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1. Introdução1 

O acrônimo criado em 2001 no Global Economics Paper n° 66 (Building Better 

Global Economic BRICs) da agência Goldman Sachs e popularizado em 2003, no artigo 

n°99 da mesma série, com o título Dreaming With BRICs: The Path to 2050, repete-se 

como mantra e ainda causa estranheza por cada um dos países que compõem as 

desejadas letras do proclamado novo centro dinâmico do crescimento mundial. Alguns 

tentaram, em vão, retirar um ou outro país da sigla, como no artigo Taking the R out of 

the BRIC, da agência Knowledge Wharton, publicado em 2010, mas, por ora, o grupo 

tem-se expandido e atualmente é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do 

Sul (BRICS). 

 A importância desse jogo de letras para os Estados, as agências e para todos os 

interessados em negócios internacionais é que isso expressa um deslocamento 

fundamental da dinâmica de acumulação global para países antes considerados 

secundários (ou do antigo “segundo mundo” socialista) às decisões transacionais de 

investimento. A evidência desse fenômeno é o crescimento da demanda global, que se 

concentrou no BRICS nos últimos anos, sobretudo durante e depois da crise 

internacional. No período 2008-2009, o grupo explicou 2/3 do crescimento da demanda 

global, com a expectativa de que sigam contribuindo de forma majoritária para os 

próximos 10 anos. 

 Longe de constituir um bloco econômico – ainda que permeados por 

mecanismos diplomáticos de concertação mais institucionalizados, como o Fórum Índia, 

Brasil e África do Sul (IBAS), o grupo é formado por países profundamente diferentes 

entre si. A igualdade que os uniu foi o dinamismo econômico interno de cada economia 

e o desejo de articular uma arquitetura global de Estados mais favorável à inserção 

desses países. A heterogeneidade do grupo, no entanto, pode ser observada pelas 

distintas contribuições de cada um desses países para o crescimento da demanda 

mundial (renda nacional bruta em termos de paridade poder de compra). Entre 2008-

2009 a participação da China foi de 40%; Índia 12,5%; Rússia, 6,3%; Brasil 3,5%; e 

África do Sul, 0,7%. 

A presença desses países nos fluxos de capitais também aumentou. Observa-se 

que o grupo ampliou sua importância como receptores de investimento direto 

                                                 
1 Colaboraram para esse Comunicado: Luciana Acioly, Flávio Lyrio, André Pineli, Elton Jony, André Calixtre, Eduardo Pinto, 
Marcos Cintra, Wesley de Jesus e Débora Albuquerque. Agradecimento especial ao Embaixador Norton de Andrade Mello Rapesta, 
ao Conselheiro Fábio Mendes Marzano, ao Terceiro Secretário Francisco Nelson de A. Linhares Jr e aos professores Dr. Fernando 
Sarti e Dr. Célio Hiratuka. Agradecimento adicional às sugestões de Renato Baumann. 
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estrangeiro (IDE) nas últimas duas décadas, de modo que, em 2009, o BRICS recebeu 

US$ 1 de cada US$ 4,5 investido no mundo, e recebeu 1/5 dos fluxos globais de IDE 

neste ano. De grandes absorvedores de investimentos, estes países passaram, mais 

recentemente, a intensificar o processo de internacionalização produtiva de suas 

empresas, ampliando seus investimentos no mundo: US$ 1 em cada US$ 7 investido no 

exterior foi realizado por empresas do BRICS em 2009. 

No que se refere ao comércio mundial, também houve ampliação da participação 

do BRICS antes e depois da crise internacional. Com relação às importações, o grupo 

foi responsável por 15,7% do total importado mundial em 2009, sendo que a China 

respondeu por 10,7%. No caso das exportações, a participação do grupo foi ainda maior: 

17,9%, com a China responsável por 12,4%.  

Deve-se ressaltar que tanto na demanda mundial quanto no comercio e no 

investimento, a participação chinesa destaca-se por seu dinamismo. A China representa 

claramente a locomotiva não apenas para o crescimento global, mas também para os 

demais países do BRICS, o que tem implicações profundas sobre a estabilidade do 

grupo. As pretensões individuais e as grandes assimetrias existentes entre essas nações 

vão trazer limites e possibilidades às relações do Brasil com cada uma delas e que 

precisam ser mais bem explicitados e discutidos.  

O objetivo deste texto é analisar, em termos sumários, duas dimensões 

importantes das relações do Brasil com a Rússia, Índia, China e África do Sul: o 

intercâmbio comercial e a realização de investimentos entre o Brasil e esses países. Para 

esta tarefa, o trabalho encontra-se dividido em quatro partes, incluindo esta introdução. 

Na segunda e terceira partes será apresentado o perfil das relações bilaterais de 

comércio e de investimentos entre o Brasil e cada um dos países citados. Na quarta, 

serão trazidas à luz algumas questões para a agenda da política referentes aos desafios e 

oportunidades a serem considerados pelo Brasil no âmbito dessas relações.  

 

 

2. Relações bilaterais de Comércio 
 

2.1. Brasil-Rússia 
 

As relações comerciais do Brasil com a Rússia ainda encontram-se em 

patamares pouco significativos em termos de volume. O valor total das trocas entre os 
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dois países, porém, cresceu cerca de seis vezes ao longo da década, passando de pouco 

menos de um bilhão de dólares em 2000 para US$ 6 bilhões em 2010 – aumentando, 

portanto, num ritmo quase duas vezes mais rápido que o comércio brasileiro com o resto 

do mundo no mesmo período. Não obstante, a participação da Rússia na corrente global 

de comércio brasileira foi de 1,58% em 2010, após um pico de 2,15% em 2008. 

Gráfico 1: Corrente de comércio Brasil – Rússia, 2000-2010 
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Fonte: UN/Comtrade. Elaboração: Ipea. 

Ao se analisar exportações e importações separadamente, a trajetória do 

comércio brasileiro com a Rússia apresenta as seguintes tendências: o valor total 

exportado para a Rússia mais que decuplicou entre 2000 e 2008, passando de US$ 423 

milhões para US$ 4,6 bilhões, mas a crise econômica mundial eclodida em 2008 afetou 

severamente este fluxo, que caiu para US$ 2,8 bilhões em 2009. Já no ano seguinte, as 

exportações se recuperaram, alcançando US$ 4,1 bilhões. Em termos relativos, a 

participação das exportações brasileiras para a Rússia oscilou entre 2 e 2,5% em quase 

todos os anos da série conforme o gráfico 2. 

