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CATHERINE BOLGAR

O crescente comércio entre Brasil 
e Hong Kong - ambos motores eco-
nômicos em suas regiões – ajudou a 
alimentar o crescimento do comércio 
entre a América Latina e a Ásia.

“Hong Kong está no coração da 
Ásia – todos os principais mercados 
da região estão num raio de quatro 
horas de voo da cidade”, disse Simon 
Galpin, diretor-geral de Investimento 
e Promoção da Invest Hong Kong.

“É a localização óbvia para as 
empresas abordarem o mercado da 
Ásia e Oceania, a região que mais 
cresce no mundo.”

O Brasil é a maior fonte de impor-
tações latino-americanas em Hong 
Kong. O total de importações brasi-
leiras no território subiu 18%, para 
R$ 3,7 bilhões (US$ 2,1 bilhões) em 
2011. Carnes representaram 76% do 
total, seguidas por couro com 10% e 
equipamentos e peças para teleco-
municações com 3%.

Espera-se que Hong Kong supere a 
Rússia este ano como principal desti-
no de exportações de carne de porco 
do Brasil,ajudandooBrasiladiminuir 
sua dependência do comércio com a 
Rússia. Além disso, o Brasil começou a 
exportar carne de porco para a China 
no final do ano passado.

O vinho é uma área de crescimen-
to para importações em Hong Kong. 
Hong Kong é o mercado principal 
de vinho na Ásia, com consumo per 
capita de 4,9 litros por ano em 2011, 
de acordo com o grupo industrial 
Vinexpo, que prevê um aumento de 

40% no consumo de vinho em Hong 
Kong entre 2011 e 2015. Isso seria 
mais que o triplo da média em 2005. 

Hong Kong extinguiu os impostos 
de importação de vinho em 2008, 
tornando-se o primeiro porto de 
vinho do mundo entre as principais 
economias livre de impostos. Isso 
não apenas alimentou o interesse por 
vinho em Hong Kong, mas também 
funcionou como uma porta de entra-
da para o Japão, a Coréia do Sul e a 
China continental, onde a apreciação 
do vinho está tendo êxito, em parte 
emulando a crescente paixão pelo 
vinho em Hong Kong.

“Os consumidores de Hong Kong 
são formadores de tendências: o que 
vende aqui vende no resto do país”, 
diz Galpin.

O Brasil é o segundo maior merca-
do de exportação em Hong Kong para 
a América Latina, atrás do México. As 
exportações de Hong Kong para o 
Brasil aumentaram 23% para US$ 2 
bilhões no ano passado. Equipamen-
tos e componentes de telecomunica-
ções compõem 38% da exportações, 
seguidos por maquinário e compo-
nentes para eletricidade com 21%, 
máquinas de escritório e máquinas 
automáticas de processamentos de 
dados com 11% e relógios com 10%. 

As categorias de comércio ilus-
tram como ambos os lados se bene-
ficiam com o comércio. O Brasil é 
o quinto maior país do mundo em 
território, desfruta de uma vanta-
gem competitiva na agricultura e 
em recursos naturais. Hong Kong 
é um dos menores territórios no 

mundo e um dos mais densamente 
povoados, e por isso dependente de 
fontes externas de alimentos. Para 
compensar, a ilha cultivou vanta-
gens na indústria, especialmente 
eletrônicos, e em serviços, como as 
finanças; e também é um trampolim 
ideal para o comércio na Ásia.

De fato, a Vale SA, a maior expor-
tadora de minério de ferro do 
mundo, passou a ser listada na Bolsa 
de Valores de Hong Kong em Dezem-
bro de 2011. A companhia com sede 
no Rio de Janeiro o fez para aumen-
tar sua presença na Ásia, o seu maior 
mercado. 

Outras empresas brasileiras tam-
bém estão trabalhando através de 
Hong Kong com objetivos comer-
ciais na China. Isso é importante, 
desde que a China ultrapassou os 
Estados Unidos em 2010 como 
maior parceiro comercial do Bra-
sil, com o comércio triplicando de 
valor em cinco anos.

O Grupo Tellerina, de produtos 
para casa e decoração, fez um dos 
primeiros contratos comerciais em 
renminbi para a América do Sul. 
Usando o renminbi como moeda 
de pagamento, as empresas podem 
converter diretamente entre o real 
e o renminbi. Ao eliminar o uso de 
uma terceira moeda entre o real e o 
renminbi, as empresas desfrutam de 
custos baixos para suas transações.

