra
sil, sabe o que quer da China? 

Os objetivos da China em relação ao Brasil es
tão bem claros ao se avaliar a concentração do in
vestimento estrangeiro direto (IED) no setor ex-
trativista - commodities primárias para garantir sua 
segurança alimentar e energética - e na sua atual 
evolução para o setor produtivo, incluindo máqui
nas para construção, carros, motos, telecomunica
ções e infraestrutura. Essa migração dos recursos 
chineses reflete a estratégia de Pequim para tornar 
suas marcas globais, seguindo um caminho trilha
do décadas atrás pelo Japão e pela Coreia do Sul 
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Em 2010, o IED da China no Bra
sil somou algo entre US$ 13 bilhões e 
US$ 17 bilhões, segundo estimativa da 
Sobeet (Sociedade Brasileira de Estu
dos de Empresas Transnacionais e da 
Globalização). Nos próximos quatro a 
cinco anos, o IED chinês pode alcançar 
algo entre US$ 40 bilhões e US$ 50 bi
lhões, segundo a consultoria Deloitte. 

Em contrapartida, o IED do Brasil 
na China encolheu de US$ 13 milhões 
em 2006 para US$ 9 milhões em 2010, 
segundo estudo do Instituto de Pesqui
sa Econômica Aplicada (Ipea). Isso re
flete não apenas o fato de o Brasil ser 
mais aberto ao investimento estrangei
ro do que a China, mas também o me
nor número de empresas brasileiras ca
pazes de se internacionalizar. "Temos 
de estabelecer uma estratégia para a re
lação com os chineses", afirma Ricar
do de Carvalho, sócio da Deloitte. 

A China exerce um forte controle so
bre o investimento estrangeiro no país, 
com a obrigatoriedade de as operações 
serem feitas por meio de parceiras lo
cais e restrição absoluta da 
entrada de IED em setores 
considerados estratégicos e 
de segurança nacional. Mas 
Carvalho, da Deloitte, des
taca que o país não é fecha
do ao investimento estran
geiro, ao contrário. Como 
exemplo, ele cita que "menos 
de cem empresas brasileiras 
estão na China, enquanto 6 
mil empresas americanas es
tão no gigante asiático". 

Para Eduardo Pinto, téc
nico de Planejamento e Pes
quisa da Diretoria de Estu
dos Internacionais (Dint) 
do Ipea, "o mercado chinês 
representa grandes oportu
nidades para o Brasil, mas 
também oferece muitas 
ameaças, como a especia
lização regressiva da pauta 
exportadora brasileira para 
produtos primários". 

FORÇA BRASILEIRA 
Os chineses são conhecidos como ne
gociadores duros, com uma tradição de 
mais de 3 mil anos, mas não são inflexí
veis, pois têm fortes interesses no Brasil. 
Isso abre espaço para o governo brasilei
ro negociar uma maior abertura do mer
cado chinês às exportações nacionais de 
produtos de maior valor agregado. 

"O Brasil quer agregar mais valor 
às exportações. A China também de
seja não só importar essas commodities 
para processar em seu país, como tam
bém processá-las no Brasil, tornando 
a obtenção desses bens mais racional 
e mais limpa, pelo menos do ponto de 
vista chinês", diz Kevin Tang, diretor 
da CCIBC (Câmara de Comércio e In
dústria Brasil-China). 

"Temos força para negociar com 
a China", avalia o técnico do Ipea. "A 
disposição do país em beneficiar as 
matérias-primas no Brasil e exportar 
produtos de maior valor agregado já é 
resultado da pressão do governo brasi
leiro", acrescenta Eduardo Pinto. 
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dos acordos assinados 
e n t r e os d o i s países 

A China também cobiça o merca
do consumidor brasileiro, destaca Car
valho, da Deloitte. "O Brasil tem um 
potencial de consumo interno gran
de, com a maior renda per capita entre 
os países do Bric [Brasil, Rússia, índia e 
China]. Os chineses estão em um for
te movimento de internacionalização 
e, dentro desse movimento, o Brasil é 
a nova fronteira, como foi a África em 
anos anteriores." 

Segundo Tang, da CCIBC, a Chi
na quer tirar vantagem do boom de in-
fraestrutura no Brasil e faturar com 
projetos ligados à Copa do Mundo 
(2014) e aos Jogos Olímpicos (2016), 
sem falar dos investimentos necessá
rios para desenvolver o petróleo da ca
mada pré-sal e a construção e reno
vação dos portos, além da demanda 
existente para ampliar a rede ferroviá
ria e o transporte urbano. 

Um ponto sensível para a China 
é o acesso às commodities brasileiras. 
A pressão no Brasil para restringir os 
investimentos estrangeiros em terras 

e recursos minerais é uma 
grande preocupação para Pe
quim. "Existem limitações e 
pressão interna para que isso 
[compra de terras e recursos mine
rais por estrangeiros] fique mais 
difícil. Isso é uma coisa que 
a China não quer", comenta 
Tang. "Estimativas não ofi
ciais afirmam que os chineses 
já possuem cerca de 7 milhões 
de hectares no Brasil", infor
ma o estudo do Ipea. 

