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Seminário - Reformas e tendências políticas e econômicas 
na China e perspectivas sobre o futuro das relações Brasil- 
China, com Cheng Li. 

 
O Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC), em parceria com a Vale, com o Banco Nacional 

de Desenvolvimento (BNDES) e com o apoio do Centro Brasileiro de Relações Internacionais 

(CEBRI), promoveu, no dia 17 de fevereiro, o seminário “Reformas e tendências políticas e 

econômicas na China e perspectivas sobre o futuro das relações Brasil-China”, com o Dr. Cheng 

Li, Diretor de Pesquisa do Programa de Política Externa e Sênior Fellow do John L. Thornton 

China Center da Brookings Institution, nos Estados Unidos. 

 

Na ocasião, o cientista político ministrou painel sobre “As reformas e as perspectivas políticas e 

econômicas na China”. Em seguida, foi realizado um debate sobre os “40 anos da Relação 

Brasil-China: fomentando uma parceria de longo prazo”, no qual participaram o Embaixador 

Francisco Mauro Brasil de Holanda, Chefe do Departamento da Ásia do Leste do MRE, o 

Diretor Executivo de Ferrosos e Estratégia da Vale, José Carlos Martins, o Embaixador Luiz 

Augusto Castro Neves, Presidente do Conselho Curador do Centro Brasileiro de Relações 

Internacionais (CEBRI), o Ministro Conselheiro da Embaixada da China no Brasil, Sr. Wang 

Qingyuan, e o Presidente do Bank of China, Sr. Zhang Dongxiang. 

 
 

     
 

 
 

Cheng Li, Diretor de Pesquisa e Senior Fellow do Brookings Institution, José Carlos Martins, Diretor Executivo de Ferrosos e Estratégia da 
Vale, Embaixador Sergio Amaral, Presidente do CEBC, Roberto Zurli Machado, Diretor do BNDES e Embaixador Luiz Augusto Castro 
Neves, Presidente do CEBRI 
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ABERTURA 

 

A abertura do evento realizado pela ação conjunta entre CEBC, Vale, BNDES e apoiado 

pelo CEBRI contou com a presença do Embaixador Sergio Amaral, Presidente do 

Conselho Empresarial Brasil-China, do Diretor Executivo de Ferrosos e Estratégia da 

Vale, José Carlos Martins, do Presidente do CEBRI, Embaixador Luiz Augusto Castro 

Neves, e do Diretor de Insumos Básicos do BNDES, Roberto Zurli.  

 

Em sua contribuição, o Presidente do CEBC indicou a importância cada vez maior da 

China como um parceiro estratégico para o Brasil, o que justificou com o fato de o país 

asiático ser hoje o maior mercado para as exportações brasileiras, além de ter também 

uma participação cada vez mais relevante no fluxo de investimentos estrangeiros no 

Brasil, em diversas áreas. 

 

Nessa mesma linha, José Carlos Martins apontou o ano de 2014 com um marco para as 

relações sino-brasileiras, dado que além do aniversário de 40 anos dessa parceria, 

ocorrerá também a esperada visita do Presidente da China, Xi Jinping, ao Brasil, o que 

cria um ambiente muito propício para se reforçar a interação entre os dois países.  

 

Por sua vez, Roberto Zurli sinalizou a existência de uma nova etapa de desenvolvimento 

do país asiático, que certamente proporcionará oportunidades para potencializar os 

ganhos mútuos dos dois parceiros, em um momento em que se deve explorar as 

vantagens e eficiências características do Brasil e da China.  

 

Em concordância com os demais palestrantes, o Embaixador Castro Neves afirmou que 

a China tem muito a acrescentar ao Brasil, como exemplo da presença mais assertiva no 

mundo globalizado. Nesse sentido, o Presidente do CEBRI indicou que há um grande 

desafio para a economia brasileira em se inserir de forma mais eficiente e competitiva 

nas cadeias produtivas internacionais. 

 

 

 

PAINEL I – AS REFORMAS E AS PERSPECTIVAS POLÍTICAS E 

ECONÔMICAS NA CHINA 

 

O primeiro painel, moderado pelo Embaixador Sergio Amaral, teve como palestrante o 

Diretor de Pesquisa e Senior Fellow do Brookings Institution, Cheng Li, que contou 

com os comentários de Fabiana D’Atri, Coordenadora do Departamento de Pesquisa e 

Estudos Econômicos do Bradesco. 

