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Resumo 

Tem-se como objetivo apresentar, de forma resumida, os desafios que o Brasil terá que 

enfrentar com a ampliação de suas relações comerciais, financeiras (notadamente o 

Investimento Externo Direto) e produtivas com a China, num contexto marcado pela forte 

ascensão deste país ao longo dos anos 2000 e pela tentativa de mudança em curso do padrão 

de crescimento da China após a crise de 2008, evidenciado no 12º Plano Quinquenal (2011-

2015).  

O texto encontra-se dividido em quatro partes. A primeira apresenta as características 

gerais da ascensão da China na economia mundial, destacando os principais condicionantes 

internos e externos que possibilitaram a configuração do “milagre econômico chinês”. Além 

disso, destacam-se, de forma sintética, os potenciais e limites para a manutenção do elevado 

crescimento chinês no pós-crise internacional e seus efeitos para economia mundial. A 

segunda parte mostra a evolução do comércio entre Brasil e China, bem como os principais 

instrumentos tarifários e não tarifários utilizados. A terceira parte analisa as principais 

características do Investimento Direto Externo (IDE) chinês no Brasil, bem como a presença 

brasileira na China e alguns elementos do quadro regulatório deste país, buscando traçar 

considerações sobre a estratégia chinesa, no intuito de identificar elementos sinalizadores das 

tendências e prioridades da política desse país, bem como levantar questões a serem 

enfrentadas pelo Brasil nesse tema. Por fim, a quarta parte busca apresentar, em linhas gerais, 

as possíveis oportunidades, ameaças e desafios para o Brasil. 
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PARTE I – ASCENSÃO DA CHINA NO SISTEMA MUNDIAL 

1. Ascensão da China: panorama geral 

A primeira década do século XXI foi marcada por aceleradas transformações no 

sistema econômico e político internacional, gerando modificações significativas na divisão 

internacional do trabalho e nas posições relativas de determinados Estados nacionais na 

hierarquia do sistema mundial. Essa nova conjuntura do sistema não foi apenas uma 

decorrência da ação unilateral do Estado americano; pelo contrário, o que se verificou, ao 

longo da década de 2000, foi o retorno e a emergência de atores representativos nos espaços 

de disputa global, tais como a Rússia, a Índia e, notadamente, a China. O aumento de poder 

deste último está vinculado ao seu forte dinamismo econômico, que se articulou com o 

crescimento da Ásia, da África, da América Latina e da Europa.  

A despeito do aumento do poder relativo de alguns Estados nacionais, sobretudo a 

China, os Estados Unidos da América mantêm uma elevada concentração do poder 

(econômico e político), pois possuem a moeda de curso internacional (dólar), a maior 

economia mundial (24,4% do Produto Interno Bruto global em dólares correntes em 2009) e 

uma força militar sem precedentes históricos (42% das despesas militares do mundo são 

realizadas pelos americanos). Neste sentido, o sistema internacional permanece unipolar só 

que essa unipolaridade parece estar caminhando para uma redução do poder relativo dos 

Estados Unidos frente ao aumento de poder de outros Estados, em especial a China, que tem 

apresentado um crescimento acelerado do seu poder político e econômico.  

Nas últimas três décadas, a China apresentou uma elevada taxa de crescimento médio 

do Produto Interno Bruto (PIB) (10% entre 1980 e 2010) e um crescimento significativo do 

PIB per capita (em preço corrente) que saltou de US$ 205,1 em 1980 para US$ 4.282,9 em 

2010. Esse dinamismo alimenta a ascensão chinesa para, cada vez mais, ocupar posições 

centrais na economia mundial. 

A participação da China no PIB global (em dólares correntes) entre 1980 e 1990 

permaneceu praticamente estagnada e num patamar baixo (de 1,9% para 1,8%). A partir da 

década de 1990 verificou-se um aumento nessa participação de 273% (de 1,8% em 1990 para 

3,7% em 2000) que se acelerou ainda mais durante a década de 2000. Entre 2000 e 2005, 

período de expansão da economia mundial, a participação elevou-se de 3,7% para 5% 

(crescimento de 369%), tendência ampliada entre 2005 e 2010, em virtude da crise 

internacional – que teve menor impacto negativo na China em relação aos demais países, já 
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que a participação cresceu de 5% para 9,3%. Inclusive a participação da economia chinesa 

ultrapassou a do Japão (8,7%) em 2010, tornando-se a segunda economia do mundo. Ainda 

que propalado pelo avanço das economias em desenvolvimento, verifica-se que, ao se retirar 

desse grupo a China, o aumento da participação desses países foi pequeno entre 1980 e 2010 

(de 21,7% para 24,2%), sendo que parte dessa dinâmica foi fruto de diversos mecanismos de 

transmissão gerados pelo crescimento da China. A despeito desse pequeno aumento da 

participação dos países em desenvolvimento (exclusive a China), cabe observar que, entre 

2000 e 2009, esses países obtiveram um elevado aumento na participação do PIB global (de 

16,4% para 22,4%) (Tabela 1). 

Tabela 1 
Participação no PIB global (dólar corrente) – regiões e China (em %) 

Região/país 1980 1990 2000 2005 2010*
Países desenvolvidos 76,4 79,7 79,9 76,2 66,5
Países em desenvolvimento 23,6 20,3 20,1 23,8 33,5
   Ásia 6,2 5,1 7,3 8,9 14,7
      - China 1,9 1,8 3,7 5,0 9,3
Países em desenv. (exceto China) 21,7 18,5 16,4 18,8 24,2  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do International Monetary Fund: World Economic Outlook 
Database, Outubro 2010. 
(*) Estimativa. 

Esse fenômeno foi uma decorrência da maior contribuição chinesa para o crescimento 

mundial entre 1981-90 e 2001-10. Nas décadas de 1980 e 1990, a China ainda contribuiu 

pouco para o crescimento, mas que mostrou um significativo salto entre as décadas de 1980 e 

1990 (de 1,6% entre 1981-90 para 8,4% entre 1991-00). Elevação esta, provavelmente, fruto 

da configuração do “Grande Compromisso” em 1992 que acelerou a estratégia de crescimento 

econômico configurada em 1978. A década de 2000 assistiu a uma elevação ainda maior 

dessa contribuição para o crescimento da economia mundial (de 8,4% entre 1991-00 para 

15,2% entre 2001-10) (Tabela 2). 

Tabela 2 
Contribuição ao crescimento do PIB global (em dólar corrente) (Em %) – regiões e 

China 

Região/país 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2008 2009 2010*
Países desenvolvidos 82,8 80,3 52,0 41,0 -69,0 31,9
Países em desenvolvimento 17,2 19,7 48,0 59,0 -31,0 68,1
   Ásia 4,0 12,1 22,8 24,7 13,2 30,6
      - China 1,6 8,1 15,2 18,4 13,9 18,5  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do International Monetary Fund: World Economic Outlook 
Database, Outubro 2010 
(*) Estimativa. 
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A dinâmica do produto chinês, na década de 2000, veio acompanhada do aumento da 

sua importância para a evolução do comércio mundial que apresentou um crescimento 

elevado entre 2000 e 2009 (de 9,4% e de 9,3% para as exportações e importações, 

respectivamente, em médias anuais – Tabela 3) e superior ao produto mundial no mesmo 

período (3,6% em médias anuais). 

O período compreendido entre 2000 e 2009 foi marcado por mudanças significativas 

no processo de integração comercial tanto no que diz respeito ao seu volume quanto à 

localização dos seus fluxos, em virtude do explosivo aumento das exportações (de US$ 249 

bilhões em 2000 para US$ 1.202 bilhões em 2009 – elevação de 38,2% em médias anuais) e 

das importações (de US$ 225 bilhões em 2000 para US$ 1.004 bilhões em 2009 – expansão 

de 34,6% em médias anuais) chinesas (Tabela 3). Crescimentos estes superiores à elevação 

das taxas de exportações e importações mundiais, gerando assim uma mudança significativa 

na participação da China no comércio mundial. 

Tabela 3 
Evolução das exportações, importações e corrente de comércio da China - valor (em US$ 

corrente) e participação mundial (%)  

V alor % V alor % V alor %
1980-89 31 1,4 35 1,6 66 1, 5
1990-99 129 2,9 114 2,6 243 2, 6
2000 249 3,9 225 3,4 474 3, 7
2001 266 4,3 244 3,8 510 4, 1
2002 326 5,1 295 4,5 621 4, 8
2003 438 5,9 413 5,3 851 5, 6
2004 593 6,5 561 5,9 1.155 6, 2
2005 762 7,3 660 6,1 1.422 6, 7
2006 969 8,0 792 6,4 1.761 7, 2
2007 1.218 8,8 956 6,7 2.174 7, 7
2008 1.429 8,9 1.132 6,9 2.560 7, 9
2009 1.202 9,7 1.004 7,9 2.206 8, 8
2010* 990 10,4 886 9,0 1.876 9, 7

Import açõesExportações
C orrente de 

C omércio

 

(*) Acumulado dos três primeiros semestres do ano 
Fonte: Direção de Estatísticas Comerciais/FMI. Elaboração: Ipea. 

Nesse sentido, a China passou à condição de maior exportador e de segundo maior 

importador mundial. Os dados na Tabela 3 evidenciam a extraordinária mudança de posição 

chinesa em tão pouco tempo. Em 2000, 3,9% e 3,4% das exportações e importações de bens, 

respectivamente, originavam-se da China, ao passo que em 2008 essa participação saltou para 

8,9% e 6,9%. Cabe observar que, após a crise internacional de 2008, essa tendência se 
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acelerou, pois a participação chinesa nas exportações e importações mundiais saltou de 9,7% 

em 2009 para 10,4% em 2010 e de 7,9% em 2009 para 9,0% em 2010, respectivamente. 

Além da alteração na participação mundial, a elevação das importações e das 

exportações chinesas transformou a corrente de comércio mundial2. Entre 2000 e 2009, a 

corrente aumentou 4,6 vezes entre a China e mundo e 1,9 vezes em termos globais (Tabela 3). 

Essa evolução evidencia a responsabilidade da China pela mudança recente dos fluxos 

comerciais mundiais e mostra a importância do papel desempenhado pelo comércio 

internacional na estratégia de crescimento chinês. Existem vários elementos explicativos para 

esta expansão,  desde a política cambial (manutenção da moeda desvalorizada em relação ao 

dólar), passando por salários baixos e ganhos de produtividades da economia, até a ascensão 

da China à Organização Mundial do Comércio (OMC), em novembro de 2001. Segundo 

Thorstensen (2010-11), este último aspecto ressalta a importância dada pelo governo chinês 

ao papel do comércio internacional no seu crescimento econômico. 

Esses dados descrevem o impressionante desempenho econômico da China 

(denominado de “milagre econômico”), bem como o aumento expressivo da importância da 

economia chinesa para a economia mundial na primeira década do século XXI, especialmente 

após a crise internacional. A visita do presidente chinês Hu Jintao aos Estados Unidos, em 

janeiro de 2011, consolida a importância da China e dos Estados Unidos como países 

indispensáveis para a resolução dos principais problemas enfrentados pela economia 

internacional. A ascensão da China, associado ao elevado poder dos Estados Unidos, difere da 

organização do sistema bipolar do período da “Guerra Fria” (Estados Unidos e União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas), pois se, por um lado, a competição pela acumulação de 

poder mundial entre Estados Unidos e China vem acompanhada de tensões geopolíticas3, 

                                                            

2  Não apenas em matéria de volume de comércio, mas também a China teve um efeito significativo na 
intensidade tecnológica exportada, incluindo seus parceiros asiáticos. Ver (NONNEMBERG; 2011) 

3 Inúmeros fatores contribuem para o aumento dessas tensões, cujas causas não serão desenvolvidas neste 
espaço. Como exemplo, pode-se levantar dois são preocupantes. O primeiro faz referência ao conhecido e tênue 
equilíbrio de poderes na Bacia do Pacífico, região tradicionalmente marcada por tentativas expansionistas por 
praticamente todos os principais Estados  – na primeira semana de dezembro de 2010, a China estava 
simbolicamente cercada por tropas americanas, sul coreanas e japonesas devido ao exercício militar conjunto no 
Mar do Japão (DREGUEZ, 2011). 

O segundo, menos conhecido, relaciona-se ao fato de a China possuir uma Zona Econômica Exclusiva (ZEE) 
marítima muito pequena ante o tamanho de seu território, população e poder militar. Enquanto os EUA possuem 
uma ZEE de 11,4 milhões km², a França de 11 milhões km², a Rússia de 7,7 milhões km², o Japão de 4,5 milhões 
km², o Brasil de 3,6 milhões km² e a Índia de 2,3 milhões km², a ZEE da China é de apenas 880 mil km². Ao 
mesmo tempo, o país tem uma carência grande de depósitos de hidrocarbonetos em seu território, enquanto que, 
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sobretudo após a crise internacional de 2008, por outro, as complementaridades econômicas 

profundas no plano comercial, produtivo e financeiro, configuram uma relação siamesa entre 

estes dois países. Não é para menos, portanto, que o presidente Barack Obama “batizou o 

relacionamento China/Estados Unidos como concorrência amistosa” (ROSSI, 2011, p. A10, 

grifo nosso), tendo o último claramente um maior poder nesse processo, ainda que em termos 

relativos, menor do qual antes da crise. 

Como a China conseguiu em apenas três décadas mudar de forma significativa a sua 

importância no sistema mundial? O quê explica o “milagre econômico chinês”? A resposta a 

esta questão só pode ser compreendida a partir dos condicionantes externos e internos. As 

condições iniciais para a arrancada chinesas surgem em 1978 por meio da configuração de 

novos (à época) condicionantes externos – parceria estratégica que possibilita a “inclusão” da 

China ao mercado de bens e ao mercado de capitais norte-americanos – e internos – nova 

estratégia de desenvolvimento, idealizada por Deng Xiaping e seus seguidores, formalizada 

no 11º Comitê Central do Partido Comunista Chinês em 1978 (FIORI, 2008; MEDEIROS, 

2008). É claro que estas duas dimensões interconectam-se de forma significativa, no entanto, 

apresentá-las-á aqui de forma separada apenas para simplificação analítica. 

2. Os condicionantes internos do milagre chinês: as reformas iniciadas em 1978 e as 
políticas governamentais em prol do crescimento 

A nova estratégia de desenvolvimento econômico chinês e da modernização da sua 

indústria nasceu a partir das reformas iniciadas em 19784 e teve em Deng Xiaoping seu 

principal idealizador. Estas reformas foram sendo construídas de forma paulatina entre 1978 e 

1989, em virtude da forte resistência do segmento maoísta do Partido Comunista Chinês 

                                                                                                                                                                                          

tanto no Mar da China Meridional como no Mar da China Oriental, há grandes depósitos de petróleo e gás 
natural. Em função disso, a China tem buscado expandir sua presença nestes dois mares, inclusive com reclames 
territoriais. Este movimento começou em meados dos anos 1970 quando ela conquistou ao Vietnã as Ilhas 
Paracel. Na segunda metade dos anos 1980, ela fez novo avanço territorial, ocupando parte dos Recifes Johnson 
após conflito militar também com o Vietnã. Trata-se de região bastante complexa em função de que os reclames 
territoriais são feitos por vários países; além da China e do Vietnã, eles envolvem Malásia, Filipinas, Tailândia, 
Taiwan e Brunei. Atualmente, a situação está congelada do ponto de vista militar, mas trata-se de necessidade 
vital para a China. Dessa forma, a maior presença neste espaço tem sido uma tendência nos últimos anos e, 
provavelmente, deve manter-se no futuro próximo. (ENGLAND; 2011) e (ZWEIG e JIANHAI; 2005) 

4 A reforma iniciada pelo governo chinês em 1978 pode ser resumida da seguinte maneira: a) ampla mudança na 
utilização da terra, a possibilidade de comercialização do excedente agrícola, b) agressivo programa de 
promoção de exportações e de proteção do mercado interno, c) formação de grandes empresas estatais, d) 
reformas das empresas estatais e redefinição da relação entre o planejamento e o mercado, e) promoção das 
empresas coletivas, f) transição gradual de um sistema de preços controlados para um sistema misto de preços 
regulados, controlados e de mercado (MEDEIROS, 1999). 
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(PCC)5. Os eixos centrais dessa nova rota do modelo chinês foram: i) descentralização das 

decisões econômicas por meio da delegação de poder para as províncias e as autoridades 

locais; e ii) adoção de modelos gerenciais e tecnologias do ocidente. Esses eixos foram sendo 

configurados em etapas a partir da legitimação do “princípio estratégico da abertura ao mundo 

exterior” e da “evolução pacífica” (MARTI, 2007; CUNHA & ACIOLY, 2009). 

