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Minha experiência na 
China teve início antes 
do período como em
baixador em Pequim, e 
inclui dois momentos im
portantes dessa relação 
bilateral que estão um 
pouco esquecidos. Para 

contextualizá-los, é preciso lembrar que o reconhecimento 
brasileiro de Pequim como a verdadeira China, no governo 
Geisel, foi objeto de resistência pela linha-dura que ainda 
subsistia no regime militar, o que limitou o contato entre 
os países por vários anos. O lançamento do diálogo político 
para valer aconteceu no começo dos anos 1980, em dois 
episódios dos quais participei: a primeira visita, em 1982, 
de um chanceler brasileiro à China, Saraiva Guerreiro; e a 
primeira visita de um presidente brasileiro ao país, João 
Baptista Figueiredo, em 1984.

A China que conheci nesse momento era ainda 
camponesa, com cidades pobres e escuras, e poucos 
turistas. Quando cheguei à embaixada, em 1989, já 
encontrei um país mais desenvolvido, com um padrão 
de vida substancialmente melhor e mais diversificado. 
Havia, porém, um sentimento generalizado de insatis
fação econômica com a desigualdade, com a corrupção, 
expresso pelos estudantes que a partir de 15 de abril 
passaram a ocupara Praça da Paz Celestial (Tiananmen). 
Eles ganharam a simpatia do povo, a praça se encheu, e 
o regime estava dividido. Na noite de 3 de junho, veio a 
surpreendentemente dura repressão, que se estendeu 
pelos dias seguintes. Daí seguiu-se um período bastante 
difícil de isolamento da China, com vários países cor
tando o diálogo e a cooperação. A leitura que fizemos 
na época foi a de que aquele trauma não significaria o 
fim da reforma e da abertura, o que se confirmou com 
a retomada do processo em 1992.

Um dos desafios mais importantes que tive como 
embaixador em Pequim foi negociar a manutenção do 
projeto CBERS, de cooperação na construção de satélites, 
assinado pelo presidente José Sarney em visita ao país em 
1988. Terminada a gestão Sarney, o Brasil incorreu em 
sucessivos atrasos em suas contribuições financeiras e de

equipamentos. Por várias vezes os chineses quiseram nos 
tirar do projeto. Um dos momentos mais emocionantes de 
minha carreira foi quando voltei à China em 1997, convida
do para o lançamento do primeiro deles. De maneira geral, 
nós diplomatas trabalhamos com conceitos, resoluções, 
acordos. Quando vi aquele baita satélite de uma tonelada 
e meia ganhar o céu, com um terço de seus componentes 
de origem brasileira, foi muito gratificante.

Em 1993, durante visita ao Brasil do então "czar" da 
economia chinesa, Zhu Rongji, os dois governos concor
daram em que a cooperação em satélites deveria servir 
de base para o lançamento de uma verdadeira parceria 
estratégica. Hoje, observando a evolução do intercâmbio 
entre os países, que chega a US$ 80 bilhões, a palavra 
estratégica soa até prematura para a época, quando 
as trocas comerciais entre Brasil e China não passavam 
de US$ 2 bilhões ao ano. Nesse momento, a China era 
exportadora líquida de petróleo; agora, o país financia a 
Petrobras com garantia de pagamento em óleo, e como 
investidor no pré-sal se torna um dos principais destinos 
da produção brasileira.

Não há dúvida de que a China é uma competidora, 
mas também é um dos principais mercados para nossas 
commodities e um dos nossos principais investidores em 
termos correntes. Temos que administrar e melhor equi
librar o processo de negociação com os chineses.

A China, de certo modo, nos prestou um favor ao tornar 
mais agudo o problema da falta de competitividade e da 
baixa produtividade do Brasil, jogando muita luz sobre 
nossas deficiências internas. A forte competição chinesa 
em terceiros países e em nosso próprio mercado deve servir 
de acicate para retomarmos o processo de reformas que 
foi abandonado nos últimos anos.

