
Chile está mais próximode um acordo

BARREIRAS: Por mais que tenha
investido na aproximação político-
ideológica com a China, o Brasil
está longe de um acordo comer-
cial com o gigante asiático. Já o
Chile avança. Hu Jintao vai para o
Chile na outra semana e deve se
reunir com o presidente Ricardo
Lagos para iniciar as negociações
de um acordo de livre comércio. O
Brasil, se quisesse iniciar discus-
sões, teria de negociar como
membro do Mercosul. E é aí que
começam os problemas. O rebel-
de Paraguai quer negociar um

acordo com Taiwan, considerada
um filho ingrato pela China. Isso
sem mencionar a indústria, tanto
do Brasil quanto da Argentina,
que teme a invasão de manufatu-
rados chineses. Para Renato Amo-
rim, Brasil e China são comple-
mentares em alguns setores, mas
concorrentes em outros. Mesmo
assim, existe possibilidade de co-
mércio intrassetorial. O Brasil po-
deria vender manufaturados e ser-
viços de alta competitividade, co-
mo autopeças, software, equipa-
mento de automação bancária.●

Um acordo ótimo,
mas difícil

Brasileiras e
desbravadoras

Mais uma ajuda para
os latino-americanos
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Tratado de livre comércio só se for
mediado pelo Mercosul, mas não
há relações entre Paraguai e China.
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Embraco, Embraer, Vale do Rio
Doce, Sadia e Marcopolo já estão
negociando com os chineses.
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China vai se tornar um membro
doador do Banco Interamericano
de Desenvolvimento.
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BRASIL E CHINA: UMA PARCERIA PROMISSORA

BRECHA NA CIDADE PROIBIDA – Expectativa é que a visita do presidente chinês abra caminho para as exportações brasileiras de carnes e etanol. Também são esperados investimentos em infra-estrutura
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O presidente chinês, Hu Jintao,
chega hoje ao Brasil com uma rei-
vindicação – quer que o Brasil re-
conheça a China como uma eco-
nomia de mercado. Os chineses
esperam que o Brasil funcione co-
mo líder da região, levando ou-
tros países da América do Sul a
dar esse reconhecimento para aos
chineses. Para a China, é impor-
tante obter esse status para que o
país seja tratado como as outras
nações, não comunistas, nas nego-
ciações multilaterais de comér-
cio. Com isso, os chineses ficam
menos sujeitos a ações antidum-
ping no âmbito da Organização
Mundial de Comércio (OMC).

Mas o Brasil pretende barga-
nhar alto pelo reconhecimento.
Regras para a soja, abertura do
mercado chinês para carne bovi-
na, suína e de frango, investimen-
tos chineses em infra-estrutura,
defesa da propriedade intelectual
de empresas brasileiras atuando
na China e venda de etanol – es-
sas são as principais demandas
do governo brasileiro. “Temos de
aproveitar essa oportunidade pa-
ra negociar todos os interesses do
Brasil, não só agrícolas”, diz Re-
nato Amorim, secretário-executi-
vo do Conselho Empresarial Bra-
sil China. “Precisamos negociar

também parcerias de longo prazo
e investimentos.”

A expectativa é que Hu assine
amanhã, em Brasília, os acordos
que abrem o mercado chinês para
a importação de carne bovina, suí-
na processada, frango e suco de
laranja do Brasil. A abertura do
mercado de carnes será interpreta-
da como um enorme gesto de boa
vontade do governo chinês. A
concessão deve ter o mesmo efei-
to positivo do acordo para impor-
tação de manga, assinado pelo pri-
meiro-ministro japonês, Junichi-
ro Koizumi, em sua visita ao
País. “Esse acordo é o mais espe-
rado pelos empresários brasilei-
ros; o Brasil vem tentando há
anos exportar carne para a Chi-
na”, diz Paul Liu, presidente da
Câmara Brasil-China de Desen-
volvimento Econômico.