A estratégia institucional adotada por Deng e seus seguidores, para criar esse espaço 

de aprendizado das práticas econômicas estrangeiras, fora a configuração das Zonas 

Econômicas Especiais (ZEE) – que segundo Cunha & Acioly (2009) nada mais eram do que 

Zonas de Processamento de Exportações (ZPE), porém numa escala de operação muito 

superior as outras experiências asiáticas –, que representou a delegação de parte do poder de 

decisões econômicas da autoridade central para as autoridades locais. Em julho de 1979, o 

Comitê Central e o Conselho de Estado concederam a Shenzhen, Zhuhai, Shantou e Xiamen o 

status de zonas especiais, com o objetivo de atrair investimentos estrangeiros que, em 

contrapartida, introduziriam tecnologias e métodos modernos de administração. Capitais estes 

que seriam atraídos por benefícios concedidos pelo governo, tais como tarifas reduzidas, 

infraestrutura, menos burocracia, salários flexíveis etc. 

O segundo momento do processo de “abertura ao mundo exterior” ocorreu com o 

pacote de 1984 em que foi autorizada a criação de catorze “cidades abertas”, denominadas 

Zonas de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico (ZDET) – dentre as quais Xangai – que 

poderiam negociar novos incentivos para atrair capital estrangeiro. Além disso, o governo 

eliminou, em 1986, o seu monopólio do comércio exterior, possibilitando aos exportadores e 

importadores maiores liberdade para transacionar seus bens e serviços, ao mesmo tempo em 

que introduziu um sistema de barreiras tarifárias e não tarifárias (CUNHA & ACIOLY, 2009). 

No final da década de 1980, a política da abertura chinesa ao mundo exterior adotada 

por Deng e seus sucessores enfrentou forte resistência da linha marxista-lenisnista do PCC, 

                                                            

5 Segundo Nonnemberg (2010), a China possui várias instâncias de poder, bem como diferentes correntes de 
pensamento nos vários segmentos do Partido Comunista Chinês. Instituição esta que tem em seu congresso – 
cerca de 2.200 delegados – o órgão base das relações de poder na China, pois é ali que são eleitos, de cinco em 
cinco anos, os membros do Comitê Central. “O principal centro de poder, de onde emanam todos os demais, é o 
Comitê Central, atualmente com cerca de 200 membros. Acima dele, está o Bureau Político [Politburo], com 24 
membros e, no topo, o Comitê Permanente do Bureau Político [Politburo], com 9 membros. O líder máximo é o 
Secretário-Geral, atualmente Hu Jintao, que é o mais alto cargo na estrutura de poder do país. Subordinado ao 
PCC, está a Comissão Militar Central (CMC), abaixo do qual está o Exército de Libertação do Povo. 
Atualmente, o Presidente da CMC também é Hu Jintao mas, em alguns momentos, esse foi o cargo máximo da 
China pois foi o último posto do qual Deng Xiao Ping se aposentou, em 1989, o mesmo ocorrendo com Jiang 
Zemin. Finalmente, há o Presidente da República (também Hu ) e o Conselho de Estado, presidido pelo Premier” 
(atualmente Web Jiabao) (NONNEMBERG, 2010, p. 4-5). 
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em virtude do aumento das greves por reajustes salariais – fruto do aumento dos preços ao 

consumidor –, de interrupções de serviços e de protestos nas províncias contra a corrupção no 

partido e no governo que teve seu ponto maior a Tiananmen, em junho de 1989 – 

manifestação de estudantes chineses na Praça da Paz Celestial contra o governo e o PCC – 

fortemente reprimida. Estes fatores internos, associado ao desmoronamento do Partido 

Comunista da União Soviética em 1991 – pós-processo de liberalização e abertura política 

implementado por Michael Gorbachev – provocaram o fortalecimento e a tomada do poder, 

em 1991, da linha do PCC que pregava o reforço da disciplina partidária, a centralização do 

controle (planejamento central) e o fim do processo de abertura (MARTI, 2007; NOGUEIRA, 

2011). 

Para evitar essa nova direção do PCC e do governo chinês, Deng – que estava fora dos 

cargos oficiais da estrutura de governo, mas ainda exercia influência em vários segmentos da 

sociedade chinesa – travou, entre 1991 e 1992, uma ampla batalha para restabelecer suas 

diretrizes, bem como acelerá-las. Depois de muitos enfretamentos, jogadas políticas e forte 

apoio dos lideres provinciais e do Exército de Libertação do Povo (ELP), Deng conseguiu seu 

objetivo e articulou o “Grande Compromisso”. Segundo o Documento Central nº2 do 

Politburo de março de 1992, esse garantiu, entre um amplo espectro dos diversos segmentos 

do PCC – anciões, marxistas-leninistas, pró-abertura, lideres locais, tecnocratas e o ELP 

(MARTI, 2007; CUNHA & ACIOLY, 2009) –, o processo de reformas e abertura por um 

período de cem anos. O fio condutor dessa articulação foi o compromisso econômico que 

ensejava tornar a China uma nação rica e poderosa na metade do século XXI. “Só se pode 

falar alto [no sistema mundial] quando se tem muito dinheiro” (DENG apud MARTI, 2007, p. 

123). 

A configuração do “Grande Compromisso” significou a aceleração – para os padrões 

do tempo histórico chinês – do “princípio estratégico da abertura ao mundo exterior” por meio 

da expansão das ZEE (Zonas Econômicas Especiais, criando inclusive a chamada Zona de 

Desenvolvimento de Alta Tecnologia), da descentralização do planejamento central e de 

intenso processo de reformas nas empresas estatais6. É preciso destacar que esta estratégia 

                                                            

6 Ao longo da década de 1990, a China adotou uma política industrial de escolha dos grupos estatais mais 
estratégicos. Neste sentido, o governo selecionou “120 grupos empresariais para formar um national team em 
setores de importância estratégica em uma direção explicitamente inspirada nos Chaebol coreanos voltada ao 
enfrentamento das grandes empresas multinacionais nos mercados chineses e mundiais. Em sua política de 
“manter as grandes empresas públicas e deixar escapar as menores”, a estratégia era diversificar 
simultaneamente as exportações através de política tecnológica e de investimentos e a modernização da 
infraestrutura de forma a integrar populações e territórios do interior (MEDEIROS, 2006, p. 386). 
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(economia e política) da China, iniciada em 1978 e reforçada em 1992, gerou dois padrões de 

crescimento que se articulam: promoção das exportações e do desenvolvimento interno. 

A promoção das exportações foi estimulada pela configuração das ZEE (Zonas 

Econômicas Especiais) e da política cambial chinesa7 que esteve estrategicamente ancorada 

por uma visão de longo prazo, embora considere também as particularidades oriundas do 

curto prazo. Isto é, as diretrizes da política cambial na China não simplesmente obedecem às 

variações da conjuntura interna e externa, mas seguem uma visão de relacionada aos objetivos 

de longa duração das demais políticas do país – tais como a industrial, de comércio exterior 

etc. Dessa forma, a gestão do iuane leva em consideração os objetivos do Estado Nacional de 

acelerar o desenvolvimento econômico do país (proteção da indústria nacional e dinamização 

das exportações) e de sustentar a “ascensão pacífica” da China no cenário geopolítico 

(articulação “harmoniosa” com as principais esferas de poder no sistema internacional). 

É preciso ressaltar que, a despeito da importância do comércio internacional para a 

estratégia de crescimento da China, essa dinâmica é muito mais complexa do que a ideia 

simplista do modelo de “crescimento orientado para fora” proposto pelo Banco Mundial. Na 

verdade, a expansão da corrente de comércio chinesa é fruto de uma estratégia econômica e 

política complexa de crescimento que se articula ao desenvolvimento interno, puxada, ao 

longo do tempo, pela elevação do investimento públicos em infraestrutura (política fiscal 

expansionista)8 e pela configuração de políticas de crédito subsidiado para as empresas 

estatais9 e de políticas industriais destinadas à geração de ganhos gerenciais e produtivos das 

                                                            

7A partir de 1994, houve a unificação dos mercados cambiais, mantendo a taxa de câmbio nominalmente 
indexada ao dólar, a fim de expandir e modernizar a base industrial e exportadora do país. Os controles sobre os 
fluxos financeiros foram cruciais para isolar o sistema monetário e cambial chinês das flutuações exógenas e 
permitir por meio da política de compras do Banco Central a estabilidade da taxa de câmbio. Entre 1994 e 2005, 
o valor do iuane em relação ao dólar permaneceu relativamente estável – embora sofresse uma pequena 
desvalorização em termos reais. A partir deste momento, a China persegue também como objetivo estabelecer o 
iuane como âncora nominal asiática. Como nas economias dinâmicas da Ásia, a taxa de câmbio chinesa 
manteve-se nominalmente estável em um regime de crawling peg com o dólar (entre agosto de 2005 e julho de 
2008 com uma cesta de moedas mantendo-se o dólar como moeda central); e em termos reais, desvalorizada de 
forma a promover as exportações e controlar as importações. 
8 A expansão dos investimentos públicos em infraestrutura vem sendo uma estratégia utilizada pelo governo 
chinês desde 1998, após a crise asiática de 1997, que foi ampliada depois dos atentados de 11 de Setembro de 
2001 nos Estados Unidos, gerando, por sua vez, o crescimento dos investimentos (FBKF) da ordem de 23,5% 
(de 34,4% do PIB em 1998, para 42,5% do PIB em 2006). 
9 Com o avanço das reformas do sistema de financeiro, em 1985, parte das atividades do Banco do Povo foi 
distribuída entre quatro bancos estatais, a saber: Agricultural Bank of China (ABC), Bank of China (BOC), 
China Construction Bank (CCB) e Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Mais à frente, em 1993, 
foram criados: i) três policy Banks (Bancos de Desenvolvimento: Agricultural Development Bank of China, 
China Development Bank e Export-Import Bank of China) que tinham com função o financiamento de projetos 
autorizados pela Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento; ii) 12 bancos comerciais de capital misto e 
112 City Commercail Banks; iii) ampliação de cooperativas de crédito e de instituições financeiras não bancárias 
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empresas chinesas, em especial as estatais que não se encontravam sob o regime das ZEE. 

Mesmo com as proibições da OMC ao governo chinês de imposição de transferência 

tecnológica para os investimentos estrangeiro, o “[...] governo chinês segue utilizando 

mecanismos de política industrial para distorcer preços de mercado de modo a favorecer o 

crescimento de empresas e setores previamente escolhidos”, dado que as “leis e 

regulamentações na China ainda estimulam a transferência de tecnologia, os subsídios à 

exportação e o uso de insumos locais” (CUNHA & ACIOLY, 2009, p. 364). 

A dinâmica de crescimento da China foi e é fortemente impulsionada por um conjunto 

de políticas governamentais que articula mecanismos de planejamento e de mercado – ao 

mesmo tempo em que descentraliza o planejamento e concentra o mercado – que vem sendo 

implementada de forma gradual desde 1978 e ganhou impulso com o “Grande Compromisso” 

de 1992. Dahlman (apud Filipe et. al., 2010) destaca alguns eixos centrais dessa política 

chinesa, a saber: 

1) Políticas macroeconômicas (monetária, fiscal e cambial) que articulam, por um lado, o 

controle inflacionário e, por outro, o crescimento econômico – que tem seu piso 

estabelecido nos planos quinquenais, sendo que o último (12º) estabeleceu um 

crescimento de 7% entre 2011-2015, em média. Em última instância, o crescimento 

econômico é a variável determinante da gestão da política econômica, pois o 

compromisso do crescimento econômico articula as diversas frações do PCC, ao 

mesmo tempo em que permite a “legitimação” política do PPC sobre o conjunto da 

sociedade chinesa; 

2) Intenso processo de reformas e privatização das empresas estatais em 1991, no entanto 

ainda persiste alto o número de empresas de propriedade do Estado; 

3) Crédito subsidiado para as empresas estatais por meio dos bancos públicos que são o 

núcleo do sistema financeiro chinês; 

4) Incentivos fiscais voltados aos investimentos estrangeiros de alta tecnologia; 

                                                                                                                                                                                          

(CINTRA, 2009). Para Cintra (2009, p. 145), mesmo após as reformas o sistema financeiro chinês “permaneceu 
dominado pelos bancos (os quatro bancos comerciais, os 12 joint-stock commercial banks, os 111 city 
commercial banks e os três bancos criados para fornecer crédito a setores específicos) e mantidos sob controle 
dos diversos níveis da administração pública – central, provincial e local. O avanço das reformas caminhou no 
sentido de melhorar a competitividade, mas preservar o controle estatal do núcleo central do sistema. Esse 
sistema bancário, amplamente regulamentado, gerenciava a poupança das famílias e das empresas e fornecia 
grande parte do funding para as corporações – públicas e privadas –, desempenhando papel crucial no processo 
de desenvolvimento do país”. 
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5) Barreiras tarifárias mais baixas após a entrada da China na OMC em 2001, mas a 

manutenção de significativas barreiras não tarifárias; 

6) Políticas de estímulos ao IDE, especialmente em áreas de alta tecnologia. 

Investimentos estes que vem sendo atraídos tanto pelo mercado interno chinês quanto 

pelo baixo custo de fabricação que permite a configuração de zonas de re-exportação. 

Cabe observar que este estímulo está condicionado à transferência de tecnologia por 

meio de mecanismo que requer a produção de conteúdo por empresas locais; 

7) Múltiplos instrumentos que tem como objetivo criar empresas nacionais (privadas ou 

públicas) de classe mundial que possam concorrer com as empresas multinacionais 

tanto no mercado interno como externo. 

É preciso observar que, a despeito do avanço, a China ainda está realizando o seu 

catching up tecnológico e que parte desse processo recente ainda é influenciado pela 

estratégia das firmas estrangeiras instaladas naquele território, dada a configuração das 

cadeias de produção global. Apesar disso, existem evidências de que as firmas nacionais 

chinesas estão ganhando cada vez mais espaços no mercado mundial, especialmente após a 

crise (WOOLDRIDGE, 2010). Na verdade, o novo eixo sino-americano vem configurando 

uma teia intrincada de nós do processo de produção globalizado em que a China vem 

assumindo papel significativo e que as empresas americanas conseguem auferir os maiores 

ganhos na cadeia de valor globalizada da produção de manufatura, dado que são elas as 

empresas de brand no ciclo produtivo globalizado. 

3. Os condicionantes externos: a aproximação com os Estados Unidos, ascensão da 
China à OMC e a formação do eixo sino-americano 

A despeito da importância da nova estratégia chinesa, iniciada em 1978 e reforçada 

com o “Grande Compromisso” de 1992, o milagre econômico chinês não consegue ser 

explicado apenas pelos condicionantes internos. Os condicionantes externos da economia e da 

política internacional tiveram papel importante para o início, e também para a manutenção do 

dinamismo econômico chinês. Condicionantes estes associados: i) à aproximação entre os 

Estados Unidos e a China; ii) à ofensiva comercial americana contra o Japão por meio do 

Acordo de Plaza em 1985; iii) a ascensão da China na OMC; e iv) à configuração do eixo 

sino-americano. 

A estratégia americana de isolamento e desgaste da ex-URSS teve como um dos seus 

elementos a aproximação do governo americano com o governo comunista chinês, 

patrocinada por Richard Nixon, em 1972. Isso possibilitou uma nova inserção geopolítica da 
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China e sua arrancada exportadora, em virtude da abertura do mercado ocidental aos seus 

produtos, bem como do acesso chinês ao financiamento internacional. Essa maior vinculação 

entre estes dois países perdurou até 1989, uma vez que, com o fim da URSS, a China passou 

rapidamente da condição de aliado americano a seu forte concorrente, no entanto, mesmo a 

contragosto dos Estados Unidos, essa estratégia de aproximação entre os Estados Unidos e a 

China criou as bases para a consolidação da relação econômica siamesa (plano comercial, 

produtivo e financeiro) entre a economia da China e dos Estados Unidos na década de 2000. 

