
Após três décadas norteada pe-
la conquista do mundo via ex-
portações, a China deve entrar
num período de maior consu-
mo interno, apoiado na eleva-
ção da renda da população e nos
investimentos já realizados,
sem deixar de ser decisiva no co-
mércio global.

“A China veio investindo
40% do PIB em capacidade
produtiva por um longo perío-
do. Agora, essa supercapacida-
de precisa ser desovada”, afir-
ma André Nassif, economista
do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e So-
cial (BNDES) e professor da
Universidade Federal Flumi-
nense. “Mesmo que o mundo
não estivesse em crise, o mer-
cado não seria capaz de absor-
ver toda a produção chinesa.
E, com a desaceleração inicia-
da em 2008, esse quadro só se
agrava. A saída é atrair mão de
obra rural para as cidades e
apostar no desenvolvimento
local”, diz.

Assim, o incremento de ren-
da per capita levará o país à tran-
sição, característica de nações
em desenvolvimento, a passar
da fase de demanda por alimen-
tos e insumos para um estágio
mais avançado, de consumo de
produtos de maior valor agrega-
do e apropriação de maior quali-
dade de serviços essenciais.

Os novos dirigentes deverão
se preocupar com questões in-
ternas, como as disputas entre
as províncias, o controle sobre
as migrações e os protestos por
melhores condições de vida. “O
país é palco de cinco mil mani-
festações por ano. Embora não
tenham um sistema democráti-
co, os chineses têm uma classe
média crescente”, diz Eduardo
Sampaio, diretor-gerente da
FTI Consulting. ■ J.G.

Com mudança de dirigentes, a
China ganha ainda mais contor-
nos de caixinha — ou melhor,
caixona — de surpresas. Um
ponto, contudo, é unanimida-
de: apesar das expectativas dian-
te do novo governo, a política
cambial do país permanecerá
agressiva, dificultando a vida
de quem concorre com os pro-
dutos de lá.

“Se sentirem que a situação
de mercado vai apertar, por
exemplo, com mais retração na
Europa, que é seu grande com-
prador, eles podem até desvalo-
rizar ainda mais a moeda para
estimular as vendas”, analisa Jo-
sé Augusto de Castro, presiden-
te da Associação de Comércio
Exterior do Brasil (AEB).

“O yuan, que está algo como
60% desvalorizado, deve conti-
nuar no mesmo patamar, que é
nocivo para a indústria brasilei-
ra”, diz Joseph Coury, presiden-
te do Simpi (Sindicato da Micro
e Pequena Indústria), lembran-
do que a grande maioria das em-
presas consideram desleal a con-
corrência com os asiáticos. “E
não há sinalização de avanços
nas questões trabalhistas de lá,
o que mantém a grande diferen-
ça nas condições de produção.”

Exportadores
Já os exportadores brasileiros,
motivados pelas expectativas de
elevação do consumo interno,
mostram grande otimismo dian-
te das mudanças na gestão da po-
lítica chinesa. “Uma eventual al-
teração nas estratégias econômi-
cas por lá teria grande impacto
aqui, por conta de nossas expor-
tações de minério, soja e petró-
leo. Contudo, não acreditamos
em retração. Até hoje, eles de-

ram prioridade a investimentos
em infraestrutra. Agora, podem
importar mais”, torce Castro.

“A estrutura de poder dificil-
mente vai mudar estratégias
que deram certo — ainda que à
moda local —, levando o país a
crescer”, diz Francisco Turra,
presidente da União Brasileira
de Avicultura (Ubabef). O se-
tor vem batendo recordes nas
exportações para lá. O embar-
que de frango, que começou
no ano 2000 com 28 mil tonela-
das, bateu 195 mil em 2011 e
passará de 250 mil toneladas
neste ano.

Para os exportadores de miné-
rio de ferro, o panorama tam-
bém é auspicioso. “Com a eleva-
ção da renda e a urbanização, a
China continuará demandando
minério em grandes volumes
por ao menos uma década”, afir-

ma Marcelo Ribeiro Tunes, dire-
tor de assuntos mineirais do Ins-
tituto Brasileiro de Mineração
(Ibram). As expectativas, por is-
so, são de manutenção dos ní-
veis atuais de preços das com-
modities, considerados altos.

Mas parceiros de negócios da
China, como o Brasil, também
devem olhar para novos temas,
como a exportação de empresas
do país. “Antes, mandavam pro-
dutos. Agora, estão colocando
fábricas em outros países”, diz
Eduardo Sampaio, diretor-ge-
rente da FTI Consulting. É o ca-
so da JAC Motors, que anunciou
projeto de uma fábrica na Ba-
hia. Com ou sem a realização do
projeto, os chineses conseguem
ampliar as vendas de carros e
autopeças, apoiados nos benefí-
cios fiscais garantidos a empre-
sas instaladas no Brasil. ■

Prioridade
para as
exportações
perde lugar

Juliana Garçon
jgarcon@brasileconomico.com.br

DESTAQUE

XiJinping

Maior consumo interno
chinês beneficiará o Brasil

Previsão é de que a elevação da
renda da população impulsione o
consumo na economia chinesa

