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O início de uma bela amizade
Argentina e China estreitam relações comerciais
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Comércio exterior Compras e contratos com país asiático saltaram em 3 anos

China financia obras e ganha
espaço na economia argentina
Cesar Felício
De Buenos Aires

Confrontada comercialmente
com diversos países, a Argentina
abre espaço para a China em sua
economia. Mesmo com as exporta-
ções ao país asiático estancadas há
quatro anos, as importações ar-
gentinas cresceram 64% entre
2010 e 2013, puxadas por enco-
mendas oficiais de bens de capital,
e uma empreiteira chinesa, a Ge -
zhouba, que derrotou empresas
brasileiras na licitação da princi-
pal obra pública do país, a constru-
ção de um complexo de duas usi-
nas hidrelétricas por US$ 4 bilhões
na província de Santa Cruz.

Na semana passada, o governo
argentino anunciou a compra de
1.060 vagões e 111 locomotoras
chinesas para renovar as linhas Mi-
tre e Sarmiento, recentemente es-
tatizadas. A importação, dividida
em três etapas, deverá envolver um
investimento de US$ 976 milhões.
O material será entregue em 2014.

Tanto no caso da obra pública
quanto nas importações, a chave
para o avanço chinês é o financia-
mento. “São linhas de crédito mais

baratas e concedidas com mais fa-
cilidade, algo essencial para a Ar-
gentina, com avaliação de crédito
afetada no exterior pelos proces-
sos que enfrenta no Banco Mun-
dial, no FMI, na Justiça dos Estados
Unidos e na OMC”, disse o econo-
mista Marcelo Elizondo, da con-
sultora de comércio exterior DNI.

Sem recursos próprios para to-
car obras e investir, o governo ar-
gentino tem dado preferência nos
contratos para os parceiros que
banquem as obras ou aquisições
de equipamentos. No caso da hi-
drelétrica, o governo argentino
anulou em 2011 uma licitação que
havia sido ganha por um consór-
cio integrado pela brasileira Ca -
margo Corrêa, em que o financia-
mento próprio equivalia a apenas
12% do total. A proposta do con-
sórcio liderado pela Gezhouba ga-
rantiu financiar 100% da obra.

O modelo tende a ser replicado
na construção de duas usinas tér-
micas na província de Buenos Ai-
res, que devem ser licitadas em
breve. “A China avançar em todas
as áreas em que a Argentina tem
grandes problemas para obter fi-
nanciamento. Falamos de energia,

mineração e infraestrutura”, afir-
mou Ernesto Fernandez Taboada,
diretor da Câmara de Comércio Si-
no-Argentina, a Argenchina.

Ainda em 2010, os chineses en-
traram no setor de petróleo, ao
comprarem por 50% da Bridas,
empresa da família Bulgheroni,
por US$ 3,1 bilhões. A Bridas é só-
cia minoritária da British Petro-
leum na Pan American Energy
(PAE) e a família Bulgheroni havia
tentado, sem sucesso, adquirir o
controle da petroleira. Associada à
chinesa CNOOC em partes iguais, a
Bridas comprou a rede de distri-
buição e a refinaria da Esso, em um
investimento de US$ 850 milhões.

Em 2011, a chinesa Sinopec
comprou a filial argentina da Occi-
dental Petroleum. No fim do ano
passado, a Bridas fez um acordo
para investimento de US$ 1,5 bi-
lhão, em conjunto com a estatal
YPF, para o desenvolvimento do
campo de óleo e gás não conven-
cional de Vaca Muerta. Mas a parti-
cipação chinesa no empreendi-
mento ainda é negociada.

As relações comerciais entre a
Argentina e a China haviam sofri-
do um solavanco em 2009, quan-

do o governo chinês restringiu as
compras de óleo de soja, em reta-
liação pelas barreiras argentinas a
bens de consumo de origem chi-
nesa. Desde então, as exportações
argentinas não se recuperaram
completamente, embora a restri-
ção ao óleo de soja já tenha sido
eliminada. “Neste meio tempo a
China desenvolveu sua própria in-
dústria de esmagamento e diversi-
ficou seus fornecedores, com a
compra de grãos do Brasil”, co-
mentou o economista Alejandro
Ovando, da consultora IES.