A política norte-americana de ofensiva comercial ao Japão, materializada no Acordo 

de Plaza em 1985, provocou profundas transformações na dinâmica macroeconômica regional 

do Sudeste Asiático, gerando forte deslocamento de capital asiático, sobretudo japonês, para 

os “tigres de 1ª e 2ª geração” e para a China. Com a desvalorização da moeda japonesa em 

relação ao dólar, a partir de 1995, e o com o colapso financeiro do Sudeste Asiático de 1997, 

o modelo de crescimento sincronizado e integrado dos “gansos voadores” se fragiliza e a 

China começa a emergir, cada vez mais, como o centro da dinâmica asiática, articulada aos 

Estados Unidos. A manutenção de sua taxa nominal de iuane em relação ao dólar e o 

lançamento de um programa de obras públicas e de investimento possibilitaram a aceleração 

da acumulação de riqueza e poder chinês na Ásia, num contexto em que vários países da 

região foram fortemente afetado pela crise (MEDEIROS, 2006 e 2008). 

A ascensão da China à OMC, em novembro de 2001, foi um dos elementos 

importantes para a mudança da inserção chinesa no comércio internacional. Isso mostra a 

importância do papel desempenhado pelo comércio internacional para a estratégia chinesa. 

Neste sentido, 

[...] a China, ao transformar o comércio internacional em ponto central da sua política de 
crescimento, necessitava da garantia das regras da OMC de que suas exportações não seriam 
descriminadas. 
Para os membros da OMC, a entrada da China significava a abertura de um vasto mercado, e a 
garantia de que as regras existentes poderiam controlar a invasão dos produtos chineses 
(THORSTENSEN, 2010-11, p. 12). 

A ascensão da China à OMC não gerou apenas bônus, mas também custos ao país, 

pois as regras de acesso foram mais duras do que as impostas para outros países em ascensão. 

Dentre as várias regras, pode-se destacar a concessão apenas parcial da China ao status de 

país em desenvolvimento, que, dentro outras coisas, implicou a proibição de exigência 

chinesa de transferência tecnológica dos investimentos externos (THORSTENSEN, 2010-11). 

Cunha & Acioly (2009) afirmam que diversos observadores – secretariado da OMC, 

acadêmicos especializados em comércio exterior, governo dos Estados Unidos etc. – têm 
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reconhecido os avanços do governo chinês na promoção de um ambiente institucional mais 

aberto e que de modo geral a China tem cumprido os compromissos assumidos para a entrada 

na OMC. No entanto, estes mesmos observadores ressaltam que, apesar dos esforços de 

adequação os marcos regulatórios, a China ainda está longe de operar de forma semelhante às 

economias mais maduras. 

Outro condicionante externo para o avanço da economia chinesa foi a configuração do 

eixo sino-americano. Mesmo com o novo contexto geopolítico da década de 1990 de 

ampliação do poder americano – marcado pelo de fim da Guerra Fria e pelo re-

enquadramento dos seus aliados e concorrentes –, a China já havia alcançado condições 

econômicas estruturais10 para manter o seu dinamismo extraordinário, mesmo com o aumento 

da concorrência com os Estados Unidos. Dinamismo este que criou uma complementaridade 

econômica (comercial, produtiva e financeira) cada vez maior com os Estados Unidos. Na 

verdade, o ciclo de expansão mundial do início do século XXI foi uma decorrência de novos 

fluxos comerciais, produtivos e financeiros que conectaram, por um lado, os Estados Unidos 

e, por outro, as economias do Sudoeste Asiático, especialmente a China. Nem mesmo a crise 

internacional de 2008 interrompeu esse processo, que parece inclusive ter reforçado a 

importância do eixo sino-americano. 

No pano comercial, a relação sino-americana, ao longo da década de 2000, foi 

marcada pelo (i) aumento da corrente de comércio (exportações + importações) – acima da 

corrente mundial –, pela (ii) elevação do déficit comercial norte-americano com a China; pela 

(iii) redução na participação das importações chinesas de maior valor agregado oriundas dos 

Estados Unidos (tendência esta também observada para as importações chinesas oriundas da 

África e América Latina e contrária para o total das importações chinesas); e pelo (vi) 

aumento explosivo da participação de produtos de maior valor agregado das exportações 

chinesas para os Estados Unidos e também para o mundo. Na verdade, essas mudanças 

refletiram e foram o reflexo do processo de ampliação da integração comercial, produtiva e 

financeira nos anos 2000 que conectaram novos fluxos financeiros e comerciais, centrado no 

impressionante crescimento das exportações e importações chinesa (PINTO, 2011). 

                                                            

10 Dentre as condições estruturais internas destacam-se: i) elevado funding com um sistema bancário amplamente 
regulamentado que direcionou esse recursos para os investimentos considerados cruciais no processo de 
desenvolvimento; ii) elevados superávits no balanço de pagamentos que possibilitaram ao mesmo tempo o 
acúmulo de reservas em moeda estrangeira e a gestão da política cambial que busca promover as exportações e 
controlar as importações; iii) elevação da produtividade do trabalho e dos fatores de produção (economias de 
escala e de escopo ao mesmo tempo), notadamente nos segmentos intensivos em tecnologia (na década de 2000) 
e também nos intensivos em trabalho (especialmente nos anos 1990). 
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Essa dinâmica gerou, por meio de diversos mecanismos de transmissão, um 

crescimento mundial quase que sincronizado entre os diversos países na década de 2010. Por 

um lado, os Estados Unidos funcionaram como “consumidor de última instância” do mundo 

(aumento do seu déficit em transações corrente). Por outro, a China – como um dos principais 

supridores de bens para demanda americana e capitais para o mercado de títulos do Tesouro 

dos Estados Unidos – funcionou com uma correia de transmissão de efeitos positivos para 

outras regiões (Ásia, África, América Latina e até Europa)11. Nesse contexto, vários países 

obtiveram superávits comerciais, o que, por sua vez, permitiram a redução da vulnerabilidade 

externa e o acúmulo de reservas internacionais. O que possibilitou a configuração de políticas 

econômicas voltadas à expansão do produto e do emprego (PINTO, 2010a, 2010b e 2011). 

Na verdade, os novos fluxos financeiros e comerciais são fruto da configuração em 

curso do processo de integração produtiva que articula ao mesmo tempo as grandes empresas 

americanas detentoras de grandes marcas mundiais – que geralmente capturam o maior valor 

agregado das cadeias produtivas globalizadas – e as grandes empresas de países ou regiões 

asiáticos, especialmente Japão, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul, que fornecem 

suprimento de máquinas e equipamentos, para a indústria chinesa que os transforma, 

reexportando produtos acabados para o mundo, especialmente para Estados Unidos. Esse 

circuito de produção tem transformado a China no centro global de montagem e de produção 

de manufatura. Em outras palavras, o China é hoje a nova “oficina do mundo”. Segundo Pinto 

(2011), este tipo de participação das empresas chinesas na cadeia de produção global não 

significa que elas sejam apenas maquiladoras, como afirmado por Branstetter & Lardy (2006), 

pois as empresas chinesas ainda participam das cadeias globais em posições inferiores 

(captura baixa de valor agregado). No entanto, o governo da China tem utilizado diversos 

instrumentos de financiamento e de política industrial com o objetivo de fortalecê-las para que 

estas – tais como a Lenovo (computadores), a Huawei (equipamentos de telecomunicações), a 

Haier (eletrodomésticos e eletroeletrônicos), e a Chery Automobile (automóveis) – se tornem 

players globais. Claro que esse caminho pode ser longo, mas parece evidente que as 

estratégias adotadas pelo governo chinês têm conseguido gerar um processo de catching up, 

que ainda esta em suas fases iniciais. 
                                                            

11 As políticas monetária e fiscal expansionistas dos Estados Unidos, configurada após o 11 de Setembro de 
2001, conjugadas com a política econômica desenvolvimentista chinesa permitiram a manutenção e o posterior 
aumento das exportações chinesas para os Estados Unidos, ao mesmo tempo em que possibilitou a expansão das 
importações chinesas (i) de máquinas e equipamentos, oriundas da Alemanha e do Japão, (ii) de produtos 
industriais dos demais países asiáticos e (iii) de matérias-primas e alimentos dos países em desenvolvimento da 
África e da América Latina (PINTO, 2010a, 2010b, 2011; SERRANO, 2008). 
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A dimensão da complementaridade produtiva com seus vizinhos do Leste Asiático foi 

amplamente explorada pelo governo chinês, especialmente após 2002 com a firmação de 

diversos acordos de preferência comercial com esses países, no âmbito da Área de Livre 

Comércio entre a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e a China (ALCAC). 

Segundo Baumann (2010), esse fenômeno regional permitiu um processo de convergência do 

dinamismo econômico da China com o Leste Asiático, homogeneizando as taxas de 

crescimento com os países menores da região. Ademais, é um fator fundamental para explicar 

o elevado grau de competitividade das exportações chinesas, pois a complementaridade 

regional aumentou significativamente a eficiência da produção, cuja origem, portanto, deve 

ser encarada como um bloco de países, e não apenas à qual o nome “made in” aparece 

gravado na mercadoria.   

Esse processo de integração produtiva, em articulação com a política cambial chinesa 

– estabilidade do iuane em relação ao dólar – impulsionaram o crescimento das exportações e 

importações da China, bem como a elevação de seus superávits nas transações correntes e na 

conta capital e financeira. Nesse contexto de superávits do balanço de pagamento, o governo 

chinês, para manter sua política cambial, vem acumulando reservas estrangeiras (de US$ 

168,3 bilhões em 2000 para US$ 2.416,0 bilhões em 2009), sobretudo na forma de títulos do 

Tesouro americano12. A articulação entre a política cambial chinesa e os títulos do Tesouro 

dos Estados Unidos reforça ainda mais os elos da conexão entre a economia chinesa e 

americana. 

4. Possíveis mudanças no padrão de crescimento chinês e seus impactos para economia 
mundial no pós-crise internacional 

As políticas fiscal e monetária chinesas configuradas após a crise e, sobretudo, o 12º 

Plano Quinquenal (2011-2015), aprovado no dia 12 de março de 2011 pela Assembleia 

Popular Nacional (APN), não deixam dúvidas sobre a tentativa de o governo chinês ajustar o 

padrão de crescimento por meio do reforço de ampliação do consumo das famílias, sobretudo 

os de baixa renda, e da desconcentração regional dos investimentos para sustentar, posto que 

com taxas um pouco menores, o crescimento de longo prazo e, ao mesmo tempo, reduzir as 

desigualdades. 

                                                            

12 Entre dezembro/2001 e novembro/2010, verificou-se um crescimento de 1.039% (de US$ 78,6 bilhões para 
US$ 895,6 bilhões) no estoque de títulos do Tesouro americano em poder dos chineses. Essa evolução gerou 
uma significativa elevação da participação do total de títulos em poder do governo chinês (de 7,6% para 20,6%) 
(PINTO, 2011). 
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O padrão de crescimento dos últimos 30 anos da China provocou uma elevada 

concentração de renda (regional, funcional e pessoal) – ver Nogueira (2011) – que, para 

algumas correntes do Partido Comunista Chinês, estaria deteriorando a construção de uma 

sociedade harmoniosa e comunista. Wen Jaibao, Premier do Conselho de Estado, em relatório 

apresentado na APN em 5 de março de 2011, deixou claro que o padrão de crescimento 

chinês, a despeito do extraordinário avanço do país, precisa tornar-se mais equilibrado, 

coordenado e sustentável sobretudo no que diz respeito: à necessidade de recursos naturais 

crescente, num contexto de restrição ambiental; ao desequilíbrio entre investimento e 

consumo; à disparidade de renda; ao desenvolvimento desigual entre áreas urbanas e rurais e 

entre regiões; à dificuldade do desenvolvimento da capacidade de inovação científica e 

tecnologia, entre outros problemas (JAIBAO, 2011). 

Segundo Wen Jaibao (2011, p. 1), o 12º Plano Quinquenal (2011-2015) é essencial 

para “building a moderately prosperous society in all respects and for deepening reform and 

opening up and speeding up the transformation of the pattern of economic development”. 

Algumas das principais metas estabelecidas pelo 12º Plano Quinquenal (2011-2015) 

evidenciam essas preocupações do governo chinês. Dentre as quais se destacam: crescimento 

médio de 7% do PIB, patamar menor do que dos últimos planos; ampliação do consumo das 

famílias, especialmente as mais pobres; aumento em 4 pontos percentuais a participação do 

setor de serviços no PIB por meio do desenvolvimento em segmentos de alto valor agregado; 

manutenção da estabilidade de preço; ampliação da inovação, aumentando os gastos para 

2,2% do PIB em Pesquisa & Desenvolvimento; expansão da eficiência energética e da 

utilização de mais energia limpa; produção de 540 milhões de toneladas de grãos anualmente; 

aumento e melhoraria dos serviços públicos (tanto para os residentes urbanos e rurais); 

política salarial com o objetivo de realizar aumentos de 13% ano para o salário mínimo); 

regimes de pensões para cobrir todos os residentes rurais e 357 milhões de moradores 

urbanos; construção e renovação de 36 milhões de apartamentos e casas para famílias de 

baixa renda. 

A mudança no padrão de crescimento não é uma tarefa simples e o governo chinês 

sabe dessa dificuldade, ainda que este disponha, em boa medida, de instrumentos 

governamentais e recursos para realizar essa transição. Há, no entanto, três variáveis que 

podem dificultar esse processo e que não estão sob controle do Estado chinês: alimentos, 

matérias-primas e recursos energéticos. Essa mudança do padrão de crescimento que virá 

acompanhada de uma desaceleração do crescimento (entre 2% e 3%), por um lado, tende a 
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gerar uma desaceleração do ritmo de crescimento da demanda de matérias-primas e energia, 

mas mesmo assim a quantidade de recursos demandados será elevada. Por outro lado, a 

tentativa de mudança na composição do crescimento (redução da participação do investimento 

no PIB com elevação do consumo das famílias e ampliação dos serviços públicos e 

seguridade social) tende a gera um aumento no consumo de alimentos e de bens de consumo. 

Isso por que o possível aumento da renda dos mais pobres (que possuem uma propensão a 

consumir maior) poderá gerar o aumento da demanda dos produtos direcionados a esse 

segmento, mesmo com a desaceleração do crescimento do PIB. 

Esses elementos macroeconômicos da economia chinesa no pós-crise internacional, 

associados à consolidação do eixo sino-americano de acumulação mundial na década de 2000, 

notadamente após a crise internacional, vêm gerando efeitos relevantes no âmbito comercial, 

financeiro e produtivo da economia mundial e brasileira. De forma estilizada, Pinto (2010a, 

2010b e 2011) e Holland & Barbi (2010), apresentam algumas possíveis mudanças em curso:  

 No âmbito comercial reforçaram-se as relações entre os BRIC (Brasil, Rússia, 

Índia e China), em grande medida, devido à necessidade chinesa cada vez maior 

de alimentos, petróleo, minério e outras matérias-primas, ao passo que Brasil, 

Índia e Rússia são grandes produtores desses produtos. Os primeiros dados do 

pós-crise sinalizam que vem ocorrendo uma aceleração dessa dinâmica.  

 O efeito China pode estar invertendo, no mínimo no médio prazo, os termos de 

troca em favor dos países periféricos produtores de matérias-primas. Por um 

lado, a necessidade chinesa de grande quantidade de matérias-primas e alimentos 

reitera a posição altista dos preços das commodities. Por outro lado, a produção 

de manufaturas chinesas, intensiva em trabalho e também em tecnologia, para o 

mercado interno e para exportação reforça a posição baixista dos preços desses 

produtos devido ao efeito escala da produção chinesa. Isso poderá gerar 

mudanças nas estruturas das exportações e importações de diversos países; 

 A crise de 2008 acirrou os conflitos comerciais entre os Estados Unidos, a União 

Europeia e a China, que passam pelas questões tarifárias e não tarifarias e 

cambiais (guerra cambial entre Estados Unidos e China). A forte injeção de 

liquidez pelo governo americano, durante e após o auge da crise, não se reverte 

em significativos aumentos no produto, nos investimentos e nos empregos, 

gerando assim, um “excesso de liquidez”. Dado que os Estados Unidos são o 

emissor da moeda mundial, este excesso gera dois movimentos: i) a 
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desvalorização do dólar em relação às outras moedas (exceção ao caso chinês 

que adota uma estratégia reativa de atrelamento de sua moeda ao dólar); e ii) a 

abundância de dólares no mercado mundial. Isso significa um aumento de 

liquidez que se destina a busca de aplicações rentáveis (mercados futuros de 

commodities e aplicações em mercados de títulos e ações), especialmente nos 

países emergentes, pressionando ainda mais a valorizações das moedas locais e 

dificultando a competitividade de suas exportações.  

 No âmbito produtivo, a mudança do modelo chinês pode significar 

transformações estruturais na divisão internacional do trabalho e das próprias 

plantas de produção, em virtude da tendência de elevação dos preços das 

commodities, bem como da pressão competitiva chinesa sobre os parques 

industriais mais complexos, inclusive o brasileiro.  

