
O Brasil quer ampliar as exporta-
ções de produtos de valor agre-
gado para a China. Hoje, o país
vende para o asiático principal-
mente produtos básicos, como
commodities, mas quer colocar
na pauta de exportações para o
chineses mais alimentos proces-
sados, biscoitos, café, carne.

A meta é diversificar para re-
duzir os impactos negativos da
crise na Europa e da lenta recupe-
ração dos Estados Unidos na ba-
lança comercial brasileira. De ja-
neiro a agosto deste ano, as ex-
portações do Brasil caíram 3,67%
sobre igual período de 2011, tota-
lizando US$ 160,5 bilhões.

Na avaliação de Amílcar La-
cerda, gerente de economia da
Associação Brasileira das Indús-
trias de Alimentação (Abia), o
Brasil tem potencial para am-
pliar a venda de produtos pro-
cessados para a China, podendo
atingir no longo prazo exporta-
ções de US$ 11 bilhões — valor
hoje já conquistado com venda
de commodities agrícolas.

Segundo Lacerda, em 2011 o
país vendeu US$ 2,66 bilhões
em alimentos processados ao
mercado chinês, alta de 58,3%
sobre 2010, quando foi exporta-
do US$ 1,68 bilhão. Em volume,
os dados são ainda mais expres-
sivos: 3,2 milhões de toneladas
em 2011 e 2,5 milhões de tonela-
das em 2010.

“A China é um parceiro recen-
te do Brasil, mas em virtude do
rápido crescimento de seu mer-
cado consumidor, o país já está
consumindo além da soja”, ex-
plica Lacerda.

Sobre os potenciais alimen-
tos que podem ganhar escala no
gigante asiático, estão os sucos,

biscoitos, chocolates e balas, de
acordo com Lacerda. “Esses são
os novos produtos. É a típica tra-
dicional refeição de qualquer
brasileiro”, enfatiza.

Para atingir esse objetivo, o
governo já escolheu o mês de
novembro para levar uma comi-
tiva de 30 empresários à China
para gerar negócios nesse senti-
do. Os alimentos que constam
na pauta são as carnes, o vinho,
o café e a cadeia de alimentos
processados.

Contudo, Lacerda lembra
que o mercado chinês é muito
mais criterioso do que o brasi-
leiro quanto à entrada de no-
vos alimentos. “Todos os pro-
dutos que a China importa pre-
cisam passar pela vigilância sa-
nitária. Além disso, é preciso
que haja uma negociação mais
próxima com o governo”, cha-
ma a atenção.

Para o professor da Fundação
Getúlio Vargas Management,
Evaldo Alves, a decisão tomada
pelo governo é ainda conserva-
dora embora seja vista com
bom senso, já que certamente

irá contribuir com a melhora
do saldo da balança comercial.
“É uma avanço na etapa de colo-
car na pauta alimentos de
maior valor agregado. Mas ain-
da não estamos partindo para
novos produtos industrializa-
dos com componentes de tecno-
logia. O Brasil não saiu do mun-
do das commodities”, frisa.

De acordo com Alves, essa
ação está apenas atenuando os
efeitos da crise econômica
mundial, colaborando para
que seja recuperado apenas a
metade do volume de exporta-
ções perdida nos primeiros oi-
to meses de 2012. “Portanto, é
preciso que esse efeito seja anu-
lado”, finaliza.

O professor da Unicamp e
ex-secretário de política eco-

nômica da Fazenda, Júlio Go-
mes, também corrobora com
a posição de Evaldo Alves, ao
argumentar que o Brasil está
atrasado em tudo o que se refe-
re às exportações, apesar de
também olhar com bons olhos
a iniciativa.

“É muito importante que o
Brasil diversifique sua pauta.
Há produtos para isso”, apon-
ta Gomes, ao lembrar que a di-
versidade de recursos naturais
faz com que o país não seja de-
pendente de apenas um ou
dois produtos.

Para ele, a pauta a ser traba-
lhada no gigante asiático tem
grandes perspectivas de suces-
so por conta de a China ser um
mercado em constante cresci-
mento. “O país asiático compra
zero de produtos industrializa-
dos do Brasil. Por conta disso,
continuará sendo um parceiro
muito bom e efetivo, que nos
dará uma maior folga no que
diz respeito ao comércio exte-
rior”, opina o professor.

Segundo Gomes, a pauta ago-
ra a ser trabalhada pelo Brasil
junto à China deve ser a de ven-
da de aviões, mas sem deixar de
avançar nas demais propostas.

“Essa ação terá impactos não
agora, mas certamente será im-
portante para o futuro, amplian-
do nossa atuação no mercado in-
ternacional”, finaliza, preven-
do que os problemas referente à
crise devem perdurar pelos pró-
ximos cinco anos. ■
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Primeiro-ministro britânicoconhece projeto
de antropólogo inglês no Complexo da Maré

Cristina Ribeiro de Carvalho
ccarvalho@brasileconomico.com.br

O primeiro-ministro britânico, David Cameron, visitou na sexta-feira (28)
o complexo de favelas da Maré, na zona norte da cidade do Rio de
Janeiro. Na comunidade, Cameron conheceu a organização não
governamental Luta pela Paz, do antropólogo inglês Luke Dowdney, que
ensina artes marciais a crianças e jovens da favela há 12 anos. “É um
projeto brilhante que está realmente ajudando os jovens”, disse. ABr
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Para atingir esse objetivo, governo levará
uma comitiva de 30 empresários ao país
asiático em novembro deste ano

O tom de otimismo com o mer-
cado chinês já foi dado pelos re-
presentantes dos setores que se-
rão representados por lá por
uma comitiva de 30 empresá-
rios que tentarão fechar negó-
cios para vender seus produtos.

Um exemplo é o setor de vi-
nhos, que segundo a gerente de
exportações do Instituto Brasilei-
ro do Vinho (Ibravin), Andreia
Gentilini Milan, já tem a China
como seu principal comprador.
Só no primeiro semestre foram
exportados US$ 405 milhões.
“A China já ocupou o lugar do
Reino Unido, que está em segun-
da posição, com compras de
US$ 272 milhões”, conta.

De acordo com Andreia, até
2010 o gigante asiático não apa-
recia nas estatísticas. “Esse mer-
cado está dando uma colabora-
ção muito grande para o setor”,
aponta, lembrando que já há lo-
jas de cinco vinícolas espalha-
das pelas ruas de How Kong,
Xangai e Pequim.

“Os chineses estão olhando
para o Brasil por conta do desen-
volvimento dessa nova classe
social”, completa. ■
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Chocolates estão entre os produtos quemais podemganhar escala nomercado chinês

ANÁLISE

NEGÓCIOS COM O GIGANTE

Exportações e importações do Brasil para a China, em US$ bilhões

2011jan/ago–2012jan/ago–2011

EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES CORRENTE DE COMÉRCIO

29,1
22,1

51,3

28,6
20,6

49,2

77,1

44,3

32,7

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 out.  2012, Primeiro Caderno, p. 10.
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