GIGANTE NA BERLINDA

Enquanto quer manter-se como
a segunda economia global, 
China ainda enfrenta o desafio 
de alimentar sua população

US$ 8,06 triPIB

US$ 32,3 biExportações

US$ 25,0 biImportações

9,2% 
CRESCIMENTO EM 2011

1,3 bilhão 
POPULAÇÃO

4,1% 
DESEMPREGO URBANO

Economia cresceu, em média, 10% 
anualmente durante a gestão Hu Jintao

Registrou desaceleração nos últimos
7 trimestres 

150 milhões de chineses vivem com 
menos de US$ 1 (R$ 2) por dia

CORRENTE DE COMÉRCIO COM O BRASIL 
(JAN-SET 2012)

Fontes: Brasil Econômico, Banco 
Mundial, agências
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● Idade: 59 anos
● Vice-presidente do
Estado chinês desde 2008.
● Desconhecido do grande público.
● Sucessor de Hu Jintao,
dez anos mais velho do que ele.
● É um dos 82 milhões
de membros do Partido
Comunista Chinês (PCC).

● Sua esperada nomeação
como secretário-geral do Partido
Comunista Chinês (PCC) o
converterá no próximo presidente
da República Popular.
● Herda a China em plena
mudança com o desafio de
manter o país na posição de
segunda economia mundial.

Chinamuda de dirigentes, deve se voltar para omercado local e poderá ampliar suas importações

OhomemcomamissãodemudaraChina

Editado por: Cláudia Bredarioli cbredarioli@brasileconomico.com.br

CongressodoPartidoComunistaChinêsocorreacadadezanosedefineasucessãonopaís
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Último gigante de um mundo
comunista que desapareceu
no século passado, o Partido
Comunista Chinês (PCC) so-
brevive graças a fortes doses
de esquizofrenia acrobática,
que alterna a mão de ferro em
uma sociedade que abraça o ca-
pitalismo e o culto ao naciona-
lismo obscurantista. O XVIII
Congresso do PCC — que no-
meará o novo presidente do
país — acontece em uma capi-
tal na qual o número de Ferra-
ris, Lamborghinis, Maseratis e
Porches Cayenne não tem pa-
râmetro em nenhuma outra
parte do mundo.

Verdadeira “aristocracia ver-
melha”, os “filhos dos prínci-
pes” — seus pais foram os revo-
lucionários de ontem — surfam
na onda de um capitalismo qua-
se selvagem, no qual a opacida-
de dos mercados públicos e as

relações com as poderosas em-
presas estatais permitem a for-
mação de rápidas fortunas.

Na parte mais pobre do país,
operários cada vez menos dó-
ceis se somam a uma “popula-
ção flutuante” de 260 milhões
de temporários, cidadãos de se-
gunda classe, sem direito a resi-
dência nas cidades, proceden-
tes de uma massa de 650 mi-
lhões de camponeses. Todos se
beneficiaram de diferentes
graus de crescimento sob a pre-
sidência de Hu Jintao.

Xi Jinping nunca disputou
uma eleição. Pouco se sabe so-
bre suas opiniões acerca da
economia mundial ou do aque-
cimento global. Para muitos
chineses, é mais fácil reconhe-
cê-lo como marido de uma po-
pular cantora folk. Apesar dis-
so, está prestes a se tornar o
homem mais poderoso da Chi-
na. As transferências de poder
no país, ainda feitas sob extre-
mo sigilo, têm provocado ten-
são e incertezas. ■ AFP

COMÉRCIO GLOBAL

Das 58 ações antidumping,
20 são contra produtos chineses

Talheres

Tubos de cobre

Tubos com costura de aço inoxidável

Laminados planos de aços inoxidáveis 
austeníticos a frio

Laminados planos de aço ao silício

Laminados planos de baixo carbono
e baixa liga

Tubos de condução

Pneumáticos para motocicleta

Ferros elétricos

Refratários básicos

Fios de náilon

Ventiladores de mesa

Talhas manuais de capacidade de carga 
até 3 toneladas, sem alavanca

Pneus de automóveis

Pneus novos de borracha para bicicleta

Chapas pré-sensibilizadas de alumínio

Armações de óculos

Pedivelas

Dióxido de silício precipitado

Índigo blue reduzido

 
Fonte: MDIC

O mercado consumidor chinês
faz brilhar os olhos de qualquer
país do mundo e o Brasil não fo-
ge à regra. Principalmente agora
que está em curso uma nova es-
tratégia de crescimento mais vol-
tada ao aumento da renda da po-
pulação, o que ampliará o poten-
cial de consumo na China. Aten-
to ao movimento, o governo bra-
sileiro busca conquistar espaço
para incrementar os negócios.

Ontem, em mais uma nego-
ciação para tentar elevar a com-
pra de produtos brasileiros pelo
seu principal parceiro comer-
cial, a secretária de Comércio
Exterior do Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior (Mdic), Tatiana La-
cerda Prazeres, se reuniu com
representantes do Conselho Em-
presarial Brasil-China, em São
Paulo. “Identificamos que a de-
manda chinesa por mais produ-
tos, em que nossas exportações
podem crescer, deve aumentar

nos próximos anos”, disse ao
BRASIL ECONÔMICO.