 No âmbito do fluxo de capitais, essa nova dinâmica pode significar uma 

realocação dos Investimentos Externos Diretos, ao redor do planeta, ao se 

destinarem a setores voltados aos suprimentos de alimentos e matérias-primas 

destinadas ao mercado chinês. Não são poucos os sinais desse processo, basta 

observar, por exemplo, a expansão chinesa na África e na América Latina e mais 

recentemente as investidas do capital chinês no Brasil.  

 Além da busca por energia e alimentos, o IDE chinês no mundo também tem  

voltado-se para setores que a indústria chinesa tem se desenvolvido recentemente 

(automobilística, informática, eletroeletrônica) e provavelmente tem como 

objetivo fortalecer as empresas domésticas (Lenovo – computadores, Huawei – 

equipamentos de telecomunicações, Haier – eletrodomésticos e eletroeletrônicos, 

Chery Automobile – automóveis, entre outras). 
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PARTE II – RELAÇÕES BILATERAIS DE COMÉRCIO BRASIL-CHINA 

1. Considerações sobre as diretrizes e estratégia da política comercial chinesa 

No conjunto de reformas introduzidas pela China no final dos anos 1970 com o 

objetivo de promover o crescimento, o comércio exterior assumiu um papel importante. Nesse 

sentido, o comércio deixava de ter um papel de busca da autossuficiência para constituir-se 

em ferramenta do desenvolvimento econômico do país. O aumento das exportações serviria 

para a superação da restrição externa que sempre limitou as importações, tanto de bens de 

consumo não duráveis, quanto bens de capital necessários para eliminar os gargalos 

estruturais. 

De um lado, o estimulo às exportações foi combinado com incentivos para que elas 

fossem dirigidas para setores mais dinâmicos da cadeia produtiva global. De outro lado, a 

regulação das importações teve o papel de impedir o aumento indiscriminado das compras 

externas que viessem a afetar as indústrias nacionais e a pressionar a taxa de câmbio. 

Agentes-chave desse processo foram as empresas estatais e a entrada de investimento direto 

externo, que passaram a contribuir fortemente para o desempenho comercial da China nos 

anos seguintes. 

As transformações ocorridas no contexto internacional nos anos 1980 e 1990 

impactaram sobre a composição e a configuração espacial dos fluxos comerciais chineses. 

Nessa direção, três processos merecem destaque: i) a rápida expansão desses fluxos, 

significando maior participação da China no comércio global; ii) a sofisticação da pauta de 

comércio com o fortalecimento de um setor exportador dinâmico e de crescente intensidade 

tecnológica13; e iii) o redirecionamento dos fluxos de comércio, em especial das exportações, 

no qual os Estados Unidos se constituíram no principal mercado consumidor e as economias 

asiáticas, nos principais fornecedores para a produção dos bens exportados. Deve-se salientar 

que este último processo respondeu às transformações geopolíticas e resultou numa 

redefinição da divisão regional do trabalho na Ásia14. 

No que se refere aos parceiros comerciais da China, entre 1980 e início dos anos 1990 

houve uma maior aproximação da China com os países desenvolvidos. No período mais 

                                                            

13 As exportações de produtos de média e alta intensidade tecnológica na década de 2000 assumiram uma 
participação de 54%, ao passo que as commodities e os bens intensivos em trabalho e recursos naturais 
obtiveram uma participação de 36%. Em 1990, esses produtos básicos respondiam por 60% das exportações. 
Vale ressaltar que, por categoria de produto, são as máquinas e equipamentos que mais cresceram na pauta de 
exportação chinesa ao longo dos últimos 10 anos (47% do total exportado). 
14 Ver Acioly & Leão (2010). 
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recente, no entanto, a China aumentou suas importações dos países em desenvolvimento em 

função das necessidades que emergiram de seu acelerado crescimento econômico e da maior 

diversificação de sua estrutura produtiva. Essas importações têm concentrado em bens 

primários e insumos industriais oriundos dos países asiáticos em desenvolvimento e da 

América Latina, fabricantes de commodities e de peças e componentes. Porém suas 

importações de máquinas e equipamentos oriundas dos países desenvolvidos têm-se mantido 

ao longo do tempo. Ou seja, conforme a indústria foi-se desenvolvendo e aumentando sua 

capacidade de produzir e exportar, a China passou requer a importação de máquinas e 

equipamentos num menor grau do que a importação de commodities, tais como petróleo e 

minério de ferro concentradas nos países em desenvolvimento. 

Com essa dinâmica, a participação dos países desenvolvidos nas importações chinesas 

passou de mais de 80% em 1980 para flutuar em torno de 50% na década de 1990, caindo 

para 40% nos anos mais recentes. Já os países em desenvolvimento que respondiam por 15% 

das importações da China passaram a responder por quase 60% do total importado em 2008. 

Deve-se notar que ao contrário das importações, as exportações para os mercados dos países 

desenvolvidos (particularmente para os Estados Unidos, Alemanha, França, Holanda, Itália e 

Reino Unido e Japão) cresceram fortemente, de modo que sua participação superou a casa dos 

55% em 2008, enquanto para os países em desenvolvimento a participação estacionou em 

torno de 40%, desde 1998. 

2. Desempenho comercial brasileiro e o papel da China 

A evolução das relações comerciais entre Brasil e China, entre 2000 e 2010, tem 

apresentado crescimento superior a elevação do comércio entre o Brasil e o mundo, gerando o 

aumento da participação das exportações e importações brasileiras para a China. Entre 2000 e 

2010, as exportações do Brasil para a China elevaram-se de US$ 1,1 bilhão – 2% do total das 

exportações do Brasil – para US$ 30,8 bilhões – 15% do total, ao passo que as importações 

brasileiras da China cresceram de US$ 1,2 bilhão – 2% do total – para U$ 25,6 bilhões – 14% 

do total (Gráfico 1 e 2). Ao longo desses períodos, o saldo foi positivo para o Brasil em seis 

anos. 

As exportações brasileiras para o mundo somaram mais de US$ 55 bilhões em 2000 e 

chegaram a US$ 197,9 bilhões em 2008, caindo no ano seguinte para US$ 153 bilhões – 25% 

menos que o valor do ano anterior – como resultado da crise econômica e financeira 

internacional, cujos impactos negativos se fizeram sentir sobre o volume de comércio 

mundial. Em 2010, as exportações brasileiras voltaram a crescer, superando as expectativas 
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oficiais, com um volume de US$ 201,9 bilhões, resultado em grande parte do aumento dos 

preços das commodities. 

Do lado das importações, estas também foram crescentes no período 2000-2008, 

apresentando declínio em 2009, e voltando a crescer em 2010. Cabe observar que as 

importações brasileiras ante a crise internacional foram mais sensíveis do que as exportações: 

houve uma redução no volume importado de quase US$ 50 bilhões em 2009, o que significou 

uma queda em torno de 35% em relação ao ano anterior. De modo geral, a corrente de 

comércio brasileiro (a soma das exportações e importações) triplicou em 2010 em relação a 

2000, atingindo US$ 382,5 bilhões. O país manteve saldos positivos em seu comércio exterior 

durante esses anos, ainda que a partir de 2006 os superávits tenham sido cada vez menores, 

chegando a registrar em 2010 apenas US$ 20 bilhões, frente ao maior saldo de US$ 46,5 

bilhões registrado em 2006. 

Gráfico 1 
Exportações brasileiras para o mundo e para a China (US$ bilhões) 
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Elaboração: Ipea. 

Gráfico 2 
Importações brasileiras do mundo e da China (US$ bilhões) 
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No mesmo período em análise, as exportações brasileiras para a China saíram de 

pouco mais de US$ 1 bilhão em 2000 para US$ 30,7 bilhões em 2010, sendo que, 

diferentemente das exportações do Brasil para o resto do mundo, esse crescimento não foi 

afetado pela crise de 2008. Ou seja, além da rápida expansão das exportações brasileiras para 

a China, esse país contribuiu para minimizar as perdas comerciais derivadas da significativa 

queda dos fluxos de comércio em nível global. Em termos de participação, a ascensão da 

China como parceiro comercial tem surpreendido. Em 2000, os 10 principais destinos das 

exportações brasileiras eram, em ordem decrescente: Estados Unidos, Argentina, Holanda, 

Alemanha, Japão, Itália, França, Bélgica, México e Reino Unido, os quais respondiam por 

66% das exportações brasileiras totais (Gráfico 3). Em 2010 esse quadro apresentou duas 

mudanças importantes: i) uma maior desconcentração geográfica, com os 10 maiores destinos 

das exportações contabilizando 55,3%; e ii) a confirmação da China como maior destino das 

exportações brasileiras – posição alcançada já em 2009 quando deslocou os Estados Unidos – 

absorvendo 15,2% do total exportado pelo Brasil. 

Gráfico 3 
Participação dos 10 principais países de destino das exportações brasileiras (%) 
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Fonte: UNComtrade. 
Elaboração: Ipea. 

Assim como nas exportações, a China tem avançando, desde 2001, como um dos 

principais países de origem das importações brasileiras. Os três maiores parceiros – Estados 

Unidos, Argentina e Alemanha – têm diminuído suas participações. No caso dos Estados 

Unidos, verifica-se uma tendência de queda mais pronunciada (Gráfico 4). Embora em 

valores absolutos o Brasil venha aumentando suas importações dos Estados Unidos, as 

compras de produtos oriundos da China têm crescido a um ritmo muito superior: em 2001 o 

Brasil importou dos Estados Unidos US$ 13,1 bilhões, e da China apenas 10% desse valor. 

Em 2010 as importações do primeiro somaram US$ 27,3 bilhões, e do segundo, mais de US$ 

25 bilhões. Espera-se que em 2011 a China assuma também a primeira posição nas 

importações brasileiras. 
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Gráfico 4 
Evolução da participação dos principais países de origem das importações brasileiras 
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Fonte: UNComtrade. 
Elaboração: Ipea. 

A rápida ascensão da China como parceiro comercial do Brasil pode ser verificada 

pelo grau de integração da economia brasileira com esse país, vis-à-vis com o resto do mundo. 

Utilizando como indicador a corrente de comércio com cada uma dessas áreas sobre o PIB 

brasileiro, observa-se que a integração com a China, ainda que em patamares menores, tem 

sido crescente: saiu de 0,5% em 2000 para 2,5 % em 2009, enquanto com o mundo esse 

percentual decresceu depois de 2003, de 24% para 17% (Gráfico 4). 

Gráfico 5 
Grau de abertura comercial: Brasil - Mundo e Brasil - China 
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Fonte: UNComtrade. 
Elaboração: Ipea. 

Outro indicador da crescente importância da China para o desempenho comercial 

brasileiro é o índice de intensidade de comércio entre os dois países. Esse índice permite 

verificar se as exportações totais do país s para d (como porcentagem das exportações totais 

de s) superam as exportações totais do mundo para d. Basicamente, é uma medida de market 

share de d na pauta comercial de s ponderada pelo “tamanho” da economia de d, medido pelo 
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market share que esse representa na pauta mundial. Se o resultado for maior que 1, conclui-se 

que d tem mais importância nas exportações de s do que nas exportações mundiais15. 

Partindo-se dessa definição, foram obtidos dois índices de intensidade de comércio: 

um do Brasil com a China (exportações), e outro da China com o Brasil (importações). O 

gráfico 6 mostra que ambos os índices cresceram entre 2000 e 2010. Nas exportações, passou 

de 0,6 para 1,88, superando a unidade já em 2002. Já nas importações, esse índice cresceu de 

0,34 para 1,005, superando a unidade apenas em 2008, com uma leve queda em 2009. 

Gráfico 6 
Índice de Intensidade de Comércio Brasil x China 
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Fonte: UNComtrade. 
Elaboração: Ipea. 

O resultado desse exercício pode ser colocado nos seguintes termos: o Brasil tem uma 

intensidade de comércio crescente com a China, desde 2002, como mostra o índice maior que 

1, enquanto a intensidade de comércio da China com o Brasil é menor, embora crescente 

(maior que 1 apenas em 2008). Isso denota que a China é mais importante para as relações 

comerciais do Brasil do que o é para o resto do mundo, acentuando o caráter de relação 

comercial de crescente dependência do Brasil com esse país.  

                                                            

15 Formalmente, o índice é obtido da seguinte forma: 

 

Se IT > 1, então o market share que d representa nas exportações totais de s supera esse mesmo market share nas 
exportações mundiais. Em outras palavras, d tem mais importância nas exportações de s do que nas exportações 
mundiais. Se as exportações forem substituídas pelas importações, então, por definição, obtém-se uma medida de 
intensidade de comércio de d com s, e a interpretação do índice é similar. 
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Em relação à estrutura da pauta comercial brasileira, tem-se observado os últimos 10 

anos mudanças na composição tanto das exportações, quanto das importações. Utilizando-se a 

classificação da Organização das Nações Unidas (ONU) para produtos comercializados, por 

intensidade tecnológica (dados até 2009), verifica-se que em 2000, cerca de 50% das 

exportações brasileiras eram de produtos primários e as manufaturas intensivas em recursos 

naturais. Os produtos de alta, média e baixa tecnologia representavam, respectivamente, 12%, 

26% e 13% do total exportado. Em 2009, os produtos primários e as manufaturas intensivas 

em recursos naturais já respondiam por quase 2/3 das exportações brasileiras, enquanto  os 

produtos de alta, média e baixa tecnologia responderam conjuntamente por 32,7% (Gráfico 7). 

Esse quadro acentuou-se particularmente a partir de 2005, sendo os produtos de baixa e alta 

tecnologia os que mais perderam participação na pauta.  

No caso das importações, entre 2000 e 2009, houve um aumento na participação dos 

produtos importados de baixa tecnologia (de 5% para 10%) e de alta tecnologia (34% para 

37%), e redução no caso das importações de produtos de alta tecnologia (de 24% para 20%), 

assim como de produtos primários e manufaturas intensivas em recursos naturais (de 37% 

para 33%). 

Gráfico 7 
Evolução da pauta exportadora brasileira com o mundo: participação dos produtos, por 

intensidade tecnológica 
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Fonte: UNComtrade. 
Elaboração: Ipea. 

Em termos absolutos, até a crise de 2008 todas essas categorias de produtos vinham 

crescendo embora em ritmos diferentes, sendo que algumas delas apresentaram déficits ao 

longo dos anos 2000. Observando-se a balança comercial brasileira no período 2000-2010, 

por intensidade tecnológica do produto, pode-se concluir que o Brasil é sistematicamente 

deficitário em produtos de alta tecnologia, e parcialmente em produtos de média tecnologia 
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(Gráfico 8). Os superávits em produtos de baixa tecnologia vêm se reduzindo, com tendência 

de déficits nos próximos anos. Os saldos positivos apresentam-se do lado dos produtos 

primários e das manufaturas intensivas em recursos naturais. 

Gráfico 8 
Balança comercial brasileira com o Mundo, por intensidade tecnológica do produto 
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Fonte: UNComtrade. 
Elaboração: Ipea. 

No que se refere à pauta comercial do Brasil com a China, pergunta-se: o acelerado 

crescimento das exportações para a China tem alavancado quais grupos de produtos? Qual o 

efeito dessas exportações sobre a inserção dos produtos brasileiros de maior intensidade 

tecnológica no mundo? Analisando os dados da pauta exportadora do Brasil com a China, 

Thorstensen (2011) afirma que a pauta vem se concentrando em produtos básicos. Entre 2000 

e 2009, os produtos básicos passaram de 68% para 83% da pauta. Os produtos que 

apresentaram a maior participação das exportações, em 2010, foram minérios (40%), 

oleaginosas (23%) e combustíveis minerais (13%), que juntos responderam por 76% das 

exportações brasileiras. 

Em termos absolutos, as exportações de manufaturados intensivos em recursos 

naturais em 2010 chegaram a somar US$ 16,5 bilhões, os produtos primários por US$ 12 

bilhões, sendo os segmentos que mais cresceram durante todo o período analisado. Os 

produtos de baixa tecnologia responderam por US$ 400 milhões naquele ano e os de média e 

alta tecnologia por US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão, respectivamente (Gráfico 9). Pode-se 

afirmar que ao longo dos últimos 10 anos, para cada dólar que o Brasil adquire de suas 

exportações para China, 87 centavos vêm de produtos primários e de manufaturas intensivas 

em recursos naturais, 7 dos produtos de média intensidade tecnológica e apenas 2 centavos 

das vendas de produtos de alta tecnologia. Fazendo-se o mesmo exercício para as exportações 

do Brasil para o resto do mundo, obtém-se que os produtos primários e as manufaturas 

intensivas em recursos naturais respondem por 58 centavos de dólar, os produtos de média 
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intensidade tecnológica por 25, os de alta tecnologia e baixa tecnologia em torno de 8 

centavos, para cada grupo. Infere-se então que é no segmento dos produtos de média 

intensidade tecnológica que o Brasil tem mais dificuldade em aumentar suas exportações para 

a China, uma vez que esses produtos têm maior presença em outros mercados mundiais.  