Temos muito a aprender uns com os outros. A China pôs 
demasiado peso no investimento como fator de desenvol
vimento, e agora trata de alterar seu modelo econômico 
mediante mais estímulo ao consumo e mais gastos sociais. 
O Brasil tem um arcabouço de programas sociais muito 
mais avançado que o chinês, mas precisa elevar sua taxa 
de investimento. E ambos compartilhamos o mesmo árduo 
desafio, de superar a barreira da renda média para alcançar 
um futuro de mais prosperidade.A ut
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Dentro da minha traje
tória diplomática, ma- 
joritariamente voltada a 
assuntos políticos mul- 
tilaterais, a China foi 
praticamente uma exce
ção. Foi a primeira vez 
que servi em um país do 

Oriente. Era o período de ascensão dos tigres asiáticos, 
muitos deles puxados pela própria China, também em 
ascensão. A crise iniciada em 1997 na Tailândia não teve 
repercussões graves no país, que desde o início das refor
mas, em 1978, destacou-se por um forte pragmatismo, 
especialmente no terreno econômico.

Foi uma época relativamente tranquila, tanto do pon
to de vista das relações bilaterais com o Brasil, que se 
intensificavam, quanto das reformas que vinham sendo 
feitas no interior da China. Esse período se destacou pela 
conversão de indústrias estatais deficitárias em empresas 
que seguiam o modelo capitalista visando ao lucro, e não 
mais somente ao pleno emprego. Isso implicou uma série 
de ajustes para custear os benefícios do sistema — mora
dia, saúde, educação e alimentação — por meio de outros 
recursos, com uma filosofia mais próxima do capitalismo. 
As mudanças instauradas por Deng Xiaoping se conso
lidavam. A gente sabia que havia insatisfação aqui e ali, 
mas nunca em proporções que colocassem o processo 
em risco. E, aparentemente, os chineses estão sendo 
bem-sucedidos. Afinal, garantir saúde e educação para 
1,3 bilhão de pessoas não é tarefa fácil.

Desde que o Brasil estabeleceu relações diplomáticas 
com a China, o intercâmbio comercial entre os dois paí
ses foi ascendente. Na época, tal intercâmbio bordeava 
os US$ 2 bilhões. Nesse momento, a China já investia 
em possibilidades de importar alimentos do Brasil, 
como é até hoje, com destaque para a soja. Tentamos 
abrir o mercado de carnes bovinas, naquele momento, 
sem sucesso. Nesse período também começava o in
teresse pelo minério de ferro, e a Vale, que mantinha 
representação apenas em Tóquio, iniciava a instalação 
de seu escritório em Xangai. Como embaixador, peguei 
o final da onda de interesse brasileiro no investimento

em grandes hidrelétricas (como a de Três Gargantas), 
aproveitando o domínio que o Brasil tinha da tecnologia 
de concretagem, mas os chineses decidiram fazê-lo a 
um custo mais elevado, aprendendo sozinhos. Mes
mo assim, vale destacar o exemplo bem-sucedido de 
inserção no mercado de construção civil de empresas 
como a Mendes Júnior, que negociou uma parceria com 
o exército chinês para a construção de hidrelétrica no 
sudoeste do país, e da Andrade Gutierrez, que construiu 
um longo trecho de autoestrada no nordeste do deserto 
de Gobi. Em outros setores, pode-se destacar o estabe
lecimento de fábricas brasileiras de têxteis e calçados 
no sul da China, aproveitando as vantagens das zonas 
especiais criadas na região.

Do ponto de vista tecnológico, a parceria mais impor
tante entre os dois países foi o programa de construção 
de satélites avançados, iniciado no final da década de 
1980, e que hoje já está no quarto satélite. Havia tam
bém certa convergência de interesses em alguns temas 
multilaterais, com a assinatura de um memorando de 
entendimento de cooperação brasileira em matéria de 
promoção de direitos humanos, algo pioneiro entre países 
em desenvolvimento.

Entendo que a cooperação sul-sul que hoje vemos ga
nhou muito com o crescimento da relação entre Brasil e 
China, e esta tem um amplo potencial de crescimento. O 
entrave que tínhamos e que continua a existir é a diferen
ça nos tempos de tomada de decisão. Enquanto a China, 
graças ao seu pragmatismo e seu sistema de governo, 
decide e executa ações com rapidez, no caso do Brasil 
é preciso harmonizar interesses para chegar a decisões 
econômicas. Isso às vezes demora demais, fazendo o país 
perder algumas oportunidades. Nesse sentido, temos 
muito a melhorar.