Gráfico 2: Exportações brasileiras para a Rússia 
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Fonte: UN/Comtrade. Elaboração: Ipea. 
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No que se referem às importações, estas mantiveram-se relativamente estáveis 

até 2005, passando então a crescer de maneira rápida até 2008, quando alcançaram US$ 

3,3 bilhões, como mostra o gráfico 3. A crise, contudo, impactou severamente no fluxo 

de importação originária da Rússia, caindo a menos da metade em 2009. Entretanto, ao 

contrário das exportações, não houve recuperação tão intensa em 2010, registrando-se 

US$ 1,9 bilhão, pouco mais da metade do pico alcançado em 2008. 

Gráfico 3: Importações brasileiras oriundas da Rússia 
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Fonte: UN/Comtrade. Elaboração: Ipea. 

A Rússia não representa papel destacado no ranking dos principais destinos das 

exportações brasileiras. Excetuando-se em 2000, o país oscilou entre a 14ª e a 10ª 

colocação, enquanto que, como origem das importações, a posição da Rússia é ainda 

menos relevante, mantendo-se em torno da 20ª colocação – com a exceção do ápice 

alcançado em 2008, quando chegou a 13ª colocação, como ilustra o gráfico 4. 

Gráfico 4: Posição da Rússia no ranking de exportação e importação do Brasil 
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Fonte: UN/Comtrade. Elaboração: Ipea. 

 

Nessa direção, a balança comercial Brasil-Rússia foi favorável ao primeiro 

durante quase todo o período, apresentando tendência crescente até 2006, quando 
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alcançou US$ 2,5 bilhões. A partir do ano seguinte, contudo, o forte crescimento das 

importações brasileiras de produtos russos passou a pressionar o saldo comercial 

bilateral, cujo valor caiu praticamente à metade em dois anos. Em 2009, após a crise, 

retomou-se o crescimento do superávit brasileiro, voltando a ultrapassar a marca dos 

dois bilhões de dólares em 2010. 

A evolução da pauta comercial bilateral classificada de acordo com a intensidade 

tecnológica mostra, no caso das exportações, a forte participação dos produtos primários 

e intensivos em recursos naturais que, em conjunto, representaram mais de 90% do total 

exportado ao longo da década de 2000, chegando mesmo a ultrapassar 97% nos dois 

últimos anos, conforme o gráfico 5. Além disso, nota-se que os produtos primários 

ganharam importância vis-à-vis os intensivos em recursos naturais até 2004, quando a 

situação estabilizou-se. A participação das manufaturas de média tecnologia ensaiou 

algum crescimento em meados da década, alcançando pouco mais de 7% em 2008, mas 

após a crise voltou a apresentar a mesma participação irrisória das duas outras 

categorias, nenhuma delas superando 1% em 2010. 

 

Gráfico 5: Exportações brasileiras para a Rússia: participação dos produtos, por 

intensidade tecnológica 
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Fonte: UN/Comtrade. Elaboração: Ipea. 

Já as importações concentraram-se basicamente nos produtos de média 

tecnologia, que representaram entre 60% e 80% do total ao longo do período como 

ilustra o gráfico 6. Produtos primários e intensivos em recursos naturais apresentaram 

participação bastante inferior, mas não desprezível; estes últimos chegaram a alcançar 

28% em 2008. Os produtos de alta tecnologia, que tiveram participação praticamente 
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nula até 2008, tiveram um aumento surpreendente a partir da crise, superando 7% em 

2009 e 5% em 2010. 

 

Gráfico 6: Importações brasileiras originárias da Rússia: participação dos 
produtos, por intensidade tecnológica 
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Fonte: UN/Comtrade. Elaboração: Ipea. 

Ao se analisar os principais produtos exportados pelo Brasil para a Rússia, pode-

se notar a elevada concentração da pauta, como mostra o gráfico 7. Os dois principais 

produtos exportados – um primário (carne) e um intensivo em recursos naturais (açúcar) 

– foram responsáveis por 83% do total das exportações brasileiras para a Rússia durante 

todo o período. Em terceiro e quarto lugar figuram mais dois produtos primários: tabaco 

não-manufaturado e café, respectivamente. Apenas em quinto lugar, um produto 

classificado como de média tecnologia (veículos a motor); ressalva-se, contudo, que 

este produto não se encontrava entre os vinte principais produtos exportados nos dois 

últimos anos da série. 

Gráfico 7: Participação dos cinco principais produtos nas exportações do 
Brasil para a Rússia (2000-2010) 
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Fonte: UN/Comtrade. Elaboração: Ipea. 

Situação semelhante ocorre com as importações, em que um produto de média 

tecnologia (fertilizantes) foi responsável por mais de 60% do total importado em toda a 

década. Em segundo lugar vem o petróleo, com quase 10%. Os demais três (um de 

média tecnologia e dois primários) não superaram 3% de participação, como ilustra o 

gráfico abaixo. 

Gráfico 8: Participação dos cinco principais produtos nas importações brasileiras 

oriundas da Rússia (2000-2010) 

 
Fonte: UN/Comtrade. Elaboração: Ipea. 

 

2.2. Brasil-Índia 

Ao contrário do que a efervescência em torno do acrônimo BRICS poderia levar 

a crer, as relações comerciais brasileiras com a Índia permanecem pouco intensas: 

apesar de a corrente de comércio entre os dois países ter aumentado quase 16 vezes em 

uma década, de menos de US$ 500 milhões em 2000 para cerca de US$ 7,7 bilhões em 

2010, a participação do parceiro asiático na totalidade do comércio exterior brasileiro 

alcançou apenas 2% em 2009 e 2010, tendo oscilado em torno de 1% ao longo de quase 

toda a década, conforme demonstra o gráfico 9. 

Gráfico 9: Corrente de comércio Brasil – Índia, 2000-2010 
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Fonte: UN/Comtrade. Elaboração: Ipea. 