Em 2010, de janeiro a agosto, a
Argentina registrou um superávit
de US$ 318 milhões, em sua rela-
ção com a China. Este ano, até o
mês passado, o déficit com o país
asiático estava em US$ 3,04 bi-
lhões. As compras de bens de capi-
tal crescem este ano, mas em ter-
mos proporcionais o que mais au-
mentou foram as compras de par-
tes e acessórios de telefonia celu-
lar, microprocessadores e televiso-
res. “A Argentina deixou de com-
prar o produto final brasileiro pa-
ra fazer a montagem nacional-
mente, trazendo peças produzidas
na China”, disse Ovando. As impor-

tações argentinas de peças e aces-
sórios de origem chinesa passa-
ram de US$ 905 milhões de janeiro
a agosto de 2010 para US$ 2,6 bi-
lhões no mesmo período este ano.

As exportações argentinas para
a China somaram US$ 4,3 bilhões
este ano, sendo US$ 3,8 bilhões do
complexo soja. A tendência da pri-
marização da balança deve se
aprofundar a curto prazo: no co-
meço deste mês, chegou à China o
primeiro carregamento de milho
argentino, um embarque de 60 to-
neladas feito pela Bunge.

Na relação entre os dois países,
há outra assimetria, além do dese-
quilíbrio da balança: a China é o
segundo maior parceiro comercial

da Argentina, enquanto os argen-
tinos estão apenas no sexto posto
em importância para o comércio
chinês com a América Latina, atrás
de Brasil, México, Chile, Venezuela
e Panamá. Um intercâmbio de
swap de reservas de US$ 10 bi-
lhões, assinado em 2009, expirou
este ano sem ser usado. “Como a
Argentina exporta commodities,
não tem como fazer o intercâmbio
com a China recebendo em moeda
c h i n e s a”, disse o especialista Jorge
Castro, da consultoria IPE. “Em ter-
mos financeiros, o acordo não re-
solve o problema central da Ar-
gentina, que é de recompor reser-
vas monetárias”, disse Gustavo Gi-
rado, da ONG Asia Y Argentina.

País cria laboratório para reforma financeira em Xangai
Bob Davis e Richard Silk
The Wall Street Journal, de Xangai

O governo chinês anunciou que
vai transformar uma nova zona de
livre comércio nesta cidade num
laboratório para reformar o setor
financeiro do país. Mas mudanças
de grande porte, se é que virão,
ainda podem levar anos, até que os
reguladores decidam quanto con-
trole ceder às forças do mercado.

O projeto, que foi inaugurado
oficialmente ontem e entra em
operação amanhã, vem sendo pro-
movido pelo premiê Li Keqiang co-
mo símbolo do compromisso do
país com mudanças econômicas.

Antes do fim da semana, o Con-
selho de Estado, principal órgão
governamental de formulação de
políticas, divulgou as regras que
governarão a Zona Piloto de Livre
Comércio da China, um conglo-
merado de quase 29 Km quadra-
dos de docas, hangares e armazéns
no distrito de Pudong, em Xangai.

Reformular o setor financeiro
para que as pessoas possam obter
melhores rendimentos nos bancos
e investir no exterior, e para que as
firmas chinesas menores, sobretu-
do de serviços e alta tecnologia, te-
nham mais acesso ao crédito, é
considerado crucial para manter o
robusto crescimento do país. Os
reguladores também pretendem

promover o desenvolvimento de
um mercado de futuros de petró-
leo, hoje inexistente na China.

Mudanças no setor financeiro
estão no cerne do experimento da
zona livre: deixar que o mercado, e
não os reguladores, defina os ju-
ros, e permitir que as empresas
possam converter mais livremente
os yuans em moeda estrangeira e
transferir dinheiro para o exterior.

O governo se comprometeu a
abrir outros setores, como trans-
porte marítimo, comércio e os ser-
viços especializados, incluindo ju-
rídicos, de turismo e de colocação
de executivos. A zona livre pode,
assim, gerar uma transformação
da China — ou grande decepção.

Os céticos dizem que testar essas
mudanças a nível local só serve pa-
ra retardar o processo, tornando
menos provável que possam ser
implementadas a nível nacional
em tempo hábil — antes que a eco-
nomia entre em apuros. “Reformar
é algo mais fácil de dizer do que de
fazer ”, disse Wang Tao, economista
do banco UBS. “Qual é o político,
por mais forte que seja o mandato
que receba, capaz de implementar
reformas sérias [rapidamente]?”

