
A China agora é o quarto maior cliente do Brasil  
 
Vendas em janeiro de 2003 dobram em relação a 2002. Em dois anos, a China saltou da 15 para 
a quarta posição entre os principais parceiros comerciais do Brasil. No ano passado, o total das 
exportações brasileiras para o país asiático somou US$ 2,5 bilhões e, somente em janeiro deste 
ano, as vendas cresceram a taxas de 100% em relação ao mesmo mês de 2002, o que indica um 
novo ciclo de expansão. As exportações de carros, por exemplo, cresceram 121% no primeiro 
mês de 2003, totalizando US$ 3,4 milhões.  
 
O minério de ferro, com vendas de quase US$ 600 milhões no ano passado, a soja, com US$ 830 
milhões, a celulose, com US$ 115 milhões, e os produtos siderúrgicos, com US$ 130 milhões, 
ocupam hoje a liderança na pauta de embarques brasileiros à China.  
 
Novos itens prometem entrar na pauta, como as carnes. Para isso, um grupo de 14 frigoríficos 
brasileiros fará pela primeira vez um embarque direto para aquele país. O negócio, no valor de 
US$ 1 milhão, é a primeira investida num mercado de 1,3 bilhão de consumidores.  
 
O presidente da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), Roger Agnelli, destaca que a China passou 
a ser, em 2002, o primeiro mercado da empresa, superando o Japão. A China comprou 18 
milhões de toneladas de minério de ferro da Vale, representando 16% das vendas externas totais 
da mineradora. E promete aumentar os volumes este ano.  
 
Segundo Rodrigo César de Freitas, gerente de vendas e exportação da Usiminas, a produção do 
primeiro semestre de 2003 está, praticamente, toda negociada e a China responde por 15% das 
encomendas externas.  
 
De olho no imenso mercado consumidor chinês, produtores de leite de pequeno e médio porte de 
Minas Gerais resolveram criar uma cooperativa com o exclusivo objetivo de exportar para aquele 
país.  
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