Gráfico 9 
Pauta exportadora do Brasil com China, por intensidade tecnológica do produto 
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Fonte: UNComtrade. 
Elaboração: Ipea. 

A participação brasileira nas importações chinesas entre 2005 e 2009 cresceu de 1,5% 

para 2,8%. Os produtos brasileiros que detêm participações significativas no total as 

importações chinesas são: fumo (46%), oleaginosas (35%), preparação de hortículas e frutas 

(21%), minérios (19%) e pasta de madeira e celulose (12%) (Thorstensen, 2011). 

A pauta de importação do Brasil com a China por intensidade tecnológica mostra o 

seguinte comportamento: as importações de produtos de alta tecnologia aumentaram 

significantemente em termos de valores entre 2000 e 2010, saindo de US$ 487 milhões em 

2000 para US$ 8 bilhões em 2008 e quase US$ 10 bilhões em 2010 (Gráfico 10). Ao longo 

desses anos a participação desses produtos no total importado da China nunca foi menos que 

36% chegando a atingir em 2005 uma participação de mais de 50%. Nos dois últimos anos 

essa participação tem caído ligeiramente. Também, o aumento das importações de produtos 

chineses de média intensidade tecnológica tem elevado a participação dessa categoria de 

produtos na pauta importadora, passando de 16% em 2000 para 44% em 2009. Justamente no 

segmento onde o Brasil tem mais dificuldade de acessar o mercado Chinês por meio das 

exportações. A mesma tendência tem se manifestado no caso dos produtos de média 

intensidade tecnológica. 
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As participações dos principais produtos chineses importados pelo Brasil em 2009 

foram: máquinas e aparelhos elétricos (33%), caldeiras e máquinas mecânicas (20%), 

químicos orgânicos (7%). 

Gráfico 10 
Pauta importadora do Brasil com a China, por intensidade tecnológica do produto 
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Fonte: UNComtrade. 
Elaboração: Ipea. 

Quanto à balança comercial do Brasil com a China, por intensidade tecnológica do 

produto, nota-se pelo gráfico 11 que os superávits são crescentes nos produtos primários e nas 

manufaturas intensivas em recursos naturais, no entanto, para as demais categorias (baixa, 

média e alta tecnologia) ocorre um aprofundamento do déficit comercial, particularmente para 

no caso dos produtos de mais alta intensidade tecnológica. 

Gráfico 11 
Balança comercial do Brasil com a China, por intensidade tecnológica do produto 
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Fonte: UNComtrade. 
Elaboração: Ipea. 

Analisando-se os 20 principais grupos de produtos exportados para a China, observa-

se que no ano 2000, os 10 primeiros responderam por 82% da pauta, sendo que as exportações 
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de sementes e frutos oleaginosos, e de minério de ferro e seus concentrados lideraram a lista 

concentrando 56% das exportações totais. Em quinto e sexto lugares vieram aeronaves, partes 

e equipamentos relacionados, e petróleo bruto e óleos de minerais betuminosos, respondendo 

por cerca de 7%. A partir de 2006 pôde-se observar uma maior concentração da pauta 

exportadora, com os 10 primeiros grupos de produtos respondendo por 87% das exportações 

e, em média por 93% entre 2008 e 2010. Em 2010, minério de ferro e seus concentrados, 

sementes e oleaginosas, e petróleo já estavam respondendo por 82% das exportações totais. 

Em termos de valor, o Brasil exportou para a China, entre 2000 e 2010, US$ 848 

milhões em peças e acessórios para veículos automotores e cerca de US$ 1,3 bilhão em 

aeronaves, partes e equipamentos relacionados. No mesmo período, foram exportados US$ 

36,6 bilhões em minério de ferro e seus concentrados, US$ 30,4 bilhões em sementes e frutos 

oleaginosos, e US$ 9,6 bilhões em petróleo bruto e óleos de minerais betuminosos – cuja 

importância na pauta se acelerou a partir de 2004, até se ocupar o terceiro lugar desde 2005 – 

e US$ 4,8 bilhões em pasta de papel e celulose (Gráfico 12). 

Gráfico 12 
Participação dos cinco principais produtos na pauta exportadora brasileira 
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Fonte: UNComtrade. 
Elaboração: Ipea. 

Do lado das importações, o perfil da pauta brasileira com a China, por produto, difere 

substancialmente da pauta de exportações. 
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3. Instrumentos de comércio internacional da China e do Brasil16 

A Política de Comércio Internacional tem como instrumento básico de proteção a 

utilização de tarifas e quotas tarifárias, conforme acordado no GATT/OMC. Tarifas estas que 

vem sendo reduzidas a cada rodada de negociação no âmbito da OMC. Esse tipo de proteção 

comercial tem sido substituído por barreiras não tarifárias (barreiras técnicas, sanitárias e 

fitossanitárias, financeiras, cambiais, trabalhistas, ambientais etc.) que são instrumentos 

menos transparentes, já que não são respaldos pelos acordos multilaterais. 

Dado o processo de acessão da China à OMC e a importância do comércio 

internacional para o seu padrão de crescimento, o governo chinês optou por uma estratégia de 

rápida redução de tarifas. Em 2009, a tarifa consolidada média foi de 10% (15,7 % para bens 

agrícolas e 9,2 % para bens não agrícolas), ao passo que a tarifa aplicada média foi de 9,6% 

(5,6% para bens agrícolas e 8,7% para bens não-agrícolas). Em 2008, a tarifa média 

ponderada pelo comércio foi de 4,3% (10,3% para bens agrícolas e 4% para bens não 

agrícolas) (Tabela 4). Tarifas estas menores do que as observadas nos países em 

desenvolvimento e com 100% de suas linhas consolidadas (THORSTENSEN, 2011). 

Tabela 4 
Perfil tarifário das importações chinesas 

Resumo Ano Total Agrícola Não-Agrícola 2001

Tarifa média consolidada 2009 10,0 15,7 9,2 Total 100

Tarifa média aplicada 2009 9,6 15,6 8,7 Não-agrícola 100
Tarifa média ponderada 
pelo comércio média 

2008 4,3 10,3 4   5,0

Importações (bilhões de 
US$)

2008 1.035,7 53,6 982,2 0

Linhas tarifárias 
consolidadas (em 
%)

  Membro da OMC desde

Quotas tarifárias (em%)

Salvaguardas especiais (em%)
 

Fonte: WTO apud Thorstensen (2011). 

As tarifas de importação chinesa apresentam a seguinte variação: de 0% a 65% para 

produtos agrícolas e de 0 a 50% para não agrícolas. Cabe observar que os valores das tarifas 

aplicadas e consolidadas apresentam valores próximos e que o sistema é complexo, pois 

existem mais de 60 taxas ad valorem vigentes. O comércio de processados (processing trade) 

quando reexportados – característico das Zonas Especiais – é isento de tarifárias. As tarifas 

mais altas são observadas nos seguintes setores: cereais (65%), bebidas e tabaco (65%), 

açúcar (50%) e químicos (47%). 

                                                            

16 Esta subseção foi elaborada a partir das ideias apresentadas em Thorstensen (2011). 
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A despeito das reduzidas tarifas de importação, a China vem utilizando medidas de 

proteção não tarifárias, tais como licenças de importação e exportação. Pelo lado das 

importações, as barreiras não tarifárias estão associadas a exigências técnicas (normas, 

padrões, sistema obrigatório de certificação), medidas sanitárias e fitossanitárias etc. O 

Secretariado da OMC avalia essas normas vêm sendo utilizadas como instrumento de 

barreiras ao comércio, inclusive elas têm sido tem sido questionado. Pelo lado das 

exportações, as barreiras não tarifárias são dadas pelas restrições, proibições, licenças, quotas, 

taxas e isenções fiscais. A justificativa dado pelo governo chinês para essas medidas estão 

associadas à economia de energia, à proteção ambiental e à conservação de recursos naturais. 

Essas barreiras não tarifárias, tanto pelo lado das importações como das importações, tem sido 

questionadas no âmbito dos comitês da OMC e do Mecanismo de Solução de Controvérsias 

(THORSTENSEN, 2011). 

No que diz respeito aos instrumentos – medidas antidumping, medidas compensatórias 

e salvaguardas – de defesa comercial regulados pela OMC, verifica-se que a maioria dos 

países tende a utilizar as medidas de antidumping em virtude de sua maior facilidade na 

aplicação, já que esta incide diretamente sobre a empresa exportadora. Entre 1995 e 2010, a 

China foi o principal alvo dessas medidas, sobretudo as de antidumping (iniciou/aplicou cerca 

de 748/563 medidas). Nesse sentido, 

os membros que mais iniciaram/aplicaram antidumping contra a China foram: Índia (137/105), 
Estados Unidos (101/79), União Europeia (96/68), Argentina (82/53), Turquia (57/55) e Brasil 
(41/30). Os setores mais afetados foram: metais (185/128), químicos (158/125), máquinas e 
equipamentos elétricos (100/65) e têxteis (74/56) (THORSTENSEN, 2011, p. 17). 

Por outro lado, a China não foi apenas alvo dessas medidas de defesa comercial, já que 

também os utilizou em seu favor, inclusive “iniciou/aplicou medidas (182/137) [antidumping] 

contra vários membros da OMC. Os países mais afetados: Coreia do Sul (31/25), Japão 

(30/25), Estados Unidos (30/22) e União Europeia (14/9). Os setores mais atingidos foram: 

químicos (102/69) e plásticos (39/36)” (THORSTENSEN, 2011, p.17). 

As tarifas de importação no Brasil são superiores a da China, contudo as barreiras não 

tarifárias são utilizadas pelo primeiro num grau muito menor do que a observada na última. 

Em 2009, a tarifa consolidada média foi de 31,4% (35,4% para bens agrícolas e 30,7 % para 

bens não agrícolas) e a tarifa aplicada média foi de 13,6% (10,2% para bens agrícolas e 14,1% 

para bens não agrícolas). Em 2008, a tarifa média ponderada pelo comércio foi de 8,8% 

(10,6% para bens agrícolas e 8,7% para bens não agrícolas) (Tabela 5). Tarifas estas menores 

do que tem 100% de suas linhas consolidadas (THORSTENSEN, 2011). 
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As tarifas de importação brasileiras apresentam a seguinte variação: i) de 0% a 55% 

para produtos agrícolas e de 0 a 35% para não agrícolas no caso das tarifas consolidadas; e ii) 

de 0% a 20% para produtos agrícolas e de 0% a 35% para não agrícolas no caso das tarifas 

aplicadas. As tarifas mais altas são observadas nos seguintes setores: café, cereais, açúcar, 

bebidas e tabaco, minerais e metais, têxteis, vestuário, calçados, automóveis. 

 

Tabela 5 
Perfil tarifário das importações brasileiras 

Resumo Ano Total Agrícola Não-Agrícola 1995

Tarifa média consolidada 2009 31,4 35,4 30,7 Total 100

Tarifa média aplicada 2009 13,6 10,2 14,1 Não-agrícola 100
Tarifa média ponderada 
pelo comércio média 

2008 8,8 10,6 8,7 0,3

Importações (bilhões de 
US$)

2008 171,7 7,5 164,2 0

  Membro da OMC desde
Linhas tarifárias 
consolidadas (em 
%)

Quotas tarifárias (em%)

Salvaguardas especiais (em%)
 

Fonte: WTO apud Thorstensen (2011). 

Quanto aos instrumentos de defesa comercial regulados pela OMC, Thorstensen 

(2011) afirma que o Brasil tem sido tímido na utilização dos instrumentos de defesa comercial 

no âmbito dos instrumentos abertos dentro das regras da OMC. Nesse sentido, o Brasil precisa 

avançar na utilização desses instrumentos. 
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PARTE III – RELAÇÕES BILATERAIS DE INVESTIMENTO EXTERNO DIRETO 

BRASIL-CHINA 

1 . Principais características e motivações da expansão do investimento direto chinês no 
mundo 

O governo da China passou a adotar, no final da década de 1990, uma estratégia de 

internacionalização de suas empresas como um instrumento fundamental para o 

desenvolvimento econômico e para a inserção geopolítica do país. Para tanto, no 16º 

Congresso do Partido Comunista foi formulado, em 1999, o programa “Going Global” que 

buscava atingir cinco grandes objetivos, a saber: i) aumentar os investimentos chineses no 

exterior por meio da descentralização e relaxamento das concessões de autorização para saída 

das empresas chinesas17; ii) melhorar o nível e a qualidade dos projetos; iii) reduzir os 

controles de capital e a criar novos canais de financiamento para o mercado nacional; e iv) 

integrar a política de internacionalização das empresas chinesas com outras políticas 

existentes para o setor externo, buscando promover o reconhecimento das marcas dessas 

empresas (ACIOLY & LEÃO, 2011; HOLLAND & BARBI, 2010). 

Esse processo de internacionalização das empresas chinesas por meio do investimento 

direto externo (IDE) foi fortemente comandado pelo Estado, já que este passou a incentivar as 

empresas por meio de mecanismos de financiamentos e de facilitação do processo 

administrativo para a realização de investimentos diretos no exterior, dentre outros incentivos. 

Como resultado desses estímulos, o estoque de IDE da China no exterior chegou a US$ 229,6 

bilhões no final de 2009, cerca de oito vezes mais que o valor de US$ 27,8 bilhões registrado 

em 2000. Embora a participação do investimento chinês no estoque mundial de IDE ainda 

seja pequena, menos de 1,2% em 2009, sua presença tem se mostrado crescente 

principalmente entre os países em desenvolvimento, de 3% em 1990 para 7% em 2008 e 8,5% 

em 2009. 

Para Holland & Barbi (2010), essa expansão do IDE chinês é uma decorrência da 

estratégia governamental que articula, por um lado, o controle dos fornecedores de energia e 

alimento e, por outro, a expansão em setores onde as empresas industriais chinesas tem se 

                                                            

17 Rosen e Hanemann (2009, p. 11) apresentam alguns dos incentivos concedidos: “Along with lower barriers, 
Beijing has introduced policies to actively support firms in going abroad. These include facilitation services, 
such as risk assessment and insurance; commercial incentives, such as subsidies and tax breaks; expanded 
avenues for financing overseas operations; and OFDI delegation participation to help bridge credibility and 
brand disadvantages”. 
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desenvolvido (automóveis, informática, telecomunicações etc.), mesmo quando ainda existe 

um amplo mercado domésticos para ser explorado. 

Gráfico 13 
China: estoque de IDE no mundo 2000/2009 (US$ bilhões) 
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Fonte: Unctad. 
Elaboração: Ipea. 

A distribuição setorial do estoque de IDE chinês mostra que, em 2009, mais de ¾ 

concentraram-se no setor terciário, particularmente nos serviços financeiros e no comércio 

atacado e varejo. O setor primário veio em segundo lugar, respondendo por 17,2%, com 

destaque para mineração e exploração de petróleo. O segmento de manufaturas apareceu com 

pequena participação no IDE realizado pela China – 5,2% do estoque total. Cabe destacar que 

a participação do IDE chinês no setor manufatureiro esta subestimado, pois a participação do 

setor terciário é fruto do grande volume de IDE relacionado aos investimentos para 

constituição das companhias holdings, matrizes regionais, geralmente localizadas nos centros 

financeiros. A partir desses centros, essas empresas puderam diversificar seus investimentos 

para terceiros países nos mais diversos setores (MOFCOM, 2010). 