No que se refere às exportações (gráfico 10), cumpre ressaltar o grande salto 

ocorrido no ano de 2009 – em sentido contrário ao total das exportações brasileiras, que 

decresceram nesse ano, cujo valor total exportado partiu de US$ 217 milhões em 2000, 

ultrapassou a marca de um bilhão de dólares em 2005 e oscilou em torno desse patamar 

até 2008, triplicou no ano seguinte, superando 3,4 bilhões em 2009 e 2010. Em termos 

relativos, a participação da Índia como destino das exportações brasileiras oscilava entre 

cerca de 0,5% e 1% até 2008, alcançando mais de 2% no ano seguinte. 

Gráfico 10: Exportações brasileiras para a Índia 
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Fonte: UN/Comtrade. Elaboração: Ipea. 

Quanto às importações, estas se mantiveram relativamente estáveis em torno dos 

US$ 500 milhões até 2004, quando iniciaram uma tendência de alta que perdurou até 

2008, ano em que alcançaram a marca de US$ 3,5 bilhões. A partir do gráfico 11, 

percebe-se que em 2009, ao contrário das exportações, as importações de produtos 

indianos sofreram o efeito da crise, caindo para US$ 2,2 bilhões. Em 2010, contudo, 

retomou-se o crescimento, alcançando US$ 4,2 bilhões. No que tange à participação no 
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total das importações brasileiras, observou-se uma tendência crescente, partindo de 

cerca de 0,5% e chegando ao patamar de 2% nos últimos anos da década. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Importações brasileiras oriundas da Índia 
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Fonte: UN/Comtrade. Elaboração: Ipea. 

A baixa intensidade comercial entre Brasil e Índia, assim como a aproximação 

recente, tornam-se claras quando se observa o ranking dos principais destinos das 

exportações e origem das importações brasileiras. No caso das exportações, após o salto 

de 2009, a Índia passou a ser o nono parceiro do Brasil, caindo, contudo, para 17º já no 

ano seguinte. Como ilustra o gráfico 12, do lado das importações, em virtude da 

evolução já discutida, a Índia galgou a décima posição entre os principais países de 

origens das compras brasileiras em 2010. 

Gráfico 12: Posição da Índia no ranking de exportação e importação do Brasil 
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O fato de que as importações apresentaram crescimento mais rápido em período 

anterior às exportações reflete-se na evolução da balança comercial. Como indica o 

gráfico 5 abaixo, a partir de 2004, o saldo começou a se deteriorar, atingindo um déficit 

de quase US$ 2,5 bilhões – o equivalente a cerca de 10% da magnitude do superávit 

total da balança comercial brasileira. Em 2009, como as importações sofreram o efeito 

da crise, enquanto as exportações, ao contrário, aumentaram significativamente, o saldo 

comercial saltou para um superávit de US$ 1,2 bilhão (quase 5% do saldo total naquele 

ano). Entretanto, em 2010, a balança bilateral voltou a ser deficitária para o Brasil, 

registrando saldo negativo em cerca de US$ 750 milhões. 

No que se refere à estrutura da pauta do comércio brasileiro com a Índia 

agregada utilizando-se a classificação por intensidade tecnológica, pode-se observar 

que, do lado das exportações, as manufaturas intensivas em recursos naturais 

apresentaram o melhor desempenho ao longo da década, com sua participação no total 

exportado oscilando entre 30% e 60%, conforme o gráfico 13. Bastante instáveis em seu 

desempenho, os produtos primários retomaram sua importância nos dois últimos anos, 

atingindo quase 38% do total exportado em 2010, após ter sido responsáveis por quase a 

metade da pauta em 2002 e 2003 e, em seguida, perdido importância relativa. As 

manufaturas de média tecnologia, por seu turno, apresentaram participação razoável em 

quase todo o período, oscilando entre cerca de 10% e pouco mais de 25%. Há que se 

ressaltar o fato de que, ao longo de toda a década, a participação conjunta das 

exportações de produtos primários e intensivos em recursos naturais oscilou entre 60% 

e 85%, alcançando 84% no último ano da série, o que demonstra o baixo perfil 

tecnológico da pauta exportadora brasileira para a Índia. 

Gráfico 13: Exportações brasileiras para a Índia: participação dos produtos, por 
intensidade tecnológica (%) 
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Fonte: UN/Comtrade. Elaboração: Ipea. 

 

Quanto às importações (gráfico 14), pode-se notar que o papel destacado das 

manufaturas intensivas em recursos naturais se mantém em patamar ainda maior que o 

observado para as exportações, oscilando entre 50 e 70% do total importado. O mesmo 

não ocorre no caso dos produtos primários, com participação irrisória ao longo de toda a 

década. Já a participação dos produtos de alta tecnologia, ainda que não tenha tido uma 

participação muito expressiva, se destaca por ter sido consideravelmente maior que 

aquela observada nas exportações brasileiras para a Índia. Como consequência dessa 

disparidade, o saldo comercial bilateral em produtos de alta tecnologia, apesar da 

magnitude pouco expressiva, foi deficitário para o Brasil ao longo de quase toda a 

década (exceto em 2005), superando US$ 300 bilhões em 2008 e 2010. 

Gráfico 14: Importações brasileiras originárias da Índia: participação dos 

produtos, por intensidade tecnológica 
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Fonte: UN/Comtrade. Elaboração: Ipea. 
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Ao se analisar os principais produtos que o Brasil exporta para a Índia, pode-se 

notar que os responsáveis pela alta participação das manufaturas intensivas em recursos 

naturais na pauta são minérios, óleos vegetais, e, sobretudo mais recentemente, açúcar. 

Como ilustra o gráfico 15, este último produto pareceu ter sido o grande responsável 

pelo boom das exportações brasileiras para a Índia em 2009, alcançando a expressiva 

cifra de US$ 1,5 bilhões (quase 45% do total exportado), frente a uma média de US$ 65 

milhões entre 2000 e 2008. Quanto aos produtos de média tecnologia, destacam-se os 

siderúrgicos, ao passo que na categoria de produtos primários o petróleo cru foi o 

principal produto exportado.  

 

 

 

 

Gráfico 15: Participação dos cinco principais produtos nas exportações do Brasil 

para a Índia (2000-2010) 

 
Fonte: UN/Comtrade. Elaboração: Ipea. 

Quanto às importações, sobressai-se o petróleo refinado, responsável por quase 

metade do total importado em toda a década. O gráfico 16 mostra que a participação 

relevante dos produtos de alta tecnologia se deve, sobretudo, a produtos farmacêuticos, 

com mais de 8% do total das importações. 