É indispensável para o crescimento brasileiro ter uma 
boa relação com a China. Temos complementarieda- 
des comprovadas, como a demanda do país por nossos 
alimentos e matérias-primas. O que o Brasil precisa é 
agregar valor ao que exporta tanto para a China quanto a 
outros mercados para os quais é exportador basicamente 
de produtos primários. Mas isso é algo que terá de vir do 
próprio desenvolvimento do Brasil.A ut
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No período em que de
sempenhei como em
baixador do Brasil na 
China consolidava-se 
naquele país o mode
lo econômico iniciado 
em 1978 por Deng Xiao 
Ping, que permitiu uma 

expansão econômica surpreendente. Tal expansão re
fletiu a política de abertura ao exterior com a criação de 
14 zonas de desenvolvimento econômico e tecnológico 
(ZDETs) — entre as quais predominou Xangai —, auto
rizadas a negociar novos incentivos para atrair capital 
estrangeiro. Foi abolido o monopólio estatal sobre 
comércio exterior, possibilitando maior liberdade aos 
importadores e exportadores para transacionar bens e 
serviços. Tiveram início os investimentos internacionais, 
e um vasto número de estudantes chineses completou 
seus estudos no exterior.

A política exterior adotada por Deng Xiao Ping era 
de perfil cauteloso, pelo qual se evitavam confronta
ções. A prioridade era o desenvolvimento econômico, 
e a consciência de que o país precisava, antes de tudo, 
recuperar o seu atraso para voltar a ser uma grande 
potência, como era até o século 17. No início dos anos 
2000, a comunidade internacional, incluindo o Brasil, 
demonstrava dificuldade em assimilar a grande explo
são econômica chinesa. Muitos ainda apostavam que 
ninguém tiraria do Japão o posto de gigante asiático. 
A China era identificada como um fenômeno passagei
ro — o gigante com pés de argila, cuja expansão não 
se prolongaria por muito tempo e cujas estatísticas de 
crescimento não mereciam total confiança. A descrença 
diante do fenômeno chinês também levava a frequentes 
atitudes de defesa, mais do que pensar a China como 
eventual parceira.

Posso dizer que um dos fatos mais marcantes dos 
anos que passei no país foi exatamente a progressiva 
mudança dessa avaliação por parte do Brasil e do mun

do, com o reconhecimento da China como potência 
regional. A rigor, minha principal tarefa foi participar 
do esforço de explicar para todos os interlocutores 
possíveis, no setor privado e no público, o significado da 
China contemporânea e sua importância no equilíbrio 
de forças mundial. A China não só crescia, como se inte
grava progressivamente na comunidade internacional, 
participando de agências da Organização das Nações 
Unidas (ONU) e tornando-se membro da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), em 2001.

O comércio bilateral nessa época ainda era modesto 
— as vendas brasileiras ao país somavam US$ 2 bilhões, 
o que colocava a China como 122 mercado para nossas 
exportações. As importações seguiam em ritmo um 
pouco mais moderado. Entretanto, a gradual expansão 
desse intercâmbio também passou a expor sinais de de
sequilíbrio, com a exportação de commodities brasileiras 
versus a compra de manufaturas chinesas, impactando 
a indústria brasileira tanto dentro do país quanto em 
terceiros mercados.

Consciente da dimensão do desafio chinês, o governo 
brasileiro tentou coordenar a aproximação, criando, em 
2004, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Con- 
certação e Cooperação (Cosban), que é um instrumento 
bilateral de coordenação de alto nível.