Holland & Barbi (2010) apontam quatro possíveis fatores explicativos para a expansão 

dos investimentos da China para o exterior, mesmo quando ainda existe um forte potencial de 

expansão no mercado interno, contrariando as principais teorias sobre os investimentos 

produtivos fora do seu território. São eles: 

1) Tentativa de garantir acesso as fontes de recursos naturais para manter o crescimento 

do PIB entre 7% e 10% ao ano. Nesse sentido, o governo elaborou uma política 

agressiva de investimentos externos do tipo Resource Seeking (orientado para recursos 

naturais), liderados por grandes empresas estatais. Além da garantia das fontes de 

alimentos e energia, a preocupação com a volatilidade dos preços das commodities 

também foi uma motivação para que as estatais buscassem controlar de forma direta as 
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fontes de produção desses produtos18. Nesse quadro a África19, a América Latina20 e a 

Oceania21 passaram a receber mais IDE chinês; 

2) Buscar maior competitividade para as firmas chinesas em virtude da entrada da China 

na OMC, pois isso representou uma maior abertura do mercado doméstico para as 

empresas estrangeiras, gerando uma elevação da concorrência e induzindo as firmas 

chinesas ao processo de conquistas de novos mercados; 

3)  Obter maior tecnologia para as firmas chinesas por meio de aquisição de empresas 

estrangeiras, notadamente nos países na Europa22 e Estados Unidos,23 que detenham 

uma base tecnológica avançada; 

4) Aumentar a influência política da China no mundo, sobretudo na Ásia24, por meio da 

realização dos investimentos (e dos fluxos de comércio) chineses no exterior 

                                                            

18 Como a política industrial está no topo da agenda do governo, existem fortes incentivos para que as empresas 
chinesas de energia passem a disputar a compra de empresas localizadas na cadeia de fornecedores deste setor. 
19 Na África os investimentos aumentaram significativamente, o que levou o continente a superar os Estados 
Unidos, tornando-se o terceiro maior receptor de investimentos chineses. A África do Sul detém 2/3 do estoque, 
seguido pela Nigéria, Zâmbia, Argélia, Sudão e Congo. De forma geral, as empresas chinesas que ingressaram 
no continente africano investiram em exploração de petróleo, mineração e infraestrutura e tinham origem nos 
paraísos fiscais (mais de 90% do total). 
20 Na América Latina a maior parte do IDE chinês seguiu para Argentina, Venezuela, Brasil, Guiana, México, 
Cuba e Peru. Nessa região, o interesse primordial da China tem sido obter acesso a extração e produção de 
recursos naturais e energia (petróleo, cobre e ferro), para suprir sua demanda interna, mas também tem incluído 
investimentos em montagem de manufaturados, telecomunicações e têxtil. 
21 A Oceania é importante para a China como fonte de recursos naturais, sendo a Austrália e Papua Nova Guiné 
os maiores destinos desses fluxos. As grandes empresas chinesas de petróleo têm claros interesses nessa região – 
uma economia abundante em energia e recursos minerais – para produzir gás natural e desenvolver projetos na 
área de mineração, para extração de ouro, cobre, níquel, entre outros. Assim como no caso da América Latina e 
África, os países da região se transformaram em canais indispensáveis para alimentar o crescimento da indústria 
chinesa. A Austrália detém investimentos chineses amplamente concentrados na mineração. 
22 Na Europa, os maiores receptores são: Alemanha, Reino Unido e Holanda (aquisição da divisão de 
dispositivos móveis da holandesa Philips pela China Eletronic). A maior parte desses investimentos é dirigida 
aos serviços (55%) e, no caso das atividades manufatureiras, focada em tecnologia da informação e 
comunicação, no setor automobilístico e maquinaria. As aquisições e alianças estratégicas são as principais 
formas de entrada nos mercados europeus. 
23 Nos Estados Unidos, os investimentos têm se realizado de duas maneiras: mediante suas empresas privadas 
que criam ou compram empresas americanas menores no ramo de autopeças, impressão etc., ou por meio das 
grandes empresas estatais que adquirem corporações americanas nas áreas de tecnologia da informação 
(aquisição da área computadores da IBM americana pela Lenovo). No computo geral, 70% do IDE chinês nos 
Estados Unidos concentraram-se nas manufaturas. 
24 Na Ásia, o interesse da China é mais centrado em Hong Kong e nos países que compõem a Associação de 
Nações do Sudeste Asiático (Asean). Os setores de commodities e recursos naturais, como borracha, óleo de 
palma, petróleo, gás e agrobusiness, atraíram investimentos particularmente para a Tailândia, Camboja, Malásia, 
Indonésia, Filipinas, Vietnã e Cingapura. No sul da Ásia, os investimentos concentraram-se no Paquistão, em 
atividades tecnológicas e nos setores petrolífero e eletrônico, sendo esse último efetivado na Zona Econômica de 
Haier. 
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(Oceania25, África26, América Latina etc.). Desde 2001, uma série de visitas oficiais 

foi realizada pela China aos governos latino-americanos – especialmente da América 

do Sul – e, dois fatores têm sido apontados por analistas como importantes para 

explicar a agenda e a expansão chinesa: o “fator Taiwan” e o “fator Estados Unidos”. 

Taiwan tem relações oficiais diplomáticas com 12 dos 25 Estados da região, para os 

quais tem sido historicamente uma fonte de investimento e assistência financeira. A 

crescente presença econômica e política da China no continente tem colocado Taiwan 

sob forte pressão competitiva nessas duas dimensões e diminuído sua esfera de 

influência. Com relação aos Estados Unidos, um melhor posicionamento da China na 

região é apontado como um desafio à influência americana no continente, num futuro 

não muito distante (DUMBAUGH; SULLIVAN, 2005). 

O desempenho do investimento direto chinês, em termos de volume, distribuição 

setorial e geográfica, refletiu os objetivos e as estratégias das principais empresas 

transnacionais do país. As cinco empresas mais internacionalizadas da China, segundo a 

Unctad, são: CITIC Group (conglomerado financeiro), Cosco Group (transporte marítimo), 

CSCEC Group (conglomerado no ramo da construção civil), CNPC (Petrolífera) e Sinochen 

Co. (petrolífera). Além dessas firmas, os bancos chineses vêm adotando uma estratégia do 

tipo Strategic Asset Seeking (orientado para buscar ativos estratégicos), buscando identificar e 

expandir seus negócios para aproveitar a Diáspora chinesa, dominar as técnicas avançadas de 

administração financeira nos países desenvolvidos, bem como realizar negócios de apoio às 

empresas chinesas que investiam no exterior. Os bancos também têm investido nos países em 

                                                            

25 Quanto à presença chinesa na Oceania, a região tem um papel pequeno, porém crescente nos interesses 
econômicos e estratégicos da China. Desde os anos 1970, a China estabeleceu relações diplomáticas e uma 
presença importante nas Ilhas da região. No período recente, Pequim passou a manter um diálogo mais próximo 
e constante por meio do Fórum das Ilhas do Pacífico (Pacific Islands Forum). Assumindo compromissos mais 
concretos no China Pacific Island Countries Economic Development Cooperation Forum realizado em 2006, a 
China marcou uma mudança nos seus interesses e deu passos firmes para aumentar o comércio, o investimento e 
a cooperação técnica com os países da região. Desde então, sua política externa tem procurado conseguir apoio 
às suas pretensões na ONU, avançar em seus objetivos na OMC, bloquear as aspirações do Japão de ter um papel 
mais ativo nas relações internacionais, deslocar a influência e a expansão marítima da Rússia na região, e isolar 
Taiwan. 
26 A presença chinesa na África intensificou-se (embora fatores relacionados aos múltiplos interesses da presença 
chinesa na África remontem a década de 1950), especialmente a partir do ano 2000, com a realização do 
primeiro “Sumit of the Forum on China Africa Co-operation” (FOCAC), que lançou as bases da cooperação 
atual entre China e África e o estabelecimento em 2006 do pacote de ajuda à África além de série de objetivos 
que deram origem ao “Beijing Action Plan (2007-2009)”. Algumas das ações propostas incluíam o lançamento 
de uma linha de crédito preferencial de US$ 5 bilhões, o estabelecimento de um fundo também no valor de US$ 
5 bilhões para apoiar os investimentos chineses no continente, o compromisso de abertura do mercado chinês às 
exportações africanas, uma série de projetos de infraestrutura, o cancelamento de débitos oficiais de alguns 
países com a China. 
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desenvolvimento, especialmente na África, onde a necessidade de financiamento das 

empresas chinesas tem aumentado. 

As cinco empresas mais internacionalizadas da China expandiram suas vendas no 

exterior, assumindo proporções significativas do faturamento, já que pelo menos 1/4 do total 

de suas vendas foram realizadas no mercado externo (com exceção da CNPC). Essas 

empresas concentraram suas atividades em setores-chave para a economia chinesa e 

desempenham papéis estratégicos na política industrial da China, relacionados às 

necessidades de recursos naturais e de energia para sustentação do ritmo de crescimento. As 

corporações de propriedade estatal correspondem ao núcleo duro do processo de 

internacionalização chinês. De acordo com as estimativas da OECD (2008), a participação das 

estatais chinesas sob a administração do Governo Central, no estoque total de IDE fora do 

país, foi de 84% em 2005 e, em termos de fluxos, de 83,7% no biênio 2004-2006. O restante 

desses investimentos foi realizado por empresas estatais sob a administração de governos 

locais ou não estatais de vários tipos de estruturas societárias27 (privadas nacionais, privadas 

estrangeiras, entre outras).  

As principais medidas de políticas de apoio a internacionalização das empresas 

adotadas na China são: incentivos financeiros, incentivos fiscais, apoio informacional, 

assistência técnica e outros serviços, criação de confort zones, e acordos internacionais. A 

existência de estratégia de expansão produtiva em função dos objetivos da política industrial 

do país e da sustentabilidade do balanço de pagamentos controlou o ritmo e a direção do IDE 

chinês e condicionam o grau de intervenção do Estado nesse processo. À medida que a 

restrição externa foi sendo aliviada pelo acúmulo de reservas, a política de saída de IDE foi 

sendo flexibilizada. A direção setorial desses investimentos foi condicionada pelas prioridades 

da política industrial que utilizou uma ampla gama de incentivos para tanto. 

2. Principais características dos investimentos chineses no Brasil 

De acordo com o Banco Central do Brasil, o fluxo de investimento direto estrangeiro 

(IDE) no Brasil cresceu 66,3% entre 2001-05 e 2006-10 (de US$ 20.256 milhões para US$ 

33.705 milhões em termos médios). Em 2010, registrou-se o maior volume da série histórica, 

atingindo um total de US$ 52,6 bilhões ante os US$ 30,4 bilhões em 2009 (crescimento de 

72%). A dispersão do IED no Brasil, entre 2001 e 2005, foi menor do que a verificada entre 

                                                            

27 Inicialmente as empresas estatais foram autorizadas a operar no exterior, porém com o andamento da reforma 
no setor industrial chinês a presença de empresas privadas nacionais tem aumentado. 



  40

2006 e 2010. Isso se deveu ao fato de que na segunda metade da década de 2000 ocorreu uma 

significativa elevação tanto em 2008 como em 2010, para o conjunto de países (Tabela 6). Em 

termos da participação setorial do IDE verificou-se que um aumento das atividades 

agropecuárias e extrativismos minerais (extração de minerais metálicos e de petróleo) e dos 

segmentos industriais voltados à produção de produtos químicos, petroquímicos e refino de 

petróleo, ao passo que o setor de serviços vem perdendo participação.  

Tabela 6 
Brasil: Fluxo de IDE e de IDE chinês e participação – 2001/2010 (US$ milhões) 

Ano Total China %
2001 21.042 28,1 0,13
2002 18.778 9,7 0,05
2003 12.902 15,5 0,12
2004 20.265 4,4 0,02
2005 21.522 7,6 0,04

Média(01-05) 20.265 9,7 0,05
Desvio Padrão 3.511 9,3 0,05

2006 22.231 6,7 0,03
2007 33.705 24,3 0,07
2008 43.886 38,4 0,09
2009 30.444 82,0 0,27
2010 52.607 392,0 0,75

Média (06-10) 33.705 38,4 0,09
Desvio Padrão 11.854 160,8 0,30  

Fonte: Banco Central do Brasil. 

A expansão do influxo do IDE chinês no Brasil foi ainda maior do que o total. Entre 

2001-05 e 2006-10, constatou-se uma expansão de 294,5% (de US$ 9,7 milhões para US$ 

38,4 milhões em termos médios). Assim como para o IDE total, também se observou uma 

dispersão maior do IDE chinês entre os anos 2006 e 2010. A maior dispersão desse período 

foi uma decorrência da significativa elevação dos fluxos em 2010, já que, entre 2009 e 2010, 

ocorreu um crescimento de 377% (Tabela 6). 

A despeito do significativo crescimento do fluxo de IDE chinês no Brasil, a 

participação desse país, pelos dados oficiais do Banco Central, ainda é muito pequena28. A 

China em 2009 ocupou a 27º posição dos países investidores no Brasil (participação de 0,27% 

                                                            

28 Os dados compilados pelo Banco Central do Brasil tendem a subestimar os ingressos de IDE basicamente por 

dois motivos. Ao  fazer o registro dos  investimentos por país de origem dos recursos, o BCB não capta a real 

origem  dos  investimentos  quando  eles  são  feitos  por  meio  dos  paraísos  fiscais.  Também  quando  os 

investimentos  são  realizados  por  meio  de  fusões  e  aquisições  seus  valores  totais  não  necessariamente 

ingressam no país no mesmo ano de suas negociações. 
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do total), ao passo que em 2010 passou a condição de 20º, com participação de 0,75% do total 

(Tabela 6). 

Os principais destinos setoriais do IDE chinês no Brasil, em 2008, foram: comércio 

atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo (37%); produção 

de semi-acabados em aço (14,1%); e fabricação de malte, cervejas e chopes (13,7%). Em 

2009, verificou-se uma mudança na participação setorial do IDE chinês, já que os que 

obtiveram as maiores participação foram: bancos múltiplos, com carteira comercial (73,2%); 

comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo (4%); e 

serviços combinados de escritório e apoio administrativo (4%). 

É preciso destacar que, tanto os dados do fluxo de IDE chinês no Brasil quanto a sua 

participação setorial, estão subestimados e com distorções. Isso acontece porque as empresas 

estatais chinesas enviam os recursos para o Brasil a partir de bases em outros países29. 

Segundo estimativas, tanto da Sobeet (Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas 

Transnacionais e da Globalização) como do professor Antônio Correa de Lacerda, o IDE 

chinês no Brasil em 2010 deve ter sido entre US$ 13 bilhões e US$ 17 bilhões. Valores estes 

muito acima dos registrados pelo Banco Central. Somente a operação da Sinopec com a 

Repsol foi 18 vezes maior do que esse valor, mas os recursos teriam ingressado via 

Luxemburgo, país que oferece generosos benefícios fiscais (LAMUCCI & WATANABE, 

2011). 

As aquisições chinesas de empresas que operam no Brasil entre 2009 e 2010 

cresceram tanto em termos de operações (de 1 para 5) quanto em termo de valor (de US$ 0,4 

bilhão para US$ 14,9 bilhões). Estas aquisições ocorreram, sobretudo, no setor de petróleo 

(US$ 10,17 bilhões) na exploração do pré-sal brasileiro. Os outros setores de atuação das 

empresas chinesas foram: financeiro (US$ 1,8 bilhão), mineração (US$ 1,22 bilhão) e energia 

elétrica (US$ 1,72 bilhão) (Tabela 7). Fica evidente a estratégia chinesa de garantir o acesso 

as fontes de recursos naturais, bem como o de tentar influenciar no preço desses setores. 

Tabela 7 
Aquisições chinesas de empresas que operam no Brasil – 2009 e 2010 

                                                            

29 Os dados compilados pelo Banco Central do Brasil tendem a subestimar os ingressos de IDE basicamente por 
dois motivos. Ao fazer o registro dos investimentos por país de origem dos recursos, o BCB não capta a real 
origem dos investimentos quando eles são feitos por meio dos paraísos fiscais. Também quando os investimentos 
são realizados por meio de fusões e aquisições seus valores totais não necessariamente ingressam no país no 
mesmo ano de suas negociações. 
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Data de 
anúncio

Empresa-alvo Setor Nome do comprador
Nome do 
vendedor

Status da 
negociação

Valor 
anunciado 
(bil. US$)

19/05/2009
MMX Mineracao e 

Metalicos SA
Siderurgia Wuhuan Iron and Steel  completo 0,400

2009 1 0,400

01/10/2010 Repsol YPF Brasil Pétroleo
China Petroleum & Chemical 

Corp
Repsol YPF SA completo 7,100

21/05/2010 Peregrino field Pétroleo Sinochem Group Statoil ASA pendente 3,070

06/12/2010
Banco BTG 
Pactual SA

Setor 
Financeiro

Consórcio internacional formado 
pelos Fundos Soberanos da 

China (CIC), de Cingapura (GIC) 
e de Abu Dhabi (ADIC)

BTG 
Investments LP

completo 1,800

16/05/2010 Multiple Targets
Enérgia 
elétrica

China State Grid Corp Multiple sellers completo 1,721

25/03/2010
Itaminas Iron Ore 

Mine
Mineração

East China Mineral Exploration 
& Development Burea

 pendente 1,220

2010 5 14,911

Número de negociações Valor total (bil. US$)

Número de negociações Valor total (bil. US$)  
Fonte: Bloomberg. 
Elaboração Ipea. 