Gráfico 16: Participação dos cinco principais produtos nas importações brasileiras 

oriundas da Índia (2000-2010) 
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Fonte: UN/Comtrade. Elaboração: Ipea. 

2.3. Brasil-China 
 

As relações comerciais Brasil-China, entre 2000 e 2010, tiveram crescimento 

superior à elevação do comércio entre o Brasil e o mundo. Entre 2000 e 2010, as 

exportações brasileiras 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. Ao longo desse período, o saldo foi positivo para o Brasil 

em seis anos, como mostra o gráfico 17 e 18. 

 
Gráfico 17: Exportações brasileiras para o mundo e para a China (US$ milhões) 
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Fonte: UNComtrade. Elaboração: Ipea. 

 
Gráfico 18: Importações brasileiras do mundo e da China (US$ milhões) 
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Fonte: UNComtrade. Elaboração: Ipea. 

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 19: 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 20). 

As compras de produtos oriundos da China têm crescido a um ritmo elevado: em 2001 o 
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Brasil importou do país oriental US$ 1,31 bilhão. Em 2010 as importações somaram 

mais de US$ 25 bilhões. Espera-se que em 2011 a China assuma também a primeira 

posição nas importações brasileiras. 

 
Gráfico 20: Evolução da participação dos principais países de origem das 

importações brasileiras (%) 
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Fonte: UNComtrade.Elaboração: Ipea. 

 

Todavia, a pauta de exportações brasileiras 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 (Gráfico 21). 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. 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).  

 
 

Gráfico 21: Pauta exportadora do Brasil com a China, por intensidade tecnológica 
do produto 
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Fonte: UNComtrade. Elaboração: Ipea. 

 
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 22). A participação chinesa desses produtos no total importado brasileiro nunca 

foi menos que 36%, atingindo em 2005 uma participação de mais de 50%. Nos dois 

últimos anos essa participação tem caído ligeiramente, mas com destaque para o 

aumento das importações de produtos chineses de média intensidade tecnológica 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. 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 22: Pauta importadora do Brasil com a China, por intensidade tecnológica 

do produto 
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Fonte: UNComtrade. Elaboração: IPEA. 

Como conseqüência, o saldo comercial do Brasil com a China, por intensidade 

tecnológica do produto, registra superávits crescentes nos produtos primários e nas 

manufaturas intensivas em recursos naturais. 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. 

 

2.4. Brasil-África do Sul 
 

Outro país emergente com o qual o Brasil busca uma maior aproximação é a 

África do Sul que se encontra ainda mais distante do que Índia e Rússia de ser um 

parceiro comercial de peso. Ao longo de todo o período analisado, a corrente de 

comércio com a África do Sul chegou a 1% do total do comércio exterior brasileiro. 

Além disso, diferentemente do ocorrido com os demais países aqui examinados, não foi 

possível observar um crescimento sustentado do comércio ao longo do período. Ainda 

que o volume total do comércio bilateral tenha crescido em termos absolutos em modo 

contínuo, e quase quintuplicado até 2008, ano em que atingiu a cifra de 2,5 bilhões de 

dólares, a participação da África do Sul no comércio exterior brasileiro cresceu até 

2005, atingindo apenas 0,89%, e desde então vem caindo de forma contínua (Gráfico 

23). Deve-se ressaltar que os efeitos da crise nas relações entre os dois países foram 

severos, reduzindo o comércio bilateral em um terço de 2008 para 2009. Em 2010 

houve recuperação, mas sem que fosse possível alcançar nem mesmo o patamar obtido 

em 2007. 
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Gráfico 23: Corrente de comércio Brasil – África do Sul, 2000-2010 
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Fonte: UN/Comtrade. Elaboração: Ipea. 

No que se refere às exportações, o quadro é semelhante. O valor total exportado 

cresceu quase continuamente, registrando US$ 1,75 bilhão em 2007, marca que se 

manteve praticamente inalterada no ano seguinte. O impacto da crise nas exportações 

foi próximo ao ocorrido com a corrente de comércio: redução de aproximadamente 

28%. A recuperação, contudo, foi ainda mais tímida: o valor em 2010, de US$ 1,3 

bilhão, nem mesmo alcançou o obtido em 2005. Relativamente ao total, a participação 

da África do Sul nas vendas externas brasileiras alcançou a marca de 1% em 2003 e teve 

seu pico em 2006, com 1,16%, mas desde então tem caído e não superou 0,65% em 

2010. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24: Exportações brasileiras para a África do Sul 
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Fonte: UN/Comtrade. Elaboração: Ipea. 

Quanto às importações, o crescimento deu-se até 2008, quando reduziu-se por 

causa da crise em 2009, e recuperação em 2010. A diferença foi a magnitude da 

resposta à crise, da ordem de 45%, e da recuperação, que quase alcançou a marca de 

2008, atingindo pouco mais de US$ 750 milhões (Gráfico 25). Em termos relativos, 

contudo, a trajetória das importações não repetiu o padrão parabólico apresentado pelas 

exportações e pela corrente de comércio, com sua participação oscilando na estreita 

faixa entre 0,34% e 0,51% 

Gráfico 25: Importações brasileiras oriundas da África do Sul 

‐

200

400

600

800

1.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

US$ Participação
 

Fonte: UN/Comtrade. Elaboração: Ipea. 

O ranking dos principais destinos das exportações e origem das importações 

brasileiras ilustra a pequena participação da Africa do Sul para o comércio exterior 

brasileiro. No caso das exportações, o desempenho foi simétrico ao apresentado pela 

participação do país no total exportado pelo Brasil, aproximando-se da vigésima 

posição no meio da série e voltando a cair abaixo do 30º lugar em 2009 (Gráfico 26). 
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Para as importações, a África do Sul é ainda menos relevante, mantendo-se em torno da 

40ª colocação em quase toda a década, e sem apresentar uma trajetória bem definida. 

Gráfico 26: Posição da África do Sul no ranking de exportação e importação do 

Brasil 
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Fonte: UN/Comtrade. Elaboração: Ipea. 

A trajetória da balança comercial bilateral – que foi, deve-se ressaltar, favorável 

ao Brasil durante toda a década – apresentou uma peculiaridade interessante. Após 

descrever um padrão fortemente ascendente, elevando-se de menos de US$ 75 milhões 

em 2000 a 1,2 bilhões em 2007, teve essa tendência quebrada em 2008 – e não em 

2009, como a maioria das séries aqui analisadas. Desde então caiu continuamente, 

totalizando 556 milhões em 2010, quase 45% do valor registrado no auge de 2007. 