Hoje, podemos dizer que não há contenciosos entre 
Brasil e China, ainda que a dificuldade de avaliare com
preender o país asiático em sua plenitude permaneça até 
agora tanto no Brasil quanto em muitos outros países. 
Para dirimir as assimetrias e aperfeiçoar o intercâmbio 
com o gigante chinês, o Brasil precisa abandonar qual
quer propensão a uma política reativa e elaborar uma 
verdadeira estratégia de relacionamento. Iniciativas 
como a capitaneada pelo embaixador Clodoaldo Hugue- 
ney de criação de uma agência estatal para coordenar 
as atividades da administração no seu diálogo com a 
China e assessorar o setor privado no mesmo sentido 
são importantes, já que a importância da China justifica 
um projeto nesse sentido.A ut
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Tive o privilégio de ser o 
embaixador do Brasil na 
China justamente no 
período em que, a meu 
juízo, deu-se o que eu 
chamaria de a "decola
gem chinesa" para seu 
novo patamar de ator 

central nas relações internacionais. Com efeito, em 2008 
a China completou três décadas com a sua economia 
crescendo a uma taxa média superior a 10°/o ao ano (o que 
significa dizer que o PIB chinês cresceu mais de 20 vezes 
nesse período!). No mesmo ano também ocorreram os 
Jogos Olímpicos em Pequim, que os chineses buscaram 
utilizar como o seu novo cartão de visita para o mundo.

Certamente, um dos fenômenos mais marcantes do 
mundo pós Guerra Fria é o crescimento robusto e susten
tado da China, a consolidação de sua posição internacional 
e a sua emergência como potência global.

É interessante observar que o estabelecimento 
de relações da China com os principais países latino- 
americanos teve lugar na primeira metade da década 
de 1970, após o ingresso do país nas Nações Unidas e a 
histórica viagem do presidente Nixon a Pequim. As duas 
exceções à regra foram Cuba, cujas relações foram esta
belecidas após a ascensão de Fidel Castro, e Chile, logo 
no início do governo de Salvador Allende. Afinidades 
ideológicas não constituíam a base do relacionamento 
chinês na região, à época submetida em sua maioria a 
regimes militares de direita.

No Brasil, o reatamento das relações, em 1974, foi um 
processo complexo, devido à oposição de setores mais 
duros dos militares, geralmente vinculados à chamada 
comunidade de informações. O reatamento não levou a 
maiores iniciativas de parte a parte, por razões chinesas 
e brasileiras. Do lado chinês, o país continuava imerso 
no grande pandemônio que foi a Revolução Cultural 
(1966-76) e a disputa ainda surda pela sucessão de Mao 
Zedong, cuja saúde se deteriorava a olhos vistos. Do 
lado brasileiro, esse era um tema controvertido entre os

militares que davam sustentação ao regime, o que inibia 
a capacidade do governo de aprofundar as suas relações 
com a República Popular da China.

A partir de 1978, já soba liderança de DengXiaoping, a 
China implementou importantes reformas, que permitiram 
seu crescimento espetacular. O desempenho econômico 
chinês tem muito a ver com o correto entendimento, por 
parte de sua liderança, da natureza do que se convencio
nou chamar de globalização, com a internacionalização 
de processos produtivos e a formação de cadeias inter
nacionais de produção. A China buscou com êxito sua 
inserção nessas cadeias, agregando cada vez mais valor a 
processos produtivos.

O Brasil, por seu turno, também teve uma industriali
zação bem-sucedida a partir da década de 1950, só que 
voltada ao mercado interno, com alta proteção e gene
rosos subsídios do então BNDE, hoje BNDES. A busca da 
competitividade não era preocupação brasileira, uma vez 
que as indústrias que aqui se estabeleciam usufruíam de 
reserva de mercado. O modelo funcionou com algumas 
limitações, até que a globalização colocou em evidência 
a questão da competitividade.

No que se refere às relações sino-brasileiras, essas 
circunstâncias descritas estão bem refletidas no co
mércio bilateral: a maior parte de nossas exportações 
para a China é de commodities, agrícolas e minerais, 
onde temos vantagens competitivas inegáveis. Da 
China importamos produtos industriais, a maior parte 
insumos fundamentais que dão um mínimo de com
petitividade aos processos industriais brasileiros. Du
rante minha estada em Pequim, ouvi muitas queixas 
de empresários brasileiros a propósito da "invasão de 
produtos chineses". Quando vinha à baila a questão da 
precária infraestrutura, da elevada carga tributária, de 
leis trabalhistas antiquadas e inibidoras da geração de 
empregos, além de dificuldades burocráticas, o que se 
ouvia do lado brasileiro era um silêncio marcado pela 
cumplicidade. Enquanto isso, continuamos a encarar 
com relutância o "bonde das oportunidades", e algumas 
lições que explicam o sucesso chinês.A ut
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Considero que tive sorte 
em estar na China num 
período em que a mu
dança no país se conver
teu em uma coisa diária. 
O ritmo de crescimento a 
taxas médias de 9%, 10% 
ao ano, por décadas, 