Os dados de 2010 evidenciam aquisições chinesas no Brasil da ordem de US$ 14,9 

bilhões com algumas negociações pendentes. Considerando que este resultado é a média entre 

as duas estimativas de influxo de IDE chinês no Brasil (US$ 13 bilhões e US$ 17 bilhões), 

optou-se aqui por adotar esse valor (cerca de US$ 15 bilhões) como a possível entrada de IDE 

chinês no Brasil que equivale a cerca de 30% do total. 

As investidas do capital chinês no Brasil não ficaram concentradas apenas em 

atividades ligadas à exploração de petróleo e à siderurgia, na verdade, as empresas chinesas 

atreladas ao agronegócio têm comprado vastas propriedades rurais agricultáveis. O avanço 

chinês na compra de minas, áreas de exploração de petróleo e de terras para agropecuária (ver 

Tabela 6 e 7) vêm provocando preocupações tanto nos setores empresariais30 quanto 

governamentais. 

Uma dessas questões recentes está associada à aquisição de terras por estrangeiros, 

especialmente chineses. Segundo informações do INCRA (Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária) 5,5 milhões de hectares de terras brasileiras pertencem a não brasileiros, 

no entanto, estes valores tendem a estar subestimados em virtude de dados incompletos nos 

registros dos cartórios e da declaração das empresas estrangeiras. Estimativas não oficiais 

afirmam que os chineses já possuem cerca de 7 milhões de hectares. 

                                                            

30 A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), além de 
outros entidades patronais, manifestaram fortes preocupações com as compras chineses de terras e de setores de 
mineração (LAMUCCI & WATANABE, 2011). 
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Para tentar controlar a grande quantidade de terras compradas por estrangeiros, o 

governo federal anunciou recentemente a revisão dos Pareceres da AGU (Advocacia Geral da 

União) de 1994 e 1998 que interpreta que mesmo as empresas brasileiras (controladas por 

estrangeiros) não podem adquirir mais do que cinco mil hectares de terras no território 

brasileiro. Além disso, as propriedades rurais que têm como proprietários estrangeiros não 

podem ser superiores a 25% da superfície do município. Estas medidas ensejam recuperar a 

capacidade governamental de regular e controlar a aquisição de quantidades significativas do 

território nacional por pessoas jurídicas brasileiras, sob controle de estrangeiros, e por 

estrangeiros (Ministério das Relações Exteriores,). 

Além desses setores, as empresas chinesas já atuam hoje nos mais diversos ramos no 

Brasil desde equipamentos de telecomunicações, passando por setor financeiro e energia 

elétrica até automóveis. No setor de telecomunicações e computadores, as empresas chinesas 

Lenovo, ZTE e Huawei estão produzindo no Brasil, sendo que esta última é a líder no 

mercado de banda larga fixa e móvel. Quanto ao setor de energia elétrica, a China State Grid 

Corp comprou sete concessionárias brasileiras de transmissão. No que tange ao setor 

financeiro, os Fundos Soberanos da China (CIC), de Cingapura (GIC) e de Abu Dhabi 

(ADIC) que integram um consórcio internacional de investidores compraram 18,6% do 

capital do BTG Pactual. Cabe destacar ainda que o Banco de Desenvolvimento da China 

(BDC) emprestou US$ 10 bilhões para a Petrobras que em contrapartida assinou um contrato 

com a estatal chinesa Sinopec que garante o fornecimento por dez anos de 150 mil barris/dia 

no primeiro ano e de 200 mil barris/dia nos anos seguintes. Mais recentemente, as empresas 

chinesas de automóveis e de motocicletas têm anunciado a construção de plantas produtivas 

no Brasil (investimento estimado de aproximadamente US$ 1 bilhão (ver quadro 1). 

Além dos possíveis investimentos desse segmento, existe uma grande quantidade de 

investimentos programados por empresas chinesas no Brasil nos próximos três anos que 

somam cerca de aproximadamente US$ 20,6 bilhões. Deste total programado, US$ 4,3 

bilhões serão destinados ao segmento do agronegócio; US$ 15,4 bilhões aos setores de 

mineração e siderurgia e; o restante, para o setor de automóveis, motocicletas e equipamentos 

de construção etc. (ver quadro 1). 
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Quadro 1 – Presença das empresas chinesas no Brasil 

Valor 
Bil. US$

Ano de 
atuação

Descrição
Valor 

Bil. US$
Período Descrição

China National 
Agricul. 

development 
Agronegócio - - - 0,30

Próximos 
anos

Compra de 100 mil hectares no 
Oeste da Bahia, para produzir 
soja para os mercados brasileiro e 
chinês

Grupo Pallas 
Internacional

Agronegócio - - - -
2010 e 

próximos 
anos

Planos de comprar entre 200 e 
250 mil hectares no Oeste da 
Bahia e no conjunto de áreas de 
Cerrado do Maranhão, do Piauí e 
do Tocantins

Grupo Beidahuang Agronegócio - -

Possui plantações de soja em 700 
hec. nas redondezas de Porto 
Alegre/RS e em cerca de 16 mil hect. 
em Tocantins. Importou em 2009 
cerca de 1,5 milhão de ton. de soja 
brasileira em grão pelos portos de 
Paranaguá e de Santos

-
2011 e 

próximos 
anos

Intenção de construir um terminal 
portuário no sul do país ou no 
Nordeste de aumentar a posse de 
terras e expandir a produção no 
país

Chong Qing Grain Agronegócio - - - 4,00
Próximos 

anos

Companhia chinesa irá construir 
em Barreiras/BA uma unidade de 
esmagamento de soja (capacidade 
anual de processamento de 1,5 
milhão de toneladas) e uma 
fábrica de fertilizantes

Wuhuan Iron and 
Steel (Wisco)

Siderurgia 0,3998 2009

Aquisição de ações da MMX 
Mineracao e Metalicos SA de 
propriedade do empresário Eike 
Batista

11,00
Próximos 

anos

A maior parte do dinheiro será 
direcionada para o projeto 
siderúrgico no Porto do Açu, no 
litoral fluminense

East China Mineral 
Exploration & 

Development Burea
Mineração 1,220 2010

Aquisição da  mineradora Itaminas e 
de suas minas de ferro (reservas de 
mais de 1,3 bilhão de toneladas) que 
produz cerca de 3 milhões de 
toneladas por ano, podendo chegar a 
25 mt.

- - -

Honbridge Mineração 0,4 2010
Votorantim Novos Negócios vendeu 
o projeto de minério de ferro 
Salinas, no norte de Minas Gerais 

2,40
Próximos 

anos

O projeto inclui a exploração da 
mina, a construção de um 
mineroduto e de uma operação 
portuária

China Metallurgical 
Investment Australia

Mineração - -

Adquiriu 70% da Brasil Nordeste 
Minerações Ltda., o que lhe confere 
acesso às minas de Cajazerias (PB) e 
Quixeramobim (CE) que possui 
reservas estimadas em mais de 4 
bilhões de toneladas de minério 

2,00
Próximos 

anos

Representantes da empresa 
afirmaram que estão em busca de 
novas minas e mencionaram que 
gostariam de contar com porto 
próprio, além da necessidade de 
ferrovias

Sinochem Group Petróleo 3,070 2010

Uma das maiores petrolíferas da 
China que adquiriu 40% do campo 
de Peregrino, na área do pré-sal, que 
pertencia à norueguesa Statoil

- - -

China Petroleum & 
Chemical Corp

Petróleo 7,100 2010

Compra de 40% das operações 
brasileiras da espanhola Repsol, 
criando uma das maiores empresas 
privadas de energia da América 
Latina

- - -

China State Grid 
Corp

Energia 
elétrica

1,721 2010

A empresa, líder na área de energia 
elétrica na China, comprou sete 
concessionárias brasileiras de 
transmissão que pertenciam à 
espanhola Plena 

- - -

Nome
Setor de 
atuação

Investimentos (aquições fusões) Investimentos Programados

 
(Continua) 
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Valor 
Bil. US$

Ano de 
atuação

Descrição
Valor 

Bil. US$
Período Descrição

Consórcio 
internacional 
formado pelos 
Fundos Soberanos 
da China (CIC), de 
Cingapura (GIC) e 
de Abu Dhabi 
(ADIC)

Setor 
Financeiro

1,800 2010
Aquisição de participação de18,6% 
do capital do BTG Pactual

- - -

Banco de 
Desenvol. da 
China (BDC)

Setor 
Financeiro

- -

Emprestou US$ 10 bilhões à 
Petrobras. Em troca, a estatal 
assinou um contrato de 
fornecimento de petróleo por dez 
anos com a estatal chinesa 
Sinopec (150 mil barris/dia no 
primeiro ano de 200 mil barris no 
período)

- - -

Chery Automóveis - - - 0,70
Próximos 

3 anos

Maior montadora chinesa de 
automóveis estabelecerá uma 
fábrica no Brasil (Jacareí/SP) 
para produzir inicialmente 50 
mil carros ao ano, com 
capacidade produtiva de 150 
mil veículos. 

Haima Automóveis - -
Marca chinesa representada pelo 
grupo Districar inicia importação 
em 2011

0,20
Próximos 

2 anos

A montadora tem planos de 
iniciar montagem de um sedã e 
um utilitário em 2013. Na 
primeira fase prevê-se 
produção de 30 mil a 50 mil 
unidades anuais

Sany Heavy 
Industries

Equip. de 
construção

- - 0,10
Próximos 

anos

Construção uma fábrica de 
guindastes e escavadeiras no 
interior paulista. 

Huawei
Equip. de 
telecom.

- 1999

2º maior fabricante mundial de 
equipamentos para redes móveis. 
No Brasil é a empresa líder no 
mercado de banda larga fixa e 
móvel, e detém 70% do mercado 
nacional de modems USB de 
acesso 3G

- -

Em 2008, o faturamento da 
Huawei no Brasil atingiu US$ 
1 bilhão, numa crescente 
expansão de contratos e 
ampliação do trabalho de 
pesquisa e desenvolvimento

ZTE
Equip. de 
telecom.

- -

A ZTE do Brasil tem hoje sua 
matriz e área fabril em São Paulo 
em Tamboré mas também possui 
escritórios no Rio de Janeiro e 
Brasília

- - -

Zongshen Motocicletas - - - -
Próximos 

anos

Em janeiro de 2011 foi 
divulgado que a empresa está 
construção de centro industrial 
em Manaus que vai abrigar 
uma nova fábrica de 
motocicletas (capacidade para 
180 mil) que operará em 
sistema modular. Três 
empresas da China já 
confirmaram unidades para 
produzir chassis, assentos e 
peças plásticas

Lenovo Computador - -
Formada pela aquisição da antiga 
IBM Personal computing 
Division

- - -

15,7 Total 20,7Total

Nome
Setor de 
atuação

Investimentos (aquições fusões) Investimentos Programados

 
Fonte: Ministério das Relações Exteriores (2011). 
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3. Presença brasileira na China e alguns elementos do quadro regulatório chinês 

De acordo com o Banco Central do Brasil, entre 2006 e 2010, o fluxo de investimento 

direto estrangeiro (IDE) brasileiro total cresceu 32% (de US$ 22.225 milhões para US$ 

29.311 milhões). Esse crescimento foi ainda maior quando se compara o período 

compreendido entre 2009 e 2010 (expansão de 274% – de US$ 7.831 milhões para US$ 

29.311 milhões). O fluxo de investimento direto estrangeiro brasileiro para a China 

apresentou uma tendência diferente da observada pelo fluxo para o mundo, já que entre 2006 

e 2010, o IDE decresceu em 31% (de US$ 13 milhões para US$ 9 milhões). Entre 2009 e 

2010, observou-se um crescimento de 200%, menor do que a do IDE brasileiro para o mundo 

(Tabela 8).  

Tabela 8 
Fluxo de IDE brasileiro (mundo e China) e participação – 2006/2010 (US$ milhões) 

Ano Total China %
2006 22.225 13,0 0,06
2007 11.645 14,0 0,12
2008 17.310 15,0 0,09
2009 7.831 3,0 0,04
2010 29.311 9,0 0,03

 
Fonte: Banco Central do Brasil. 
Elaboração: Ipea. 

A queda do fluxo de IDE brasileiro para a China, pelos dados oficiais do Banco 

Central, reduziu ainda mais a pequena participação da China como mercado receptor de IDE 

brasileiro entre 2006 e 2010 (de 0,06% para 0,03%). A China em 2009 foi o 30º principal país 

receptor de IDE brasileiro, posição esta que se manteve estável em 2010 (Tabela 8). 

Esse pequeno volume de fluxo de IDE brasileiro direcionado à China, em parte, é fruto 

da pequena quantidade de empresas brasileiras capazes de se internacionalizar, bem como das 

restrições e dificuldades para a entrada de empresas estrangeiras em alguns setores do 

mercado chinês. Essas dificuldades estão atreladas à forte regulação (obrigatoriedade de 

operação com parcerias locais) e, até mesmo, à restrição absoluta da entrada de IDE em 

setores considerados estratégicos e de segurança nacional pelo governo chinês. O instrumento 

que normatiza o investimento estrangeiro na China é o Foreign-invested Iindustry Guidance 

Catalogue que foi revisado em 2007, cujas principais diretrizes estão evidenciadas no Quadro 

2 abaixo. 
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Quadro 2 
Principais restrições setoriais da política de IDE na China 

 

 São encorajados: 

(1) Investimentos em novas tecnologias agrícolas, abrangendo desenvolvimento da agricultura, e a 
estrutura de fontes de energia, comunicações e indústrias de materiais importantes; 

(2) Tecnologias novas ou avançadas que possam melhorar a qualidade dos produtos, conservar 
energia e matéria-prima, elevar a eficiência tecnológica e econômica das empresas, ou que possam 
fabricar produtos para aliviar a escassez destes nos mercados domésticos; 

(3) Projetos que satisfazem as necessidades do mercado internacional, elevam o grau de qualidade 
dos produtos, abrem novos mercados, ou expandem e aumentam as exportações; 

(4) Investimentos relacionados a um abrangente uso de recursos renováveis e novas tecnologias e 
equipamentos para proteção do meio ambiente; 

(5) Investimentos que possam dar plena atividade para as vantagens do trabalho e recursos naturais 
nas regiões central e ocidental. 

São permitidos: 

(1) Investimentos diretos estrangeiros que não pertencem às categorias encorajadas, restritas e 
proibidas. 

São restringidos: 

(1) Projetos que tenham sido desenvolvidos internamente, projetos cuja tecnologia tenham sido 
importada e projetos cuja capacidade de produção possam satisfazer a demanda doméstica; 

(2) Comércios nos quais o Estado ainda está experimentando a utilização de investimentos 
estrangeiros em setores onde o monopólio estatal ainda existe; 

(3) Projetos envolvendo a prospecção e exploração de recursos minerais raros e valiosos; 

(4) Comércios que necessitam estar sob os planos gerais do Estado; 

(4) Outros projetos restringidos por leis estatais e regulações administrativas. 

São proibidos: 

(1) Projetos que arriscam a segurança do Estado ou prejudicam interesses públicos e sociais; 

(2) Projetos que poluem e danificam o meio ambiente, dessorem recursos naturais ou prejudicam a 
saúde da população; 

(3) Projetos que esgotem largas áreas de terras para cultivo, que não sejam benéficas para a proteção 
e desenvolvimento dos recursos do solo, ou que arrisquem a segurança e o efetivo uso de facilidades 
militares; 

(4) Projetos que fabriquem produtos utilizando tecnologia ou arte industrial chinesa; 

(5) Outros projetos proibidos por leis estatais e regulações administrativas. 

Além dessa regulamentação, mais recentemente o governo chinês tem ampliado essas 

restrições ao IDE estrangeiro. Em 2008, o governo da China criou um lei antimonopólio que 

estabelece que as firmas estrangeiras deverão provar que sua entrada no mercado chinês não 

se configura como uma ameaça à segurança nacional. Em 2001, o Conselho de Estado 
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divulgou uma circular modificando o processo de fusões e de aquisições realizadas pelas 

empresas estrangeiras, levando em conta o conceito de segurança nacional de forma bastante 

ampla. O conceito está definido: 

“II. The content of security review of merger and acquisition  

1) the effect of merger and acquisition on the national security, including the productive 
capacity of domestic products for the national defense, domestic service providing capacity 
and related equipment and facilities; 

2) the effect of merger and acquisition on the national steady economic growth; 

3) the effect of merger and acquisition on the basic social living order; and  

4) the effect of merger and acquisition on the R&D capacity of key technologies 
involving the national security” (STATE COUNCIL, 2011, p. 1). 