 

Em sua apresentação, Cheng Li elencou alguns dos pontos econômicos e políticos mais 

relevantes da China contemporânea, em um momento em que o pais asiático passa a ter 

uma importância global cada vez maior e suas decisões domésticas tendem a gerar 

impactos além de suas fronteiras. 
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Primeiramente, Cheng deu ênfase a alguns aspectos com os quais a China se propõe a 

lidar atualmente, tendo apontado episódios de corrupção ligados a lideranças do 

governo, o relativo arrefecimento da economia chinesa, além dos desafios sociopolíticos 

e demográficos no longo prazo. Nesse contexto, Cheng enfatizou, entre diversos 

tópicos, a necessidade de um rebalanceamento da economia chinesa, os desafios ligados 

ao planejamento de um sistema de seguridade social eficiente, as crescentes tensões 

étnicas envolvendo Xianjing e Tibete, além da maior preocupação com temas 

ambientais, como a degradação dos recursos naturais na China. 

 

Em um segundo momento, o palestrante analisou as tendências do novo governo e as 

diretrizes do 3º Pleno realizado no ano passado. Sob a liderança de Xi Jinping, o 

governo chinês se insere em um contexto no qual firma uma série de compromissos, que 

envolvem uma abrangente campanha anticorrupção, com vistas a reformular o 

comportamento das lideranças do governo, além de uma ampla agenda de reformas 

econômicas, em que se aposta na força do mercado e nos projetos de urbanização, 

liberalização financeira e promoção do consumo interno. 

 

Cheng Li ainda apresentou uma análise positiva, no sentido de que boa parte das 

políticas formuladas pela nova liderança deverá ser implementada com sucesso, nos 

próximos sete anos, período que marca o governo de Xi Jinping. De modo a incentivar 

as relações sino-brasileiras, o pesquisador também assinalou que a China deve ser vista 

não como um competidor, mas como uma grande oportunidade de crescimento para o 

Brasil. 

 

Ao fim do painel, Fabiana D’Atri argumentou sobre a natureza da campanha 

anticorrupção do governo chinês, questionando em que medida essa política teria um 

caráter temporário ou permanente, ao que Cheng indicou se tratar de um movimento 

duradouro, que tende a ser seguido, também, pelas próximas lideranças. 
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PAINEL II - 40 ANOS DA RELAÇÃO BRASIL-CHINA: PROMOVENDO UMA 

PARCERIA DE LONGO PRAZO   

 

O segundo painel, moderado por Fernando Puga, Superintendente da Área de Pesquisa e 

Atuação Econômica do BNDES, contou com a participação de José Carlos Martins, 

Diretor Executivo de Ferrosos e Estratégia da Vale, do Embaixador Francisco Mauro de 

Holanda, do Ministério das Relações Exteriores, do Presidente do Bank of China no 

Brasil, Zhang Dongxiang, e do Ministro Conselheiro Wang Qingyuan. Os comentários 

ficaram a cargo do Presidente do CEBRI, Embaixador Luiz Augusto Castro Neves. 

 

Em sua contribuição, José Carlos Martins compartilhou sua experiência de trabalho no 

mercado chinês, com o objetivo de possibilitar um maior entendimento das 

oportunidades e desafios que as empresas brasileiras podem encontrar em lidar com o 

país asiático. Nesse sentido, Martins indicou que o Brasil deve tirar vantagem do 

contexto sem precedentes em que se encontra a China, observando o parceiro 

econômico de modo a aprender com sua eficiência e objetividade. Além disso, o Diretor 

enfatizou a importância do minério de ferro na pauta de exportação brasileira, assim 

Cheng Li, Diretor de Pesquisa e Senior Fellow do Brookings 

Institution  
Fabiana D’Atri, Economista Coordenadora do Departamento de 
Pesquisa e Estudos Econômicos do Bradesco  

