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Revolução chinesa conquista a América Latina
Exportações para gigante asiático crescem 12 vezes em uma década. China supera sócios tradicionais, como EUA

Balança comercial

*Não inclui as exportações de petróleo; **janeiro-setembro; ***janeiro-outubro
FONTE: GDA - Cepal 2011

As exportações da América Latina para o gigante
asiático aumentaram 12 vezes, enquanto as
importações cresceram 8 vezes entre 2000 e 2010
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● CARACAS. Da América Latina
para a China vão matérias-pri-
mas, energia e alimentos. Do país
asiático chegam produtos tec-
nológicos, industrializados, têx-
teis e projetos de cooperação. Na
última década, as exportações
do subcontinente para o gigante
econômico aumentaram 12 ve-
zes, enquanto as importações
cresceram oito vezes, segundo o
Sistema Econômico Latino-Ame-
ricano (Sela). O intercâmbio su-
pera o comércio que muitos paí-
ses da área tinham com sócios
tradicionais, como os Estados
Unidos ou nações vizinhas.

O processo é visto por ob-
servadores como uma relação
semelhante à que o Japão teve
com nações próximas entre os
anos 60 e 90. O país nipônico
impulsionou o crescimento eco-
nômico de seus vizinhos (que
elevaram a renda per capita entre
15% e 70%) por meio de seu
desenvolvimento tecnológico.

— A China se converteu em
um sócio estratégico. Há muitas
oportunidades de exportação e
investimentos nas áreas de mi-
neração, engenharia, agricultura,
infraestrutura, ciência e tecno-
logia — diz Alicia Bárcena, se-
cretária-executiva da Comissão
Econômica para a América La-
tina e o Caribe (Cepal).

A China já ultrapassou os EUA
como sócio principal do Brasil,
assim como do Chile, em matéria
de importações. Na Venezuela,
também superou Colômbia e
Brasil como aliado comercial. O
caso de México é especial por-
que, ainda que seja um com-
petidor da China para produtos

de exportação para EUA e Ca-
nadá, o comércio bilateral cres-
ceu 2.000% entre 1990 e 2010. Em
outras nações, o avanço é evi-
dente: no Uruguai aumentou 40%
entre 2010 e os 11 primeiros
meses deste ano, enquanto o
Equador vende 54% de seu pe-
tróleo ao gigante asiático.

Alta demanda de
produtos primários

A importância da China para a
região se concentra em sua alta
demanda de produtos primários.
Para manter seu nível de cres-
cimento — 8% ao ano há uma
década — precisa de alimentos,
energia e matérias-primas. E a
América Latina é a fornecedora.
Já os países latino-americanos se
beneficiaram da demanda chi-
nesa por ter elevado os preços
de suas matérias-primas no mer-
cado internacional. Analistas
econômicos indicam que o cres-
cente intercâmbio produziu um
efeito de proteção sobre a região
e ajudou a resguardá-la durante a
crise financeira nos EUA e na
Europa.

A Argentina se tornou para a
China uma fonte de alimentos de
longo prazo. E está investindo
em terras. Um exemplo é o acor-
do entre duas províncias — a
argentina Rio Negro e a chinesa
Heilongjiang — e a empresa de
alimentos Beida Yuang. O ob-
jetivo é alugar de proprietários
particulares até 200 mil hectares
para garantir a plantação de mi-
lho, trigo, soja e leite aos ha-
bitantes de Heilongjiang durante
20 anos. Em troca, a empresa se
comprometeu a investir US$ 1,45
bilhão para irrigar tais terras.

A China também planeja com-
prar terras no Peru. No Uruguai,

o único latino-americano que ex-
porta gado em pé para o mer-
cado chinês, os asiáticos tam-
bém querem comprar terras.

O Chile também é um pro-
vedor relevante de alimentos pa-
ra a China. Em 2010, 81% dos
pedaços de truta congelada im-
portados pela China provinham
do país sul-americano que tam-
bém é líder nas importações chi-
nesas de cerejas (75%), ameixas
(74%), maçãs (70%), morangos
congelados (58%), uvas (51%) e
vinho a granel (35%).

Venezuela, Equador, Argentina
e Brasil são fornecedores-chave
de petróleo. O caso mais evi-
dente é o de Caracas, que in-
tensificou o intercâmbio ener-
gético com Pequim desde 2007,
quando criaram o Fundo de Co-
operação China-Venezuela. O ins-
trumento é fonte de financia-
mento de obras de infraestrutura
pública, a partir de um emprés-
timo de US$ 4 bilhões desem-
bolsado pelo Banco de Desen-
volvimento da China (BDC), cuja
amortização foi atrelada ao for-
necimento de 100 mil barris diá-
rios de combustível pela Petró-
leos de Venezuela (PDVSA).