“Hong Kong é o centro financeiro 
internacional mais sofisticado da 
China e o pólo natural para todo o 
comércio e negociações internacio-
nais”, diz Galpin.
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Já há muito tempo uma potência 
econômica, Hong Kong ganhou ainda 
mais importância como filtro e labo-
ratório experimental para reformas 
econômicas na China continental.

O governo pretende estabelecer 
mais acordos com outros países para 
evitar dupla tributação, o que irá aju-
dar a indústria de gerenciamento de 
ativos a se desenvolver ainda mais. 
Está também providenciando incen-
tivo fiscais e desenvolvendo uma pla-
taforma de finanças islâmica.

À medida que a China relaxa seus 
controles cambiais, Hong Kong está 
se desenvolvendo como um centro 
empresarial offshore de renminbi. A 
liquidação de operações em renmin-
bi por bancos de Hong Kong superou 
dois trilhões de renminbi desde que 
começou, em 2009.

Entretanto, o governo central pla-
neja expandir a emissão de títulos de 
dívida em renminbi em Hong Kong, 
inclusive por parte de empresas do 
país que não estão em setores relacio-
andos com finanças. Já em 2011, as 
emissões em renminbi subiram para 

91, num valor total de 108 bilhões
de renminbi (US$ 16,7 bilhões) - três 
vezes o valor de um ano antes.

O total de fundos de ofertas públi-
cas iniciais em Hong Kong no último
ano foi de US$ 33 bilhões, incluindo 
empresas como Coach, Prada e Sam-
sonite. O índice de desenvolvimento 
de mercado financeiro do Fórum 
Mundial Econômico de 2011 classifi-
cou Hong Kong em número 1, nocau-
teando os Estados Unidos e o Reino
Unido e marcando a primeira vez em
que um centro financeiro asiático
liderou o índice.

Para mim, é um grande prazer 
visitar o Brasil.

Durante a minha visita quero 
muito conhecer os líderes tanto 
políticos quanto empresariais e 
reafirmar a amizade entre Hong 
Kong e o Brasil.

Este ano, estamos celebrando 
o 15o Aniversário da Fundação da 
Região Administrativa Especial de 
Hong Kong da China. Sob o prin-
cípio de “Um país, Dois Sistemas”, 
Hong Kong continua a ter um ele-
vado grau de autonomia e profun-
da conexão com nossos parceiros 
internacionais ao redor do mundo. 
Isso é fundamental no ambiente 
globalizado de hoje.

O Brasil é o maior parceiro 
comercial de Hong Kong na Amé-
rica Latina. Além disso, em 2010 
nós tivemos o prazer em receber a 
primeira empresa brasileira a par-
ticipar da bolsa de valores de Hong 
Kong.AgigantemineradoraValeSA 
é uma das várias empresas estran-
geiras que fazem parte do merca-
do de Hong Kong, aproveitando a 
vantagem da nossa ligação com os 
grandes investidores na China Con-
tinental e em toda a Ásia.

Como centro financeiro global 
da China, Hong Kong está plena-
mente empenhada na liberalização 

da moeda da China Continental, o 
renmimbi. Atualmente, Hong Kong 
é um importante centro offshore 
para operações bancárias, emissões 
de dívida e liquidação de transações 
comerciais em renmimbi.

Hong Kong mantém sua própria 
moeda livremente conversível e 
desfruta de fluxos livres de capital, 
idéias, informação e talento. Nós 
temos nossas leis e regras e um 
sistema judiciário independente 
que fundamenta nosso sistema 
de direito comum. Isso, mais um 
regime tributário simples e baixo 
e um governo transparente e efi-
ciente, ajuda Hong Kong a ganhar 
a primeira posição no ranking das 

economias mais livres do mundo. 
Temos sido classificados como 
número um pela Heritage Founda-
tion, dos EUA, nos último 18 anos.

A recente crise financeira mun-
dial deslocou o centro de gravida-
de econômico para fora dos tradi-
cionais mercados do Ocidente, em 
direção às economias emergentes, 
incluindo as da América do Sul. 
Nossas duas nações, o Brasil e a 
China, são membros do chamado 
grupo BRICS de principais mer-
cados emergentes. Como princi-
pal entrada internacional para a 
China Continental, Hong Kong 
atua como uma ponte vibrante e 
amigável para a segunda maior 
economia do mundo.

Durante minha visita, eu quero 
muito poder discutir essas e outras 
oportunidades para aprofundar as 
relações entre Hong Kong e o Brasil. 
Eu também aproveito esta chance 
para desejar ao Brasil todo o suces-
so nas preparações para receber a 
Copa do Mundo em 2014 e os Jogos 
Olímpicos do Rio de 2016.