A evolução da pauta comercial bilateral classificada de acordo com a intensidade 

tecnológica mostra características interessantes. No que tange às exportações, percebe-

se que o padrão aqui é distinto do observado para os demais países analisados: na 

primeira colocação encontram-se os produtos de média tecnologia, que representaram 

pouco menos da metade das exportações em quase todos os anos da série. Em segundo e 

terceiro lugar, durante quase toda a década, ficaram as manufaturas intensivas em 

recursos naturais e os produtos primários, respectivamente – apenas nos dois últimos 

anos a relação se inverte. A duas outras categorias apresentam participação baixa, 

oscilando pouco acima dos 5%, com a notável exceção do ano de 2001, em que a 

categoria de alta tecnologia superou os 17%, conforme gráfico 27. 
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Gráfico 27: Exportações brasileiras para a África do Sul: participação dos 

produtos, por intensidade tecnológica 
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Fonte: UN/Comtrade. Elaboração: Ipea. 

Já as importações foram um pouco menos concentradas, distribuindo de maneira 

razoavelmente equilibrada entre produtos primários, intensivos em recursos naturais e 

de média tecnologia – com algum destaque para os primeiros no início da série e para os 

últimos no final da década –, com os de baixa tecnologia em um patamar um pouco 

inferior, de cerca de 10%. Os produtos de alta tecnologia, por sua vez, tiveram 

participação bastante baixa (Gráfico 28). 

Gráfico 28: Importações brasileiras originárias da África do Sul: participação dos 

produtos, por intensidade tecnológica 
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Fonte: UN/Comtrade. Elaboração: Ipea. 
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Ao se analisar os principais produtos exportados pelo Brasil para a África do 

Sul, a primeira conclusão que se obtém é que a pauta é bem menos concentrada do que 

as anteriormente analisadas (Gráfico 29). O principal produto exportado não representa 

mais que 15% do total das exportações na década, seguido de quase 10% para o 

segundo e em torno de 5% para os outros três. Quanto à intensidade tecnológica dos 

produtos, o primeiro e o terceiro são de média tecnologia (veículos automotores), o 

segundo é um produto primário (carne), e os dois últimos intensivos em recursos 

naturais (açúcar e mel e óleos vegetais). 

Gráfico 29: Participação dos cinco principais produtos nas exportações do Brasil 

para a África do Sul (2000-2010) 

 
Fonte: UN/Comtrade. Elaboração: Ipea. 

A concentração da pauta de importação também é bastante baixa se comparada 

com as dos demais países analisados – ainda que não tanto quanto a de exportação 

acima descrita (Gráfico 30). Os dois produtos com maior importação na década foram 

dois primários (prata, platina e metais semelhantes, e carvão, com 14% e 13% de 

participação, respectivamente), seguidos de dois produtos de média tecnologia, com 

12,5% e 8%, e um de baixa tecnologia, com 7%, conforme gráfico 31. 
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Gráfico 30: Participação dos cinco principais produtos nas importações brasileiras 

oriundas da África do Sul (2000-2010) 

 

Fonte: UN/Comtrade. Elaboração: Ipea. 

 

3. Relações Bilaterais de Investimentos 
 

3.1. Brasil-Rússia 
 

Aproveitando-se do ciclo de valorização das commodities minerais na década de 

2000, o que possibilitou o acúmulo de um elevado nível de reservas internacionais em 

mais de US$ 479 bilhões ao final de 2010, a Rússia tornou-se a maior fonte de 

investimento direto estrangeiro (IDE) entre os BRIC. Ocupando, atualmente, a 15ª 

posição entre os maiores investidores externos em âmbito global, o estoque de IDE 

oriundo do país atingiu US$ 249 bilhões em 2009. Dois anos antes, esse montante 

alcançou US$ 370 bilhões, tendo diminuído fortemente por conta do impacto da crise 

internacional sobre o valor dos ativos externos das empresas russas, grande parte delas 

ligadas ao setor de commodities, cujos preços foram fortemente afetados pela queda na 

demanda mundial. Porém, mesmo com as incertezas geradas pelo ambiente de crise – o 

Produto Interno Bruto recuou 7,9% em 2009 – o fluxo de IDE russo manteve-se em 

níveis elevados: US$ 52 bilhões, em 2008, e US$ 46 bilhões em 2009 (Gráfico 26). 
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Gráfico 31 - Estoques (eixo esquerdo) e Fluxos de IDE na Rússia. (US$ milhões) 
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Fonte: UNCTAD. Elaboração: Ipea 
 

As principais características da expansão do investimento direto russo são: a 

maior parte do IDE é realizada por empresas privadas, que foram privatizadas na década 

de 1990, após o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e do regime 

comunista; concentra-se nos setores de petróleo e gás, mineração, siderurgia e telefonia 

móvel; cerca de 30% do estoque de IDE russo estão localizados na Comunidade dos 

Estados Independentes (CEI), que reúne países que faziam parte da URSS. Ademais a 

União Européia é o principal destino dos investimentos russos, concentrando mais de 

40% do total do IDE; nos fluxos de entrada, a predominância européia também pode ser 

observada.  
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Gráfico 32: Rússia - Fluxo de Saída de Investimento Direto 
Externo - Principais Destinos - 2007-2010 (3º trim.)

 
Fonte: Banco Central da Rússia. Elaboração: Ipea 
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Outro fator que caracteriza os investimentos russos é que o país não possui 

políticas específicas de apoio à internacionalização de suas empresas, tais como 

incentivos fiscais, financiamentos e seguro contra risco político. Ainda que seja é clara a 

influência do Estado sob esse processo, principalmente por meio do apoio à criação de 

um grupo de campeãs nacionais. Por isso, é difícil dissociar o IDE realizado pela 

empresas estatais russas, principalmente daquelas do setor de energia (Gazprom, Rosneft) 

de questões geopolíticas, principalmente nos países localizados na antiga área de 

influência da URSS (CEI e Leste Europeu). 