A zona de livre comércio vai en-
trar em operação cerca de um mês
antes de uma assembleia do Parti-
do Comunista que deve apresentar
uma estratégia para mudar a eco-

nomia chinesa, para que esta de-
penda mais da demanda interna e
da inovação e menos das exporta-
ções e do investimento em infraes-
trutura. Mas nas regras divulgadas
sexta-feira as autoridades indica-
ram que vão avançar com cautela.

As experiências financeiras vão
prosseguir “à medida que as con-
dições permitirem", disse o comu-
nicado do Conselho de Estado, e
“os riscos serão controlados”. As
regras serão aplicadas no período
de três anos, segundo o comunica-
do, sem mencionar prioridades.

CARLOS BARRIA, POOL/AP

Convidados aguardam abertura oficial da nova zona de livre comércio que promete trazer mais abertura ao país

Executivos de alguns dos maio-
res bancos chineses disseram que
o fato de as diretrizes serem vagas
sugere que os próprios regulado-
res ainda não decidiram como
proceder e até que ponto estão dis-
postos a abrir mão do poder. Po-
tenciais investidores supõem que
as autoridades levarão anos para
chegar a uma conclusão.

Ilustrando a falta de clareza, pu-
blicações estrangeiras informa-
ram que a zona de Xangai, ou ou-
tra zona da província de Shenzhen,
chamada Qianhai, teriam acesso

mais livre à internet. O comunica-
do do Conselho de Estado não
abordou esse ponto, mas fixou um
plano para permitir que empresas
estrangeiras na área ofereçam al-
guns serviços de internet no país.

As empresas estrangeiras que
operarem na nova zona livre tam-
bém poderão vender consoles de
videogame, proibidos há mais de
dez anos, em toda a China, depen-
dendo da aprovação de cada mo-
delo pelo Ministério da Cultura.

Quanto à Zona Econômica de
Qianhai, em Shenzhen, um porta-

voz, Wang Jinhai, disse que as mu-
danças no acesso à internet podem
vir em cinco ou seis anos para aten-
der “às necessidades das modernas
comunicações financeiras”. Até
agora, a única coisa que mudou na
zona de livre comércio de Xangai
são os sinais de trânsito anuncian-
do o novo nome da área. Mesmo
assim, as ações de empresas que fa-
zem negócios na área subiram.

Os maiores bancos da China e
também dois bancos estrangeiros,
Citicorp e o  Banco de Desenvolvi-
mento de Cingapura, já receberam
aprovação para abrir filiais na zo-
na livre. Para algumas empresas
com grandes operações em Xan-
gai, abrir uma filial na zona de livre
comércio pode exigir apenas um
investimento pequeno. As firmas
estrangeiras esperam que o relaxa-
mento das normas possa aumen-
tar suas operações cambiais e lhes
dar uma fatia maior do mercado
doméstico de títulos de dívida.

Para os bancos chineses, disse
um executivo, a zona será uma
oportunidade de se expandir no
exterior e experimentar taxas de
remuneração de depósitos defini-
das pelo mercado, em vez das dita-
das pelo banco central, o que pode
gerar mais concorrência.

Leia nas págs B16 e B17 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Polêmica no IPCC ‘faz parte do jogo’
Daniela Chiaretti
De Londres

O mais importante diagnóstico
sobre mudança do clima sequer
havia sido aprovado na semana
passada, em Estocolmo, para os cé-
ticos da ciência feita pelo Painel In-
tergovernamental de Mudança
Climática (o braço científico da
ONU mais conhecido pela sigla em
inglês IPCC) aproveitarem as bre-
chas de incerteza e polemizarem
sobre o estudo. “Isso faz parte do
j o g o”, avalia Carlos Henrique de
Brito Cruz, diretor científico da
Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo (Fapesp).
“A análise do IPCC precisa ser sus-
tentável do ponto de vista científi-
co e analisar a melhor ciência que
existe sobre o assunto na época em
que o relatório é feito. E é muito
importante que este processo bus-
que opiniões divergentes”.