Mesmo assim, desde o inciden-
te da soja – em maio, os chineses
devolveram navios brasileiros
comsoja contaminada por agrotó-
xicos –, os brasileiros ficaram
bem mais pragmáticos em suas
negociações com a China. Não
hámais deslumbramento nem ilu-
são. “A soja foi um choquede rea-
lidade”, diz Amorim. No começo
de outubro, por exemplo, os chi-
neses baixaram uma medida que
poderá funcionar como uma bar-
reira contra as exportações de

óleo de soja. Eles estabeleceram
um limite para o conteúdo de he-
xano no óleo de soja bruto. Carlo
Lovatelli, presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria de
Óleos Vegetais (Abiove), preten-
de discutir amanhã o assunto
com autoridades chinesas. “Essa
medida pode ser usada como des-
culpa, no futuro, para devolução
de óleo de soja, o que leva à que-
da nos preços”, diz Lovatelli. Se-
gundo ele, os chineses fizeram a
mesma coisa, há alguns anos, em
relação à mistura de terra na soja

em grão. “Precisamos negociar re-
gras claras com os chineses.”

“Não precisamos ter medo de
negociar com a China, precisa-
mos negociar de coração aberto.
Mas queremos igualdade e parce-
ria”, disse o presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, na segunda-fei-
ra, durante a posse do novo presi-
dente da Fiesp, Paulo Skaf.

Essaposição mais realista refle-
te também os resultados mistos
da missão presidencial à China,
em maio. Muitos acordos foram
assinados,mas poucos tiveram re-

sultados práticos.
Há críticas também em rela-

ção à organização da missão de
maio. “Os brasileiros não chega-
ram lá com uma agenda de nego-
ciações, uma pauta para discu-
tir”, diz Amorim. Para o presi-
dente da Câmara de Comércio e
Indústria Brasil-China, Charles
Tang, a visita do presidente Lula
à China foi de extrema importân-
cia estratégica. “O Brasil pode
fornecer vários produtos que a
China precisa e, em contraparti-
da, pode receber capital de longo
prazo chinês.” Mas Tang faz críti-
cas ácidas à missão de maio. “A
missão foi uma festa de brasilei-
ros para brasileiros – só que, em
vez de ser em São Paulo, foi em
Xangai”, diz Tang. “Esqueceram
de convidar os empresários chi-
neses.”

Há obstáculos para o Brasil
conceder à China o status de eco-
nomia de mercado. O reconheci-
mento exigiria queo País realizas-
se uma completa revisão das bar-
reiras antidumping que aplica
contra os chineses. O Brasil é um
dos dez países que mais aplicam
barreiras contra a China e, pelas
regras internacionais, ao não reco-
nhecer Pequim como uma econo-
mia de mercado, o Brasil tem a
autorização de colocar barreiras a
produtos usando os próprios cál-

culos de preço, sem considerar os
argumentos chineses sobre os va-
lores dos produtos. A indústria
brasileira, certamente, deve resis-
tir a esse reconhecimento.

Mesmo assim, o governo espe-
ra fechar alguns acordos na mis-
são de Hu. O governo assinará
um acordo-quadro para que as
empresas dos dois países possam
investir e comercializar no setor
siderúrgico e de etanol. A China
começou a implementar o etanol
no país para reduzir sua depen-
dência em relação ao petróleo. O
etanol, nesses casos, é feito a par-
tir do milho, mas a esperança dos
chineses é que nos próximos
anos o etanol brasileiro sirva co-
mo substituto.

Em relação à infra-estrutura,
os chineses chegaram a anunciar,
no início do ano, investimentos
de mais de US$ 5 bilhões no País.
Ainda não saíram do papel. Mas
os chineses vêm anunciando reite-
radamente seu interesse em inves-
tir em armazéns, ferrovias, por-
tos, rodovias, para assegurar o
abastecimento de matérias-pri-
masbrasileiras para aChina. Mes-
mo assim, segundo analistas, os
chineses ainda esperam a conclu-
são da aprovação da Parceira Pú-
blico-Privada (PPP) para concreti-
zar seus projetos.● Colaborou:
Jamil Chade
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