proporcionou um nível de transformação inacreditável 
no país. Nessa fase, a China ultrapassou o Japão, e se 
tornou o segundo grande motor da economia mundial. 
Hoje, mais de 30% do crescimento do mundo se deve ao 
crescimento chinês, tornando a China um parceiro prio
ritário e indispensável não só para o Brasil como para o 
restante do mundo.

O intercâmbio comercial entre Brasil e China experi
mentou um aumento espetacular. Isso ganhou importância 
principalmente com a crise de 2008, quando a demanda 
chinesa pôde sustentaras exportações brasileiras e manter 
nosso superávit, graças à complementaridade de nossas 
economias. Países que não têm nossa capacidade de oferta 
na área agrícola, mineral e florestal, como México e índia, 
têm grandes déficits com a China.

Por outro lado, havia um questionamento perma
nente por parte da indústria brasileira sobre a concen
tração da pauta exportadora em produtos primários e 
as importações de produtos como têxteis, calçados e 
brinquedos com custo baixo. Havia uma necessidade 
de correção de rumo, que demandava mecanismos mais 
ágeis de diálogo, e definir mais claramente quais eram 
os objetivos do Brasil nessa relação, tanto do ponto de 
vista geral, quanto setorial.

Nesse momento, promovi a discussão do que depois 
ficou conhecido como Plano de Ação Conjunta (PAC) 
2010-14, o primeiro grande documento que buscou 
estruturar as relações entre o Brasil e a China. O PAC 
Chinês, que foi assinado depois de mais de um ano de 
debates, na visita do presidente Hu Jintao ao Brasil, em

2010. Infelizmente, o nível de implementação do PAC 
ainda é modesto. Mas são coisas que levam tempo, e 
nós devemos assumir essa tarefa, pois o objetivo do 
plano é corrigir e reequilibrar as relações num sentido 
mais favorável para o Brasil.

Outro fator de aprimoramento dessa relação bilateral 
se deu com a criação do Brics (reúne Brasil, Rússia, índia, 
China e África do Sul) e do G-20. Por meio desses grupos, 
o diálogo entre Brasil e China ganhou uma dimensão 
global inédita. A partir daí, os países passaram a discutir 
os rumos da economia mundial, o que fazer para superar 
a crise, como articular um grupo de países emergentes 
para modificações, como a reforma do sistema de cotas 
do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Hoje, os maiores desafios na relação Brasil-China 
não estão mais na criação de instrumentos e acordos, 
mas na implementação do que já foi acordado. Em 
visita ao país, em 2011, a presidente Dilma reforçou a 
necessidade de dar um salto qualitativo nessa relação, 
destacando a importância de o Brasil exportar mais 
manufaturados para a China, e os chineses reduzirem 
o foco nas exportações de produtos de baixo custo e 
aumentarem investimentos, que poderiam nos ajudar 
a corrigir nosso déficit em infraestrutura.

O que falta ao Brasil é fazer um esforço de planeja
mento de longo prazo dessa relação. Temos que saber 
não só o que queremos dela agora, mas também daqui 
a cinco, 20 anos, dar uma visão estruturada de longo 
prazo, para maximizar nossos ganhos. As condições 
para fazer isso são boas, pois não existem problemas 
políticos com a China. Mas a relação com os chineses 
é complexa, envolve praticamente todas as áreas do 
governo brasileiro, e deve também envolver o setor 
privado, empresarial, a academia e a sociedade civil. Se 
conseguirmos implementar o que já foi acordado, com 
boa coordenação interna, conquistaremos uma relação 
com a China que atenda cada vez mais aos objetivos 
brasileiros.
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Caixa de texto
Fonte: Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, v. 67, n. 11, p. 40-45, nov. 2013.