As empresas russas têm enfrentado crescente objeção nos países nos quais têm 

intenção de investir, principalmente na área de petróleo e gás natural. Legislação em 

discussão na União Européia desde 2007 prevê a introdução de uma cláusula Gazprom, 

nome pelo qual ficou conhecida na imprensa a cláusula que impede que empresas de 

países não pertencentes ao bloco controlem redes de transporte e de estocagem de 

energia na região. Foram bastante impactadas pela crise internacional e diversas 

aquisições de empresas realizadas no exterior no período que antecedeu à crise tiveram 

de ser canceladas, devido à insuficiência de recursos para honrar os pagamentos 

previstos – a holding Basic Element, por exemplo, teve que desfazer a aquisição da 

empresa de autopeças canadense Magna International. 

Contudo, a crise também ofereceu uma grande oportunidade de compra de ativos 

desvalorizados, assim como de aumento de participação acionária em empresas 

estrangeiras já controladas por multinacionais russas. As fusões e aquisições 

transnacionais, envolvendo empresas russas na ponta de compra, caíram 

substancialmente em 2009, atingindo US$ 7,6 bilhões, contra US$ 16,6 bilhões em 

2008 e US$ 18,6 bilhões em 2007, conforme a UNCTAD. Os movimentos de compras 

envolveram tanto pequenas e médias empresas, como grandes transnacionais russas, 

como a Gazprom, a Lukoil e a Severstal. 
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Tabela 1 - Fusões e aquisições 
internacionais envolvendo empresas 
russas na ponta de compra 
(2001/2008 - Em US$ 
milhão)     

Setor 
2001-
2004 

2005-
2008 

Primário 2.980 33.485
Mineração 1.546 15.742
Petróleo e Gás 1.430 17.743

Secundário 661 13.430
Metalurgia 306 2.914
Bens de Capital 17 7.575
Outros 338 2.941

Terciário 1.857 8.935
Eletricidade, Gás e 

Água 60 1.042
Construção 100 1.637
Telecomunicações 1.021 3.637
Financeiro 30 1.773
Outros 646 846

Total 5.498 55.850
Fonte: Vahtra, P. Expansion or exodus? Russian TNCs 
amidst the global economic crisis. (2009). 
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Tabela 2 - Principais empresas transnacionais russas 

 

Nome  Controle 

Principais 
setores de 
atuação 

Principais 
investimentos no 
exterior 

Formas de 
entrada mais 
usuais Outras informações 

Gazprom  

Estatal 
(desde 
2005; 
havia sido 
privatizada 
nos anos 
1990) 

Produção, 
transporte e 
distribuição 
de gás 
natural 

Campos de 
exploração de gás, 
gasodutos e redes de 
distribuição; possui 
mais de 60 afiliadas 
em mais de 30 países, 
principalmente na 
Europa 

Aquisições 
(redes de 
distribuição), 
investimentos 
greenfield 
(gasodutos) e 
joint ventures 
(redes de 
distribuição) 

Detém cerca de um quarto das reservas 
mundiais de gás natural; maior produtora e 
exportadora de gás natural do mundo; maior 
empresa e maior pagadora de impostos da 
Rússia. 

Lukoil  Privado 

produção, 
refino, 
transporte e 
distribuição 
de petróleo e 
derivados. 

Campos de 
exploração e 
produção de petróleo 
em dez países (entre 
eles a Colômbia e a 
Venezuela), refinarias 
em quatro países (três 
no Leste Europeu e 
uma na Itália) e redes 
de postos de 
combustíveis em 22 
países, distribuídos 
entre a União 
Européia (2.000 
postos), Estados 
Unidos (1.600) e 
Bálcãs (600). Aquisições 

Empresa russa com maior presença no 
exterior, por qualquer critério que se adote 
– ativos, vendas ou empregados; segunda 
maior empresa privada de petróleo do 
mundo em termos de reservas 
comprovadas. 

Norilsk 
Nickel Privado mineração 

Ativos de mineração 
em diversos países 
como a África do Sul, 
Austrália, Botsuana e 
Estados Unidos. Aquisições 

Sexta maior mineradora do mundo em 
volume de produção; terceira maior 
transnacional russa, pelo critério de ativos 
no exterior; maior produtora mundial de 
paládio e de níquel. 

Severstal Privado 
metalurgia 
de ferrosos 

Usinas siderúrgicas 
nos Estados Unidos e 
na Itália Aquisições 

Maior produtora de aço da Rússia e 14ª do 
mundo; tentou adquirir a luxemburguesa 
Arcelor em 2006, que acabou sendo 
comprada pela indiana Mittal 

Evraz Privado 
Metalurgia 
de ferrosos. 

Ativos de mineração 
na Ucrânia, usinas 
siderúrgicas na 
República Tcheca, na 
Itália e nos Estados 
Unidos, indústria de 
tubos de aço no 
Canadá Aquisições 

Segunda maior produtora de aço da Rússia 
e 16ª do mundo; maior produtora mundial 
de vanádio com cerca de 30% do mercado. 

RusAl Privado 

Metalurgia 
de não-
ferrosos 
(alumínio) 

Ativos de mineração 
em diversos países, 
como Angola, Guiné, 
Nigéria, África do 
Sul e Jamaica, 
refinaria de alumina 
na Austrália 

Fusões e 
aquisições 

Maior empresa da cadeia produtiva de 
alumínio do mundo, com 12% de 
participação no mercado de alumínio e 13% 
no de alumina (produto intermediário da 
cadeia); primeira empresa privada russa a 
tornar-se líder em algum segmento 
importante do mercado global. 

MTS Privado 
Telefonia 
celular 

Ativos de 
telecomunicações em 
diversos países da 
CEI.   

Maior operadora de telefonia móvel da 
Rússia e oitava do mundo, em número de 
clientes (mais de 90 milhões). 

VimpelCom Privado 
Telefonia 
celular 

Ativos de 
telecomunicações em 
diversos países da 
CEI.   

Segunda maior operadora de telefonia 
móvel da Rússia; primeira empresa russa 
listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque 
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No que se refere aos investimentos de empresas russas no Brasil, estes são pouco 

significativos até agora. Conforme dados do Banco Central do Brasil (BCB), 

ingressaram no país cerca de US$ 8 milhões em IDE proveniente daquele país entre 

2004 e 2009, o que significa uma média anual de US$ 1,33 milhão no período. Entre os 

investimentos anunciados para o Brasil, mas ainda em fase de negociação, destaca-se a 

joint venture entre a Mir Steel UK (com sede no Reino Unido, mas controlada pelo 

russo Igor Zyuzin) e a Usina Siderúrgica do Pará (Usipar), para a construção de um 

complexo siderúrgico em Barcarena (PA), que deve contar com usina de placas, 

coqueria e porto. Conforme as informações já divulgadas, os investimentos devem 

chegar a US$ 5 bilhões. 