A China também se converteu
na principal financiadora do
Equador, após a crise de 2009,
que levou à queda nos preços do
petróleo. Para se recuperar, Qui-
to assinou com Pequim um pri-
meiro crédito de US$ 1 bilhão.
Atualmente, a dívida é de US$ 6,7
bilhões, quase 12% do PIB, razão
pela qual o Equador envia à
China 54% de sua produção, no-
ve milhões de barris mensais.

No Brasil, energia e mineração
representam 90% dos investi-
mentos chineses. O negócio mais
importante de 2010 foi a aqui-

sição de 40% da Repsol-Brasil
pela Sinopec, estatal chinesa de
petróleo e gás, por US$ 7,1 bi-
lhões. Segundo a Câmara de Co-
mércio Brasil-China, este ano os
chineses se converteram nos
maiores investidores estrangei-
ros no país, com US$ 30 bilhões.

A relação com a China tem
custos e benefícios. Chihon Ley,
diretor de Programas na Ásia do
Centro de Educação Executiva
da Universidade Adolfo Ibáñez,
no Chile, destaca que no âmbito
comercial importadores e con-
sumidores foram beneficiados
por um fácil acesso a produtos
chinesesapreçosconvenientese
que dificilmente produtores lo-
cais poderiam oferecer. O ponto
negativo é que fabricantes locais
desses produtos tiveram que
mudar de atividade ou fechar.

Relação centro-periferia
pode voltar à região

Sobre sua faceta de expor-
tadora de matéria-prima, o es-
pecialista destaca que a América
Latina vai se beneficiar de sua
relação com a China por 15 a 20
anos — a duração do ciclo vir-
tuoso da demanda sustentada
chinesa por esses produtos. O
que também tem um custo:

— Os latino-americanos en-
frentam o risco de voltar a uma
fase primária de produção, fo-
cados em artigos sem valor agre-
gado, e de se transformarem em
economias extrativas. A América
Latina já esteve submetida a uma
dinâmica centro-periferia com os
EUA. Corremos o risco de repetir
essa dinâmica com a China. ■

(*) O jornal “El Nacional” faz parte
do Grupo de Diarios América
(GDA), assim como O GLOBO

Relações intensas, mas desiguais
Na troca comercial, chineses estão em vantagem ao comprar produtos básicos

Eliane Oliveira
elianeo@bsb.oglobo.com.br

● BRASÍLIA. Intensas, excelentes
politicamente, mas desiguais,
quando o tema é comércio. De
forma geral, esta é a principal
definição de governo e analistas
brasileiros sobre as relações Bra-
sil-China. Enquanto os dois paí-
ses fazem acordos e conchavos
nas Nações Unidas no âmbito
dos Brics (Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul), no in-
tercâmbio comercial, os chine-
ses estão em larga vantagem, ao

comprar matérias-primas brasi-
leiras e vender industrializados.

A China é o principal parceiro
comercial do Brasil. Desde 2010,
passou à frente de Estados Uni-
dos e Argentina. De janeiro a
setembro, o Brasil exportou US$
33,6 bilhões e importou US$ 24,1
bilhões do país asiático. Mas são
apenas dados estatísticos. Se-
gundo o presidente da Associa-
ção de Comércio Exterior do Bra-
sil, José Augusto de Castro, a
China sempre dá as cartas.

— Sob a ótica brasileira, existe
uma relação de subserviência

em que não temos poder de
negociação. As relações são di-
fíceis. A China determina preço,
condições de venda e ameaça o
Brasil abertamente — disse.

Castro lembrou que as indús-
trias brasileiras são prejudicadas
com a invasão de produtos chi-
neses. A elevada carga tributária,
o câmbio desfavorável e os pro-
blemas de infraestrutura e lo-
gística tiram competitividade
dos manufaturados nacionais. E
cresce o número de investiga-
ções de concorrência desleal.

Também crescem os investi-

mentos. Dados da Câmara de
Comércio Brasil-China mostram
que, em 2010, os chineses se
tornaram os maiores investido-
res estrangeiros no país. Foram
anunciados US$ 30 bilhões —
90% em energia e mineração.

No campo político, o consul-
tor Rubens Barbosa, ex-embai-
xador nos EUA, afirma que as
relações nunca foram tão boas.
Isso foi demonstrado quando a
presidente Dilma Rousseff es-
colheu a China como primeiro
país a visitar fora da América
Latina. ■
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 18 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. 43.




