
Governo e empresas chinesas
têm mostrado sua insatisfação
com relação à concessão de vis-
tos de trabalho ou negócios para
os chineses que vêm ao Brasil. A
subdiretora do Departamento
para América Latina do Ministé-
rio do Comércio chinês, Xu Yin-
gzhen, afirmou que a obtenção
para a autorização é demorada.
Já Steven Liu, presidente da Tia-
Jin BinHai Harbor Port Group
Corporation, chegou a dizer
que reviu sua política de investi-
mento no Brasil por causa da di-
ficuldade na obtenção do visto
para uma viagem de negócios
que faria pela América Latina.

“Tínhamos planos de ir ao
Brasil fazer algumas prospec-
ções no ano passado, mas por
problemas na obtenção de vis-
tos, a visita ao país não foi fei-
ta”, afirmou Liu, ressaltando
que, como a viagem é longa,
marcam-se vários países latino-
americanos para visitar. Até o
momento, a empresa tem inves-
timentos apenas no México,
mas mostra interesse em apli-
car recursos em outros países
da região como no Peru.

O empresário explicou que o
Brasil impõe uma cota de 40 vis-
tos por dia para os chineses e,
por ser considerada muito bai-

xa, estaria dificultando a obten-
ção pela empresa. “Teríamos
que esperar alguns meses e
adiar a visita a outros países.”

O chefe da Divisão de Imi-
gração do Ministério de Rela-
ções Exteriores do Brasil, Ral-
ph Peter Henderson, contesta.
Segundo ele, o Brasil é bastan-
te flexível com a concessão de
vistos de uma maneira geral,
desde que sejam apresentados
todos os documentos solicita-
dos para o trâmite.

De acordo com ele, a cota pa-
ra a concessão de vistos pela
embaixada brasileira no Brasil
existe apenas por causa da ca-
pacidade diária de processa-
mento. “A largura da banda de
internet na China também in-
fluencia na velocidade do pro-
cessamento dos vistos”, afir-
mou, calculando que, lá é possí-
vel fazer apenas 4 autorizações
por hora, uma vez que cada
processo leva 15 minutos para
ser concluído na internet.

Além disso, ressaltou, não há
essa demanda tão intensa ainda
dos chineses pelo Brasil. “Se
considerarmos 40 vistos por
252 dias úteis, são 10,08 mil au-
torizações de entrada no país. E
não vem esse tanto de chineses
para cá todos os anos”, afir-

mou. De fato, pelos dados do
Conselho Nacional de Imigra-
ção do Ministério do Trabalho e
Emprego, no ano passado, fo-
ram concedidos 2,6 mil vistos
de trabalho à China. No primei-
ro trimestre deste ano, 866.

Especificamente para a autori-
zação de trabalho e permanên-
cia no país, é preciso que a em-
presa contratante apresente
uma justificativa para a preferên-
cia por empregados estrangeiros
e, a partir do momento em que o
visto é concedido e a pessoa co-
meça a residir e trabalhar no Bra-
sil, é obrigatório seguir as nor-
mas da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). ■ S.C.

Segundo o executivo, o
Brasil possui potencial para

ser uma das maiores nações
exportadoras. Mas é necessário
decidir qual modelo adotará,
o industrial ou agrícola.

Em entrevista exclusiva
ao BRASIL ECONÔMICO,

o presidente da Câmara de
Comércio e Indústria Brasil
China, Charles Tang, prega uma
parceria entre os dois países.

● ●
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Chineses criticam demora do
Brasil na liberação de vistos

Investimento é prioridade

➤

O premiê chinês, Wen
Jiabao, presente na
Rio+20, encontrou-se
ontem com a presidente
Dilma Rousseff.
Ele afirmou que a China
continuará a apoiar o
papel da Organização
das Nações Unidas
em promover o
desenvolvimento
sustentável. Já durante
reunião com Ban
Ki-moon, secretário
da ONU, Jiabao afirmou
que a convenção deve
enviar uma mensagem
clara e positiva para
promover também a
cooperação internacional
para o desenvolvimento.
“O princípio das
responsabilidades
comuns e diferenciadas.”

➤

Segundo o presidente da Câma-
ra de Comércio e Indústria Bra-
sil China, Charles Tang, o gigan-
te asiático só é a potência que é
devido aos esforços que o gover-
no de Xiao Ping fez para atrair
investimentos estrangeiros.

“A China só cresceu porque
lutou desesperada para atrair
investimento estrangeiro. Não
tinha capital nenhum, não ti-
nha divisas, nem exportações,
nem nada. O aeroporto de Xan-

gai era um galpão. Ficávamos
embaixo da asa do avião para
esperar o desembarque das ma-
las. Não havia luz nas ruas. Du-
rante o Mao Tse Tung, a China
era igualmente miserável. Xiao
Ping trouxe o desenvolvimen-
tismo por meio do investimen-
to estrangeiro. Se a China está
onde está hoje se deve a um mo-
delo desenvolvimentista sem
dogmas, sem amarras ideológi-
cas sem sentido.” ■

LEIA MAIS

ENCONTRO DO ALTO ESCALÃO

Empresário asiático diz que reviu planos de
investimentos no país em razão da burocracia

Roberto Stuckert Filho/PR
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GIGANTE ASIÁTICO 

POPULAÇÃO
1,347 bilhão de habitantes

PIB
US$ 7,3 trilhões

TAXA DE CRESCIMENTO
9,20% ao ano

POPULAÇÃO ABAIXO DA LINHA DA POBREZA*
40 milhões
POPULAÇÃO EM POBREZA RELATIVA
100 milhões

INFLAÇÃO
5,40% ao ano
NÚMERO DE INTERNAUTAS
400 milhões

MOEDA
Iuane

RENDIMENTOS

TROCAS COMERCIAIS

ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

RENDA PER CAPITA
US$ 5.185

SALÁRIO MÉDIO EM PEQUIM
US$ 750

SALÁRIO MÉDIO EM XANGAI 
PROVÍNCIA MAIS RICA
US$ 1.000

SALÁRIO MÉDIO EM SHAANTI 
PROVÍNCIA MAIS POBRE
US$ 161

CORRENTE DE COMÉRCIO
US$ 3,64 trilhões

PAUTA DE EXPORTAÇÕES
97% manufaturados

PAUTA DE IMPORTAÇÕES
67% manufaturados

SUPERÁVIT EM CONTA CORRENTE
3,3% do PIB

CORRENTE DE COMÉRCIO COM O BRASIL
US$ 77,1 bilhões 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS
34

PROVÍNCIAS
23

ZONAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO
13

Fontes: FMI e governo chinês - elaboração 
Brasil Econômico    *que vivem com menos 
de US$ 1 por dia    Obs.: dados de 2011

ANÁLISE
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 5.