Os investimentos de empresas brasileiras na Rússia são igualmente pouco 

significativos, a maioria deles circunscritos a pequenas unidades administrativas para 

facilitação da exportação dos produtos diretamente do Brasil. Entre as empresas 

brasileiras presentes na Rússia estão a Weg, a Companhia Cacique de Café Solúvel e a 

Globoaves. A JBS possui, indiretamente – via sua subsidiária italiana Inalca – 25% de 

participação na fábrica de hambúrgueres e centro de distribuição Marr Russia, que é o 

fornecedor de hambúrgueres para os restaurantes McDonald’s da Rússia. A empresa 

brasileira com maior nível de atividade em solo russo é a Metalfrio, que possui uma 

fábrica no enclave russo de Kaliningrado, onde produz refrigeradores comerciais para 

exportação. Conforme informações da empresa, entre 2007 e 2010, foram investidos R$ 

29 milhões nessa unidade e no escritório comercial de Moscou. 

Outras empresas brasileiras que chegaram a investir em unidades fabris na 

Rússia foram a Sadia e a Marcopolo, em joint ventures com empresas locais. Os 

investimentos da Sadia chegaram a US$ 56 milhões, e os da Marcopolo, a US$ 18 

milhões. Contudo, ambas venderam suas participações aos sócios russos por conta da 

crise financeira de 2008/2009.  

3.2. Brasil-Índia  

 

Os fluxos de saída de investimento direto externo (IDE), juntamente com os 

fluxos de entrada de IDE e de comércio de serviços, representam os aspectos mais 

dinâmicos da inserção externa indiana. Deve-se ressaltar que a intensificação do 

investimento indiano no exterior se dá em um contexto de elevado crescimento da 

economia doméstica, acima de 7% ao ano, desde o ano 2000. 
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Uma das características mais peculiares do processo recente de 

internacionalização das empresas indianas é a alavancagem existente nas transações de 

fusões e aquisições envolvendo essas corporações, representadas pela aquisição de 

empresas muito maiores, e localizadas, em geral, nos países desenvolvidos. Outra 

característica marcante é a presença maciça de empresas privadas liderando a expansão 

no exterior. 

Os fluxos de investimento direto externo originados na Índia vinham em 

trajetória de nítido crescimento desde o início dos anos 2000. Entretanto, somente em 

2006, esse fluxo de saída foi mais de sete vezes a média do valor registrado entre 2000 e 

2005, e que foi superado nos anos seguintes. Desta forma, a Índia passa de uma posição 

em que seus investimentos respondiam por menos de 1% dos investimentos originados 

nos países em desenvolvimento, para mais de 6% no período mais recente.  

Em 2009, a Índia investiu no exterior US$ 14,8 bilhões, em 2008 antes da crise, 

esses investimentos somaram US$ 18,5 bilhões, quando foi o terceiro maior investidor 

da Ásia em desenvolvimento, atrás de Hong Kong e China. No ano 2000, a Índia 

ocupava a 9ª posição, atrás ainda de países como Kuwait, Cingapura, Coreia do Sul, 

Malásia, Arábia Saudita e Turquia. O estoque de investimento indiano no exterior 

aumentou mais de trinta vezes no período entre 2000 e 2009, ao passo que o total para 

os países em desenvolvimento aumentou pouco mais de duas vezes e meia. A 

participação da Índia no estoque total de investimento externo originado na Ásia 

também apresenta trajetória crescente.  

Gráfico 33 – Fluxo de Investimento Direto Estrangeiro realizado da Índia– 1980 a 
2009 (em US$ milhões) 
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Fonte: Unctad. Elaboração: IPEA 
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Em relação à composição setorial dos fluxos de saída de IDE, notam-se algumas 

mudanças significativas ao longo do tempo2. Até o final dos anos 1990, uma parcela 

crescente de destinação de recursos foi para o setor de serviços, liderado pelo setor de 

Tecnologia da Informação (TI) e software, em detrimento da participação das 

manufaturas e das atividades extrativas. Nos anos mais recentes, entretanto, são 

justamente estas duas atividades que ganham importância relativa, com destaque para as 

atividades relacionadas à química e petroquímica, automóveis e autopeças, metais, 

oleaginosas, produtos alimentares e processados, de um lado, e da exploração e refino 

de petróleo e exploração de minerais e pedras preciosas, de outro. 

Tabela 3 – Índia: Distribuição setorial dos fluxos de  IDE (%) 
 

Setores 2000-01 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
manufauras 169 893 1.170 3.407 4.185 5.409 8.096
serviços financeiros 6 1 7 160 28 88 143
serviços não-financeiros 470 456 304 895 7.527 1.748 1.154
comércio 52 113 192 377 659 1.050 937
outros 12 31 100 207 1.499 10.435 6.450
Total 709 1494 1.776 5.050 13.898 18.730 16.780  

Fonte: Reserve Bank of  Índia (RBI) Database 

Em termos de destinos dos investimentos diretos originados na Índia, os países 

desenvolvidos foram ganhando participação: passaram de menos de 1,6% de 

participação no estoque de investimento indiano no exterior em 1986 para 32,2% em  

2008. Já os países em desenvolvimento tiveram queda nessa participação de 96% para 

68% entre esses dois anos. Atualmente a Ásia  e a África detêm em torno de 20% do 

estoque a Europa 13% e a América Latina 10%. 