Donald Tsang
Chief Executive 

(Líder do governo 
da RAE Hong Kong)

Região Administrativa 
Especial de Hong Kong
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O sucesso de Hong Kong 
sempre foi, em parte, devi-
do a seu papel de porta de 
entrada para a China Con-
tinental. Iniciativas recentes 
facilitaram o caminho mais 
do que nunca.

Em dezembro de 2011, 
Hong Kong e a China Conti-
nental assinaram uma oitava 
emenda para seu convênio 
Closer Economic Partnership 
Arrangement, ou Cepa, tra-
zendo um total de 47 setores 
de serviços e 301 medidas de 
liberalização para o acordo 
de livre comércio, que foi 
assinado em 2003.

Ao estabelecer negócios 
em Hong Kong, os inves-
tidores estrangeiros têm a 
possibilidade de aproveitar 
os benefícios do Cepa para 
entrar no mercado Conti-
nental.

Graças ao Cepa, todas 
as mercadorias de Hong 
Kong que se enquandram 

nas regras do convênio para 
origem de importação para 
o Continente são isentas de 
tarifas; prestadores de servi-
ços de Hong Kong recebem 
tratamento preferencial em 
vários setores de serviço do 
Continente; e os dois lados 
concordaram em cooperar 
em diversas várias áreas 
para facillitar o comércio e o 
investimento.

Embora o Cepa abranja 
atualmente mais de 1.700 
produtos e 47 setores de 
serviços, o Governo Central 
fixou uma meta para atin-
gir basicamente, através 
do Cepa, a liberalização do 
comércio de serviços com 
Hong Kong até 2015. O 
objetivo do Cepa e dar às 
empresas de Hong Kong 
maior acesso ao mercado 
Continental e, ao mesmo 
tempo, dar às empresas do 
Continente um ponto de 
partida para chegarem ao 
mercado global e se integrar 
à economia mundial. 
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Hong Kong está prestes a mostrar seus talen-
tos cult urais e criativos com uma série de inves-
timento e eventos.

O maior projeto é o West Kowloon Cultural 
District (WKCD), em que uma dotação adiantada 
de HK$ 21,6 bilhões (US$ 2,7 bilhões) foi aprova-
da. Ele será desenvolvido com base no conceito 
do “City Park” proposto por Foster+Partners. Esta 
privilegiada localização de 40 hectares à beira-
mar irá sediar 15 espaços para artes cênicas 
(incluindo o Centro Xiqu para óperas chinesas), 
um museu de vanguarda focado na cultura visual 
dos séculos 20 e 21 e um Centro de Exposições 
com prioridade para usos relacionados às artes. 
Os espaços para arte e cultura no WKCD estão 
previstas para serem concluídas em fases a partir 
de 2014/15. Ao mesmo tempo, será lançado um 
concurso para design de vários desses espaços, 
assim como programações provisórias no local.

O Ano do Design de Honk Kong em 2012, 
uma ocasião oportuna para Hong Kong mostrar 
seus talentos de design, foi aberto com eventos 
e exposições abrangendo desde o setor de dese-
nho de moda até brinquedos e produtos glo-
bais, além de design de serviços e educação de 
design. Como portal para a imensa capacidade 
industrial da China, Hong Kong está bem posi-
cionada para influenciar produtos e projetos 
industriais, criando valores e também melho-
rando a qualidade de vida.

Os eventos do Ano do Design darão aos alunos 
e jovens talentos de design a chance de mostrar 
seus trabalhos assim como receber orientação. 
Prêmios e exposições são também organizados 
para os habitantes de Hong Kong poderem se 
orgulhar dos pontos fortes de design da cidade 
e apreciarem o que há de melhor em design no 
mundo. Mais ajuda vem do CreatHK, uma agên-
cia governamental criada em 2009 para liderar, 
ganhar e impulsionar o desenvolvimento de uma 
economia criativa.

Hong Kong já supera países maiores quan-
do se trata de setores criativos. A cidade tem a 
maior produção cinematográfica per capita na 
Ásia e é um crescente centro de artes, música 
e entretenimento digital. Seus característicos 
eventos anuais para indústria criativa, a feira 
da indústria de entretenimento Entertainment 
Expo e a feira de design Business of Design 
Week, são os dois eventos mais importantes 
para essas área na Ásia.

Mensagem do ilustre Donald Tsang

Um centro financeiro global

Uma vitrine 
do desenho

Para o Brasil, um pólo para 
os negócios internacionais

A rodovia Hong Kong-ShenzhenWesternCorridor, de 
5,5 quilômetros, cruza a baía Deep Bay para conectar 
Hong Kong à China continental

Uma porta para a China

HONG KONG Publicidade
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 abr. 2012, Empresas, p. B9.