Cheng Li, Diretor de Pesquisa e Senior Fellow do Brookings 
Institution, José Carlos Martins, Diretor Executivo de Ferrosos 
e Estratégia da Vale, Embaixador Sergio Amaral, Presidente 
do CEBC, Roberto Zurli Machado, Diretor do BNDES e 
Embaixador Luiz Augusto Castro Neves, Presidente do CEBRI   
 

Cheng Li, Diretor de Pesquisa e Senior Fellow do Brookings Institution, 
Embaixador Sergio Amaral, Presidente do CEBC e Fabiana D’Atri, 
Economista Coordenadora do Departamento de Pesquisa e Estudos 
Econômicos do Bradesco  
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como o fato de a China encontrar, no Brasil, um parceiro estratégico de indiscutível 

relevância nesse setor. 

 

Por sua vez, o Ministro Conselheiro Wang Qingyuan apresentou os principais dados do 

comércio sino-brasileiro, colocando também em evidência os principais investimentos, 

como a presença recente das empresas chinesas CNOOC e CNPC no consórcio do 

Campo de Libra e a expansão dos investimentos da State Grid, no Brasil. Além disso, 

Wang sinalizou a importância de aprofundar a cooperação na área financeira e de 

incentivar investimentos mútuos, especialmente nas áreas de infraestrutura, comércio e 

serviços. Por fim, o Ministro parabenizou o trabalho realizado pela seção brasileira do 

Conselho Empresarial Brasil-China, a indicando como uma instituição fundamental na 

promoção das relações entre os dois países. 

 

Já em sua palestra, o Embaixador Francisco Mauro de Holanda apontou semelhanças e 

desafios com os quais ambos os países precisam lidar atualmente e que poderiam 

compor uma agenda de governo. Em primeiro lugar, o Embaixador enfatizou a 

importância que o Brasil e a China ganharam na última década e o novo papel que 

passam a desenvolver na governança global, principalmente na área econômica. 

Holanda também assinalou o fato de a China ter avançado na área de cadeias produtivas 

globais, enquanto o Brasil ainda apresenta uma série de carências nesse ponto. Além 

disso, o Embaixador destacou alguns desafios que ambos os países estão enfrentando, 

tais como a emergência de uma nova classe média, a transição para um novo modelo de 

produção - mais eficiente e sustentável - e os papéis desempenhados em novas 

plataformas políticas, como o agrupamento BRICS e o G20. Por fim, o Embaixador 

afirmou que se pode esperar o aumento da interdependência sino-brasileira e o peso 

desses países no cenário internacional. 

 

Em sua participação, o Presidente do Bank of China no Brasil, Zhang Dongxiang, 

indicou que no bom contexto econômico vivenciado entre os dois países, a participação 

do banco chinês no mercado brasileiro tem como objetivo dar apoio às empresas de 

ambos os países, oferecendo créditos e empréstimos, tanto para grandes corporações 

quanto para firmas de menor porte. Além disso, Zhang, mais uma vez, ressaltou a 

necessidade de haver um maior conhecimento mútuo entre o Brasil e a China, a nível 

governamental e empresarial, para que os ganhos entre os parceiros possam ser 

maximizados. 

 

Ao fim do painel, o Embaixador Castro Neves reforçou a necessidade que o Brasil e a 

China têm em desenvolver maiores conhecimentos mútuos sobre seus governos e 

mercados, além de ter destacado que as empresas brasileiras devem buscar, assim como 

as companhias chinesas, exercer uma participação de maior peso em uma economia 

cada vez mais integrada. 
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BRASÍLIA 
 

No dia 18 de fevereiro, o evento foi realizado em Brasília, em parceria com a Fundação 

Alexandre de Gusmão (FUNAG), o Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais 

(IPRI) e a Subsecretaria-Geral Política II do Ministério das Relações Exteriores. 

Participaram da mesa de abertura, o Embaixador Francisco Mauro Brasil de Holanda, 

Diretor do Departamento da Ásia do Leste, o Subsecretário Politica II, Embaixador José 

Alfredo Graça Lima, o Presidente da FUNAG, Embaixador Sérgio e Moreira Lima e o 

Diretor do IPRI, José Humberto de Brito Cruz. Na ocasião, Cheng Li também proferiu 

palestra sobre as reformas e as perspectivas políticas e econômicas na China.  
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