“Existe aí um ponto muito im-
portante e sutil: o fato de ser cientí-
fico significa que as evidências
científicas que se têm naquela ho-
ra indicam que é daquele jeito. E às
vezes isso é apontado como uma
contradição ou que não se tem cer-
teza absoluta”, prossegue Brito, o

único cientista brasileiro a partici-
par do comitê internacional con-
vocado para analisar, em 2010, o
grau de solidez dos procedimen-
tos do IPCC. “Certeza absoluta nin-
guém nunca tem de nada. A ciên-
cia está sempre progredindo ou
avançando. Essa é uma das razões
porque em ciência é tão importan-
te publicar resultados e vê-los criti-
cados ou confirmados por outros
cientistas. Agora, isso não é sinôni-
mo de ser criticado pela opinião de
outros cientistas, mas por cientis-
tas que fizeram ciência sobre aqui-
l o”, prossegue. “Ciência não é um
fato de opinião”.

Cada relatório do IPCC leva qua-
tro ou cinco anos para ser produzi-
do. O resultado não é um compên-
dio de novas descobertas científi-
cas, mas um grande resumo dos es-
tudos de centenas de cientistas fei-
tos no mundo todo, sobre o au-
mento da concentração de gases-
estufa na atmosfera, o impacto nos
oceanos, o quanto derreteram as
geleiras, quão frequentes serão as
secas e inundações no futuro. Os
relatórios exibem os pontos de
consenso e são revistos por outros
pesquisadores, no mundo todo.

Na coletiva de imprensa que

lançou o “Sumário para Formula-
dores de Políticas Públicas” do 5o

relatório do IPCC, o indiano Rajen-
dra Pachauri, presidente do órgão,
revelou alguns números desta edi-
ção: 14 capítulos sobre a ciência do
clima, 209 autores e 50 revisores de
39 países, mais de 2 milhões de gi-
gabytes de dados, mais de 9.200
publicações científicas citadas,
mais de 50 mil comentários nos
dois rascunhos do documento.

“Uma coisa que os cientistas,
principalmente os do IPCC, preci-
sam tomar cuidado é que não se
pode ir muito rápido da conclusão
do aumento do gás carbônico para
a conclusão catastrófica”, reco-
menda Brito. “Muitas vezes já
aconteceu, na história do planeta,
de o clima ter ficado mais quente
ou mais frio por outras razões, são
muitos os fatores que afetam o cli-
m a”. Por isso, ele lembra que, “do
ponto de vista da ciência é impor-
tante sempre manter um grau sau-
dável de ceticismo e de cuidado ao
analisar os resultados. Não é bom
o cientista virar militante”.

“Descobrir que existe o aumen-
to da concentração dos gases de
efeito estufa e que isso pode ter
consequências desagradáveis para

a Humanidade é uma das maiores
descobertas da ciência dos últimos
tempos”, avalia.

Em 2010, o InterAcademy
Council (IAC), organização que
reúne as academias de ciências
de vários países, recebeu da ONU
a tarefa de rever processos e pro-
cedimentos do IPCC, depois que
dois erros do 4o relatório vieram
à tona questionando a reputação
do estudo. Um deles, resultado
da ação de hackers nos computa-
dores de uma universidade britâ-
nica, sugeriu que alguns cientis-
tas haviam manipulado informa-
ções. O outro era sobre previsões
exageradas do derretimento das
geleiras do Himalaia.

Embora tenham sido apenas
dois escorregões em centenas de
páginas de observações científicas
e conclusões, a integridade do re-
latório e do próprio IPCC ficou
abalada. O relatório do comitê
concluiu que os procedimentos do
IPCC eram bons, mas fez recomen-
dações sobre governança, funções,
processos e enfatizou a valorização
de ideias contraditórias.

A jornalista viajou a Londres à
convite da Fapesp

Mais uma crise na Itália
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O premiê italiano Enrico Letta ( PD, de
centro-esquerda) será submetido a
um voto de confiança no Parlamento
na quarta-feira após cinco ministros
ligados ao partido de Silvio Berlusconi
(PDL) deixarem o governo no sábado,
na tentativa de forçar novas eleições.

O estopim foram divergências sobre
uma alta de impostos, mas a tensão na
coalização já vinha subindo desde a
condenação de Berlusconi por evasão
fiscal, no mês passado. A crise política
na terceira maior economia do euro
deve se refletir nos mercados hoje.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A13.