Segundo ela, recentemente,
a China demonstrou interesse
em adquirir mais produtos do
mercado internacional, com
potencial para aumento das
vendas brasileiras de milho,
açúcar, algodão, máquinas e
equipamentos. Para especialis-
tas, a nova conjuntura chinesa
é um celeiro de oportunidades
e uma situação que o Brasil tem
de saber aproveitar para diver-
sificação de suas exportações.
Afinal, a pauta brasileira é mui-
to concentrada, principalmen-
te em commodities, como mi-
nério de ferro e soja. Dados do
Mdic indicam que, entre janei-
ro e setembro deste ano, o volu-
me apurado no embarque ape-
nas desses dois produtos repre-
sentou cerca de 70% do total
das vendas verde-amarelas ao
parceiro comercial.

“Eles têm uma estratégia mui-
to clara e nós temos de aprovei-
tar para vender em certos ni-
chos nos quais possamos encai-
xar produtos com maior valor
agregado”, disse Welber Barral,
sócio da Barral M Jorge Consul-
tores Associados e ex-secretá-

rio de Comércio Exterior do
Mdic. Para ele, há espaço para
calçados mais elaborados e aços
especiais, como o magnésio me-
tálico — metal muito leve para
carros e aeronaves, de maior va-
lor agregado e que tem uma in-
dústria competitiva no Brasil.
“O que tira a competitividade
desse material é o custo tributá-
rio e de logística do país”, diz.

“Não é a indústria brasileira
que não é competitiva, mas,
sim, a estrutura brasileira que
não tem a competitividade que
há na China”, complementa Jo-
sefina Guedes, diretora da Asso-
ciação de Comércio Exterior do
Brasil (AEB) e sócia da consulto-
ria de comércio exterior Gue-
des, Bernardo e Imamura.

Na sua avaliação, a nova lide-
rança chinesa está mais ligada
aos grupos empresariais e isso
poderá fazer com que o país
queira aproveitar muito mais
sua capacidade produtiva para
suprir o mercado interno e for-
talecer o crescimento do seu
Produto Interno Bruto (PIB).
Por isso mesmo, diz, será preci-
so ser mais firme nas negocia-
ções de agora em diante para
conseguir vender. ■

Dos 58 processos de investiga-
ção antidumping em curso no
Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exte-
rior (Mdic), 20 são contra produ-
tos chineses. “E esse número
tende a aumentar”, garante Wel-
ber Barral, sócio da Barral M Jor-
ge Consultores Associados. “A
China é campeã de audiência no
Brasil e no mundo. Hoje exporta
tudo e é líder em quase todos os
produtos industriais”.

A lista do Mdic é bem variada,
mas é na área de siderurgia que
a gigante asiática vem se desta-
cando. Até 2007, a China era im-
portadora desse tipo de merca-
doria, mas, atualmente, tornou-
se grande exportadora, chegan-
do a criar sobreoferta em inúme-
ros países. Das ações contra os
chineses, oito investigam con-
corrência desleal de preços de
produtos siderúrgicos, como la-
minados planos de aço. “Em
muitos casos, a China exporta
bens acabados em valores muito
baixos que chegam a ser meno-
res até do que o preço do insu-
mo”, diz o consultor. ■ S.C.

EMRECUPERAÇÃO

Presidente do BC chinês vê sinais de melhora

A economia da China está mostrando sinais de melhora e a
configuração da política monetária irá garantir continuidade e
flexibilidade em 2013, afirmou ontem o presidente do Banco do Povo do
China, banco central do país, Zhou Xiaochuan. “Dados de outubro estão
mostrando sinais de melhora. A tendência da economia doméstica está
evoluindo numa direção boa”, disse Zhou. Dados que serão divulgados
hoje podem cimentar as expectativas de uma recuperação.

Escolha do presidente
ocorre a portas fechadas

Governo brasileiro vai
incrementar negócios
Ministério do Desenvolvimento
já identificou novas demandas
para ampliar venda para a China

China é líder em
ações antidumping

Andrew Harrer/Bloomberg

Xi Jinping se tornará o homem
mais poderoso do país durante
Congresso em Pequim

Maioria das investigações
refere-se a concorrência desleal
de preços na área de siderurgia

DE SAÍDA

A China irá realizar reformas para tornar seu câmbio e taxa de juros mais baseados no
mercado, impulsionar investimentos e injetar mais fundos estatais na indústria como
parte dos planos para dobrar o PIB até 2020, disse o presidente Ju Hintao ontem. Ele
reafirmou o compromisso com as metas que irão dobrar a renda das famílias em todo o
país em uma década, no discurso de abertura do Congresso do Partido Comunista da
China. Hu deve deixar o cargo de líder do partido durante o Congresso.

Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

Simone Cavalcanti
scavalcanti@brasileconomico.com.br
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 nov. 2012, Primeiro caderno, p. 4-5.
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