 

Na década de 2000, grandes empresas brasileiras buscaram ingressar no mercado 
chinês (quadro 3), no entanto, encontraram dificuldades em virtude de operarem em setores 
que são concorrentes das empresas chinesa. Como o governo chinês considera estratégicos 
esses setores, existe a obrigatoriedade de que, boa parte, das empresas brasileiras opere com 
parcerias locais.  
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Quadro 3 – Presença de empresas brasileiras na China  

Nome
Setor de 
atuação

Descrição

WEG
Motores 
elétricos

A empresa catarinense fabricante de motores elétricos possui planta industrial na China desde
2004. O negócio não conseguiu decolar como planejado. Mais recentemente, essa empresa está
apostando na expansão para a Índia para que viabilize a sua expansão para a Ásia

Gerdau Aço
O grupo tenta, há anos, adquirir uma fábrica de aços especiais na China. As multinacionais do setor 
siderúrgico são obrigadas a comprar uma participação minoritária numa empresa local, e a Gerdau 
está encontrando dificuldade em encontrar uma fábrica adequada para a parceria

Marcopolo
Ônibus e 

componentes

A Marcopolo abandonou o seu projeto de produzir ônibus na China – este segmento requeria um 
sócio local que a empresa não encontrou – e resolveu construir uma fábrica de componentes que 
não precisa de sócio local, pelo contrário o investimento nesse segmento é estimulado pelo governo

Sadia Agronegócio
A empresa contratou uma consultoria para identificar contatos que possam ajudar em seu futuro 
negócio na China. Já analisou diversas empresas em sua busca por um sócio, mas não encontrou 
uma que se adéqua às suas expectativas

Votorantim 
Cimentos

Cimento
A Votorantim Cimentos pretende produzir para a indústria de construção civil e está procurando 
um parceiro local 

Maxion
Rodas 

rodoviárias

A empresa instalou uma fábrica de rodas rodoviárias na China em 2008, e pretende usar o país 
como base de exportação. A intenção era atingir a capacidade de produção de 1,8 milhão de rodas 
por ano

Fras-le
Pastilhas e lona 

de freio
Fras-le Asia foi inaugurada oficialmente no dia 15 de julho de 2010, marcando, também, o início 
da produção local de pastilhas para freios para veículos comerciais, além das lonas já produzidas

Embraco1 Compressores
Estabeleceu uma joint venture na China em 1995. Em 2006, foi iniciada a transferência de empresa 
para novas instalações, numa zona industrial. Esta nova fábrica, que passou a abrigar um centro de 
P&D, foi inaugurada já produzindo um novo modelo de compressor

 
Fonte: Folha de São Paulo, Valor Econômico, Bloomberg. Elaboração: IPEA 
(1) Em 2006, a Embraco foi comprada pela Whirlpool Corporation que é a maior fabricante mundial de eletrodomésticos. A 
companhia é detentora de diversas marcas, como Whirlpool, Consul, Maytag, KitchenAid, Brastemp, Bauknecht entre outras. 
A sede da corporação localiza-se nos Estados Unidos e sua subsidiária brasileira é a Whirlpool S. A. 
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PARTE IV – OPORTUNIDADES E DESAFIOS 

A ampliação das relações comerciais, financeiras (especialmente IDE) e produtivas 

entre China e Brasil vem se configurando num momento de significativas transformações 

internacionais – mudanças na divisão internacional do trabalho, nos fluxos comerciais e 

financeiros e nas arenas políticas internacionais –, que alteram o status de determinados 

Estados nacionais na hierarquia do sistema mundial, com o retorno ou emergência de atores 

nos espaços de disputa econômica e política global, tais como o Brasil, a Rússia, a Índia e, 

notadamente, a China. Na verdade, boa parte dessas modificações decorre da ascensão 

chinesa num contexto marcado pela elevada concentração do poder (econômico e político) 

dos Estados Unidos. 

A ampliação das relações econômicas e políticas entre Brasil e China está se 

configurando num cenário contraditório a partir de uma totalidade fortemente complexa. Essa 

dinâmica traz consigo oportunidades para o Brasil no curto e médio prazo, mas que, se não 

forem bem aproveitadas, poderão representar ameaças, sobretudo, no longo prazo, como a 

perda de participação das exportações brasileiras em terceiros mercados para a China, 

desadensamento da estrutura produtiva nacional e perda do controle estratégico sobre fontes 

de energia (petróleo) e de recursos naturais (terras e minas); além do aumento da 

vulnerabilidade externa estrutural. Não são poucos os desafios que estão postos para a 

construção de uma relação de benefício mútuo entre o Brasil e a China). 

Na governança global, é possível explorar a necessidade de construção de uma nova 

ordem internacional pautada pela multilateralidade e reformas de instituições multilaterais 

(FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, OMC e ONU) e das 

institucionalidades financeiras dos organismos internacionais (G20 financeiro, Basel 

Committee on Banking Supervision, Financial Stability Board), inclusive com o apoio da 

China para que o Brasil assuma um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e 

uma maior coordenação comercial tanto no âmbito da OMC. Contrariamente, a ascensão 

econômica e política da China pode aprofundar a assimetria cada vez maior de suas relações 

com o Brasil, podendo gerar divergências entre as estratégias de atuação desses países nos 

espaços políticos internacionais.  

Na questão monetário-financeira, o estabelecimento de maiores laços entre instituições 

chinesas e brasileiras, como os bancos de desenvolvimento (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES, e os Agriculture Development Bank of 

China, China Development Bank; Export-Import Bank of China), e as empresas brasileiras e 
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os grandes bancos chineses, poderia representar uma elevação do uso do funding chinês para 

garantir a expansão do investimento brasileiro. Isso beneficiaria, sobretudo os setores de 

infraestrutura de transporte e de mobilidade urbana. No entanto, a utilização do funding 

(empréstimos) e do IDE chinês pode elevar o passivo externo brasileiro, aumentando a 

vulnerabilidade externa do país no médio e no longo prazo. 

No comércio e nos investimentos, observam-se alguns elementos dinamizadores das 

relações bilatérias: de um lado, a expansão das exportações brasileiras destinadas à China, em 

virtude do papel que desempenha como importante fornecedor de alimentos, petróleo e 

matérias-primas indispensáveis a manutenção do crescimento chinês, contribui para o 

superávit comercial brasileiro; de outro, o investimento direto estrangeiro chinês pode 

significar o aporte de capital e tecnologia nos segmentos de infraestrutura – ajudando na 

viabilização dos grandes projetos do Programa de Aceleração do Crescimento, da Copa do 

Mundo 2014 e das Olimpíadas de 2006 – de siderurgia, da cadeia do petróleo e de minério, 

auxiliando na expansão produtiva desses segmentos.  

No que se refere ao investimento direto externo brasileiro na China, é preciso buscar 

ampliação da presença das empresas brasileiras no território chinês. Isso pode, ademais, 

contribuir para reduzir as vulnerabilidades externas de ambos os países. No entanto, os 

desafios estão em diminuir as assimetrias existentes nas políticas de atração de IDE desses 

países, refletidas em seus quadros regulatórios. O Brasil é um país mais aberto ao IDE que a 

China, e o princípio da isonomia no tratamento dos investimentos mútuos é condição 

fundamental para o aumento da sinergia e de outros ganhos entre ambos os países.  

A concorrência entre a estrutura produtiva chinesa e a brasileira pode, no entanto, 

afetar esse dinamismo do comércio e dos investimentos. A ampliação da corrente do comércio 

entre a China e o Brasil veio acompanhada de pressão competitiva das manufaturas chinesas 

sobre o parque industrial brasileiro. O “efeito China” tem gerado (i) a especialização 

regressiva da pauta exportadora – entendida como o aumento da participação relativa dos 

produtos básicos para a exportação –; (ii) um significativo déficit comercial para o Brasil no 

caso dos produtos de mais alta intensidade tecnológica; (iii) uma perda na participação das 

exportações brasileiras de maior intensidade tecnológica em terceiros mercados (Europa, 

Estados Unidos e América Latina)31 em virtude da expansão das exportações chinesas. 

                                                            

31 Os dados preliminares da pesquisa conduzida pela professora Lia Valls da UERJ/FGV e bolsista PNPD do 
IPEA apontam para a perda de participação das exportações brasileiras em terceiros mercados para as 
exportações chinesas. 
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A pressão competitiva das manufaturas chinesas tende a gerar um processo de 

especialização regressiva da estrutura industrial (desadensamento da cadeia produtiva 

doméstica) e a forte expansão do IDE chinês no Brasil fora das prioridades da política 

industrial e sem uma negociação quanto a forma de acesso ao mercado (joint-ventures, 

alianças tecnológicas etc.) pode significar a perda do controle estratégico soberano do Brasil 

sobre as fontes de energia (petróleo) e de recursos naturais (terras e minas), sem que isso 

signifique uma maior transferência de tecnologia para o país. 

Na inovação tecnológica, um dos grandes desafios postos para o desenvolvimento 

brasileiro é aumentar a difusão tecnológica por sua cadeia produtiva. A questão é como a 

China, que tem realizado um rápido catching up tecnológico, pode ser um parceiro 

fundamental para o Brasil nesse ponto. Se, por um lado, o Brasil pode contribuir com o 

avanço tecnológico da China no campo do petróleo, da energia, dos minérios e dos alimentos; 

por outro lado, o último pode contribuir com o primeiro no âmbito da indústria intensiva em 

tecnologia, da indústria aeroespacial32 e da mudança do paradigma energético para a energia 

limpa (energia solar, eólica, nuclear etc.). A China é o maior exportador de produtos 

intensivos em tecnologia para o mundo, bem como o maior produtor de equipamentos para 

produção de energia eólica, por exemplo. 

Se não forem superados esses obstáculos e se desperdiçadas as oportunidades, a 

vulnerabilidade externa estrutural – a especialização regressiva da pauta exportadora e da 

estrutura industrial brasileira – tende a agravar-se como um fenômeno de longo prazo e, 

segundo Gonçalves et. al. (2009), aprofundar as assimetrias no padrão de comércio, na 

eficiência do aparelho produtivo, na dinâmica tecnológica e na solidez do sistema financeiro 

nacional. Essa situação está associada ao fato de que a irradiação do progresso técnico ficará 

restrita aos setores exportadores – sobretudo os grupos econômicos industriais produtores de 

commodities. 

Essas ameaças evidenciam o tamanho dos desafios que o governo brasileiro terá de 

enfrentar para transformar as potencialidades do contexto mundial, bem como da ampliação 

da cooperação entre Brasil e China, para resolver os gargalos (ameaças) de médio e de longo 

prazo configurando um processo de desenvolvimento sustentável. Antes de apresentar as 

possíveis estratégias do governo brasileiro para ampliação da cooperação com o governo 

                                                            

32 O acordo de cooperação no setor aeroespacial sino-brasileiro para o desenvolvimento em conjunto de dois 
satélites de observação da Terra (CBERS) permitiu ao Brasil “ingressar no pequeno grupo de países que detém 
satélites próprios de sensoriamento remoto” (MORAES, 2010, p. 1). A sua expansão bem como a criação de 
novos acordos nesse segmento poderão gerar ganhos tecnológicos para o Brasil. 
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chinês, faz-se necessário destacar que a estrutura organizacional fragmentada do atual do 

Estado brasileiro não permite a compreensão em profundidade do “efeito China” para o 

mundo e, sobretudo, para o Brasil. Na verdade, é preciso criar com urgência um Grupo de 

Trabalho interministerial para diagnosticar os impactos do “efeito China” sobre o Brasil, bem 

como pensar estratégias comerciais, financeiras, produtivas (setoriais) e políticas. A questão é 

que esse grupo de trabalho não pode ser apenas um somatório dos setoriais (ministérios e 

órgão), pois a compreensão dos impactos para o Brasil desse novo fenômeno (China), bem 

como possíveis estratégias brasileiras, requer ao mesmo tempo pensar eixo gerais (preços 

macroeconômicos – juros e câmbio –, política industrial, defesa comercial, política 

tecnológica, fontes de financiamento de longo prazo) e específicos (setor a setor, produto a 

produto, desde instrumentos de defesa comercial, de regulamentação de IDE, até a 

transferência tecnologia etc.). 

As possíveis estratégias disponíveis ao governo brasileiro para enfrentar os desafios da 

ampliação das relações com a China são: 

1) Utilizar mais ativamente os instrumentos disponíveis de defesa comercial no âmbito da 

OMC (antidumping, medidas compensatórias, salvaguardas); 

2) Negociar com o governo chinês o estabelecimento de condições isonômicas para entrada e 

operação das empresas brasileiras na China;  

3) Avançar nos instrumento de regulamentação, regulação e fiscalização da compra de terras 

e de recursos naturais pelos chineses, adequando esses investimentos às estratégias de 

desenvolvimento e de inserção internacional da economia brasileira; 

4) Criar instrumentos de regulamentação e regulação do IDE em função das prioridades da 

política industrial: 

  Para os segmentos do agronegócio, do minério e aço e do petróleo é preciso 

desenvolver instrumentos para que se busque agregar valor na cadeia de produção 

no território nacional. As empresas chinesas que operam no Brasil no segmento do 

agronegócio, por exemplo, não podem exportar apenas soja em grãos, mas devem 

contribuir para a exportação dos produtos industrializados dessa cadeia produtiva; 

 Para a manufatura (automóveis, eletroeletrônica, motocicletas e equipamentos) 

faz-se necessário requerer um maior conteúdo local (firmas brasileiras) na 

produção de peças e componentes, sob o risco de se promover um tipo de 

fragmentação da produção não traz externalidades positivas sobre outros 

setores/atividades e mesmo sobre a articulação produtiva das regiões brasileiras. 
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5) Configurar instrumentos institucionais que possibilitem uma gestão da política cambial e 

monetária adequada a uma visão de longo prazo – promoção das exportações e controle 

das importações –, embora considere também as particularidades oriundas do curto prazo 

– inflação. Além disso, é preciso aumentar o crescimento com estabilidade de preços. 

Endurecendo a crítica e os instrumentos de defesa contra os efeitos deletérios da guerra 

cambial entre China e Estados Unidos (desvalorização do dólar em relação às outras 

moedas, com a exceção chinesa que adota uma estratégia reativa de atrelamento de sua 

moeda ao dólar). Esse processo provoca uma abundância de dólares no mercado mundial 

– aumento de liquidez – que se destinam, especialmente, aos países emergentes. Isso 

provoca valorizações das moedas locais, dificultando a competitividade de suas 

exportações; 

6) Aprofundar a industrialização brasileira por meio da ampliação das fontes de 

financiamento de setores estratégicos para o desenvolvimento de atividades indutoras de 

mudanças e de difusão da inovação tecnológica; 

7) Ampliar a cooperação tecnológica com a China no campo aeroespacial e na área de 

energia limpa, criando projetos específicos que permitam a transferência de tecnologia 

chinesa assim como realizado pelo projeto sino-brasileiro CEBRS (desenvolvimento de 

satélites de observação da Terra). 

8) Criar mecanismos que acelerem a complementaridade produtiva e integração da 

infraestrutura sul-americana e aprofundem as instituições regionais, especialmente o 

Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a União das Nações Sul-Americanas (Unasul). 

Assim como fez a política chinesa com o Leste Asiático, a integração produtiva deve estar 

associada a mecanismos garantidores da presença brasileira no subcontinente com 

aumentos de produtividade e redução das assimetrias entre os países. 

O plano de ação conjunta 2010-2014 entre Brasil e China, assinado em 2009 pelo 

presidente Hu Jintao e pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem reuniões 

previstas para 2011, deve-se constituir num espaço de negociações comerciais e de 

investimento com a China, buscando orientar as políticas nas diversas áreas do 

relacionamento. O problema do avanço dessas negociações agora é que os chineses sabem 

claramente o que querem do Brasil (em termos gerais e específicos), no entanto, ainda não se 

tem claro do que queremos da China. Apenas negociações pontuais não bastam, é preciso 

avançar com urgência nas definições de estratégias amplas e especificas, pois a mão que afaga 

(empréstimos, IDE, superávit comercial) pode ser aquela que direciona os vínculos externos 
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da economia brasileira para uma dinâmica empobrecedora que ficará visível apenas no médio 

ou longo prazo. Portanto, abrir mão do futuro em nome do presente pode ser muito perigoso 
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