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O comércio Brasil-China
Exportações totais e para a China – em US$ bilhões

    Principais commodities
Participação da China nas exportações totais do Brasil – em %

Soja Grão Petróleo Minério
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Relações externas Entre janeiro e agosto, mais de 70% das
vendas de US$ 15,6 bi em soja foram para os chineses

Dependência da
China se sustenta
em meio à crise
Sergio Leo
De Brasília

A retração das exportações de
commodities, como minério de
ferro, à China, neste ano, foi insufi-
ciente para reverter a crescente de-
pendência do Brasil em relação ao
mercado chinês, indica levanta-
mento feito pela Associação de Co-
mércio Exterior do Brasil. Entre ja-
neiro e agosto, mais de 70% das
vendas de US$ 15,6 bilhões em soja
do Brasil foram para os chineses,
que também absorveram um
quinto dos US$ 14 bilhões de pe-
tróleo brasileiro exportado e pou-
co menos da metade das exporta-
ções de US$ 20,5 bilhões em miné-
rio de ferro.

Isoladamente, o superávit do
Brasil no comércio com a China,
de US$ 6,98 bilhões equivale a
mais da metade de todo o saldo
comercial brasileiro no período.

Os dados sobre o comércio ex-
terior mostram crescimento
constante da fatia da China nas
exportações brasileiras de soja,
desde o ano 2000, quando repre-
sentavam pouco mais de 15% do
total das vendas desse produto.
No caso do minério de ferro, o
crescimento da participação chi-
nesa foi ininterrupto até 2009,
quando o país chegou a repre-
sentar quase 53% do total das ex-
portações brasileiras do metal.
Desde então, como a queda na

demanda da China foi maior que
a de outros mercados, como Ja-
pão, Coreia e Taiwan, a parcela
chinesa nas exportações brasilei-
ras do minério caiu, mas tem os-
cilado sempre acima de 46%.

A decisão do governo dos Es-
tados Unidos de buscar fontes
mais confiáveis de abastecimen-
to fora do Oriente Médio fez
com que os americanos assumis-
sem um papel mais relevante co-
mo mercado para o óleo brasi-
leiro, e a China passasse a absor-
ver quantidades menores, cain-
do em participação, que, no en-
tanto, ainda é expressiva: os chi-
neses, que chegaram a comprar
um quarto do petróleo exporta-
do pelo Brasil em 2010, neste
ano compraram, ainda, pouco
mais de 20%. Para o governo, o
peso da China no comércio exte-
rior brasileiro reflete a maior
presença internacional do país
a s i á t i c o.

“A participação chinesa é ele-
vada nesse momento; evidente-
mente não convém a nenhum
país no mundo a concentração
elevada em um único parceiro”,
reconhece a secretária de Comér-
cio Exterior, Tatiana Prazeres,
que, no entanto, não considera
“especialmente preocupante” o
peso chinês sobre a pauta de ex-
portações. O que se vê no Brasil se
repete em outros países e reflete
o papel cada vez maior da China

no comércio global, argumenta.
Tatiana diz que o governo vem

acompanhando com atenção a
evolução do comércio com os
chineses e comenta que o impac-
to da retração chinesa — assim
como a desaceleração em merca-
dos da Europa — seria maior se o
Brasil não tivesse buscado diver-
sificar exportações e mercados.

No caso da própria China, que
anuncia uma estratégia contra a
crise baseada no incentivo ao
mercado doméstico, o governo
tenta buscar mercados para pro-
dutos diferentes das commodi-
ties que dominam a pauta co-
mercial. Em novembro, uma mis-
são possivelmente chefiada pelo
ministro do Desenvolvimento,
Fernando Pimentel, irá à China
com 30 empresários, para buscar
compradores de produtos ali-
mentícios como carnes, vinho,
café e alimentos processados.

“Nosso maior desafio lá não é
desconcentrar nossas exporta-
ções em relação à China, mas di-
versificar a pauta com os chine-
ses”, afirma a secretária.

Para o vice-presidente da As-
sociação de Comércio Exterior
do Brasil (AEB), José Augusto de
Castro, a queda nas exportações
de commodities pode levar a
uma ligeira redução da parcela
da China no comércio exterior
brasileiro, porque as vendas de
manufaturas tendem a maior es-

tabilidade no futuro próximo.
Mas o peso dos chineses no mer-
cado consumidor mundial de
produtos do Brasil vincula o de-
sempenho do comércio exterior
ao desempenho econômico do
gigante asiático.

A China, sozinha, passou a
18,2% do mercado para as expor-
tações brasileiras, quase o mes-
mo tamanho ocupado por toda a
América Latina ou pela União Eu-
ropeia, ambos com fatias pouco
superiores a 20%.

O que mais chama atenção, ao
lado do peso da China sobre o de-
sempenho comercial brasileiro é
seu rápido crescimento relativo.
A China consome 31% das vendas
externas de produtos básicos do
Brasil (como minério, petróleo e

grãos); um percentual impres-
sionante quando se compara
com a situação de dez anos atrás,
quando os chineses representa-
vam pouco mais de 1,5% do mer-
cado externo para essas exporta-
ções brasileiras. Dos manufatu-
rados exportados pelo Brasil,
apenas 2% vão para os chineses
(0,5% no início da década).

As previsões para o mercado
chinês e os desafios para o Brasil
serão um dos principais temas do
tradicional Encontro Nacional de
Comércio Exterior (Enaex), pro-
movido amanhã pela AEB. “Com a
queda dos preços e nas quantida-
des vendidas das commodities,
nossas vendas para a China devem
cair entre US$ 3 bilhões e US$ 4 bi-
lhões neste ano”, prevê Castro.

Brasil e UE
farão reunião
técnica em
outubro
Alex Ribeiro
De Nova York

A presidente Dilma Rousseff
deu um empurrão nas negocia-
ções de livre comércio entre o Bra-
sil e a União Europeia, em uma
reunião de cerca de duas horas
com o presidente da Comissão Eu-
ropeia, José Manuel Durão Barro-
so. Ambos estão em Nova York pa-
ra participar da assembleia anual
das Nações Unidas, que será aberta
hoje. Foi confirmada uma reunião
técnica para outubro, em que os
dois lados vão começar a avaliar
caminhos para um possível acordo
entre os blocos econômicos do
Mercosul e da UE. “Há o interesse
em aumentar o comércio, exami-
nar a integração maior das cadeias
produtivas”, disse o ministro de
Relações Exteriores, Antônio Pa-
triota, ao fim da reunião.

A expectativa é que, na reunião
técnica, sejam feitas as primeiras
discussões sobre a lista de ofertas
dos dois blocos econômicos. Em
janeiro, Durão deverá participar
no Brasil de uma reunião de cúpu-
la entre Brasil e União Europeia.
Fonte do Palácio do Planalto disse
que a iniciativa de pedir a reunião
com Dilma foi da UE.

Em relação à compra de 36 no-
vos caças para a FAB, Dilma preten-
de esperar até meados de 2013 pa-
ra tomar uma decisão, disseram
duas fontes oficiais à agência “Reu -
ters”. A presidente deve falar com
Barack Obama sobre o adiamento
durante possível encontro nesta
semana na ONU. O Brasil pretende
gastar pelo menos US$ 4 bilhões
na aquisição dos caças. Os concor-
rentes são Boeing, Dassault e S a a b.
(Com Reuters, de Nova York)A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A3.