Essa combinação de fortes 
interesses mútuos contribuiu 
para que a visita de Dilma for
malizasse vários acordos bi
laterais de exportações brasi
leiras e novos investimentos 
entre os dois países, no valor 
de mais de US$ 1,5 bilhão, se
gundo projeção divulgada pe
lo Ministério do Desenvolvi
mento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC). 



S e g u n d o o IPEA, os chineses têm cerca d e 7 m i l h õ e s de hectares 
n o Brasil, e n t r e áreas para agricultura e e x p l o r a ç ã o de minerais 

Entre os acordos firmados, e que 
já eram esperados, a China oficializou 
o compromisso de comprar 35 aviões 
El90 da Embraer, assim como um acor
do com a Corporação da Indústria de 
Aviação Chinesa (Avie) para a empre
sa brasileira produzir o Legacy 600/650 
no país asiático, evitando, assim, o fe
chamento de sua fábrica em Harbin. 

Em abril, a unidade de produção 
da Embraer faria a entrega do último 
avião ERJ-145 de sua carteira de pe
didos na China. O valor da transação 
com a Embraer não foi revelado ofi
cialmente, mas estima-se que seja da 
ordem de US$ 1,4 bilhão, consideran
do um preço médio das aeronaves de 
US$ 40 milhões. 

Inicialmente, a Embraer planejava 
produzir os aviões E190 - com capaci
dade para 100 passageiros - em sua joint 
venture com a Avie, mas a ideia enfren
tava resistência do governo chinês, que 
desenvolvia um avião regional similar. 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
Os 20 acordos comerciais assinados 
por Dilma Rousseff e pelo presiden
te da China, Hu Jintao, prevêem não 
apenas a abertura às exportações bra
sileiras, como investimentos em tecno
logia, ciência e inovação. Os dois man
datários ainda inauguraram o Diálogo 
de Alto Nível Brasil-China sobre Ciên
cia, Tecnologia e Inovação. 

Também foram contempladas pelos 
acordos bilaterais as áreas de petróleo, 
defesa, nanotecnologia, recursos hídri
cos, normas fitossanitárias, tecnologia 
agrícola e agricultura tropical, além 
de intercâmbios universitários. Ou
tros acordos prevêem a busca de opor
tunidades no setor de energia, lidera
dos pela Eletrobras e pela State Grid 
Corporation of China; o intercâmbio 
de programas de TV entre a Rede Ban

deirantes e a chinesa CCTV; e a coope
ração técnica entre a Petrobras, a Sino-
chem e a Sinopec. 

Entre os investimentos chineses no 
Brasil anunciados durante a visita es
tão US$ 350 milhões para a instalação 
de uma fábrica de processamento de so
ja em Barreiras (BA). Outros US$ 300 
milhões serão aplicados em uma planta 
de produção de equipamentos de tecno
logia de informação em Goiás. 

A Huawei, fabricante de equipa
mentos para telecomunicações, anun
ciou que vai investir cerca de US$ 300 
milhões na construção de um centro de 
pesquisa e desenvolvimento em Cam
pinas (SP). A ZTE, do mesmo setor, vai 
destinar US$ 200 milhões para a cons
trução de um pólo de produção indus
trial - que inclui centro de treinamento 
e de distribuição e logística - em Hor-
tolândia (SP), na região de Campinas. 
Essa unidade será o primeiro centro de 
pesquisa e desenvolvimento da ZTE na 
América Latina. 

A Foxconn, de Taiwan, aproveitou 
a presença de Dilma para anunciar o in
teresse de investir, nos próximos cinco a 
seis anos, US$ 12 bilhões na produção 
de aplicativos para telefonia móvel e in
formática, como telas para aparelhos ce

lulares. A empresa, que tem cinco fábri
cas no Brasil, disse que montará no país 
o iPad, o tablet da Apple, a partir de no
vembro. O projeto da Foxconn envolve 
a contratação de 100 mil funcionários, 
do quais 20 mil serão engenheiros. 

O governo chinês finalmente abriu 
o mercado do país para a carne suí
na brasileira, ao autorizar três dos 13 
frigoríficos nacionais inspecionados 
a exportar a produção, depois de cin
co anos de negociações. "E um come
ço", afirmou o presidente da Associa
ção Brasileira da Indústria Produtora 
e Exportadora de Carne Suína (Abi-
pecs), Pedro de Camargo Neto, que via
jou a Pequim. Ele espera que, em três 
anos, os produtores brasileiros possam 
exportar algo em torno de 200 mil to
neladas de carne suína para a China, o 
que representaria metade do que a Abi-
pecs estima que a China deverá impor
tar por ano. 

Do lado do investimento brasi
leiro na China, o destaque é a Mar-
frig, do ramo de carnes, que anun
ciou a formação de duas joint ventures 
no país. O investimento, de US$ 250 
milhões, prevê a instalação de seis cen
tros de distribuição nue devem começar 
a operar em 2012 

Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 399, p. 52-55, maio. 2011.