Segundo o ranking da Unctad de 2009 (referente ao ano de 2007) que congrega 

as 100 maiores empresas transnacionais não-financeiras do mundo em 

                                                 
2 As informações oficiais detalhadas acerca da saída de investimento direto da Índia, ou seja, aquelas 
fornecidas pelo Reserve Bank of India (RBI) sofrem de falta de precisão. Em termos de distribuição 
setorial elas são classificadas em manufatura, serviços financeiros, serviços não-financeiros, comércio e 
outros. Os dados são divulgados no relatório anual e, desde abril de 2008, trimestralmente, nos relatórios 
mensais do RBI. Além de as “aberturas” dos setores encontrarem-se somente no corpo do relatório 
trimestrais, estas são conflituosas, com setores aparecendo ora em uma categoria, ora em outra categoria, 
em outro relatório. Além disso, por exemplo, em 2007, ano de pico da saída de IDE indiano, o setor 
“outros” conta com mais de 55% dos investimentos. Como forma de contornar este problema, diversos 
autores desenvolvem uma metodologia própria para coleta e análise de dados, como Kumar (2008) e 
Pradhan (2009), este último que se baseia em informações coletadas em jornais, revistas e firmas de 
consultoria financeiras. Para uma outra abordagem desta questão, ver Gopalan e Rajan (2010), cujo artigo 
trata exatamente sobre o problema da divulgação dos dados. A adoção aos dados divulgados em Kumar 
(2008) se dá devido ao panorama de mais longo prazo que o autor apresenta, em relação aos demais. 
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desenvolvimento3, a Índia possui duas empresas nessa seleta lista de players 

internacionais.  São elas a Tata Steel, em 9º lugar, e a Oil and Natural Gás Corporation 

(ONGC) na 13ª colocação. Além de maior em termos de ativos no exterior, a Tata Steel 

é também mais internacionalizada do que a ONGC. Vale ressaltar que no ranking  

anterior, a Tata Steel não constava entre as 100 maiores empresas e a ONGC ocupava a 

32ª posição. A outra multinacional indiana que aparecia no ranking anterior era a 

Ranbaky, farmacêutica privada, que ocupava a 99ª posição.  

A empresa de consultoria Boston Consulting Group divulgou um relatório sobre 

as 100 maiores empresas transnacionais de países em desenvolvimento, caracterizados 

como rapidly development economies. Neste ranking, a Índia está representada por 20 

empresas, todas privadas e de capital aberto e é o segundo país com mais representantes 

– a China é o primeiro, com 40 empresas-, sendo seguido pelo Brasil, com 13 

companhias, o México, com 7 e 6 empresas russas. Os setores mais representados são o 

de equipamento automotivo, de serviços de TI e business process outsourcing (BPO) e 

o farmacêutico. 

São duas as principais características dos investimentos indianos no exterior na 

modalidade de fusões e aquisições. A primeira diz respeito à alavancagem financeira 

presente nas transações. Esta alavancagem se dá através da utilização de special 

purpose vehicles (SPVs), que captam recursos no mercado financeiro internacional para 

financiar as compras. Estas transações não são capturadas pelas estatísticas de saída de 

investimento direto (RBI, 2007). 

A outra característica marcante a respeito do processo recente de fusões e 

aquisições indianas é o aumento das transações envolvendo países desenvolvidos. Entre 

as negociações de fusões e aquisições, que em grande parte são majoritárias, desde o 

ano 2000, são 114 negociações acima de US$ 100 milhões, 75 das quais envolvendo 

países desenvolvidos. Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha são os países com o 

maior número de negociações. Em termos de valores, e considerando que algumas 

transações de montante elevado distorcem as estatísticas, os principais destinos foram 

Reino Unido, África do Sul, Estados Unidos e Canadá. As maiores negociações foram: 

em 2007, a compra da britânica Corus Steel pela indiana Tata Steel no montante de US$ 

12 bilhões, em 2010 a compra das operações africanas da empresa do Kuweit Zain pela 

                                                 
3 Classificadas segundo os ativos no exterior. 
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Bharti Airtel por US$ 10 bilhões, na área de telefonia móvel e a compra da canadense 

Novelis pela Hindalco, na área de alumínio, também em 2007, por US$ 6 bilhões.  

As transações envolvendo a maioria absoluta de países desenvolvidos 

encontram-se nos setores de telecomunicações e tecnologia da informação, 

farmacêutico, bens de consumo não-duráveis, automotivo, geração de energia e 

engenharia eletrônica. Os países desenvolvidos também aparecem, porém em menor 

escala, nas transações no setor de metais, especialmente alumínio e aço. Nas atividades 

intensivas em recursos naturais, basicamente os investimentos vão para petróleo e papel 

e celulose, e todos os principais negócios foram realizados com países em 

desenvolvimento. Em termos de valores, de um total acima de US$ 30 bilhões, 

aproximadamente 98% envolvem empresas em países desenvolvidos. Se a negociação 

da empresa de telefonia celular indiana Bharti Airtel com a sul-africana MTN for 

concluída, esta será a maior operação envolvendo uma companhia doméstica até então, 

no montante de US$ 29 bilhões, valor este que representa a terceira maior negociação 

deste tipo no ano de 2009, e o primeiro que não envolve uma empresa farmacêutica4. 

Segundo a empresa de consultoria KPMG5, a Índia será, possivelmente, o primeiro país 

emergente a ter o saldo positivo em número de negócios realizados com países 

desenvolvidos, ou seja, tornar-se uma “exportadora líquida” de aquisições em direção a 

estes países. 

3.3 Brasil-China 
De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), 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%) (Tabela 5). Em termos da participação setorial 

do IDE verificou-se que um aumento das atividades agropecuárias e extrativismos 

mineral (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 5 

                                                 
4 The Economic Times. India is now a player in M&A premier league. 26 de maio de 2009. Disponível 
em:http://economictimes.indiatimes.com/Features/India-is-now-a-player-in-MA-premier-
league/articleshow/4577798.cms. Acesso em 26 de maio de 2009. 
5 KPMG, 2008. 
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Brasil: Fluxo de IDE total 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 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 11.854 161 0,30

Fonte: Banco Central do Brasil 
 

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração: Ipea. 

 

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). A despeito do significativo crescimento do 

fluxo de IDE chinês no Brasil, a participação desse país, pelos dados oficiais do Banco 

Central, ainda é pequena. A China em 2009 ocupou a 27º posição dos países 

investidores no Brasil (participação de 0,27% do total), ao passo que em 2010 passou a 

condição de 20º, com participação de 0,75% do total.. 

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 participações 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 apresentam distorções. Isso porque as 
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empresas estatais chinesas enviam os recursos para o Brasil a partir de outros países6. 

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 muito superiores aos registrados pelo Banco Central. Somente a operação da 

Sinopec com a Repsol foi 18 vezes maior do que o valor apresentado pelo BCB, 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) e 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 6). Fica evidente a estratégia 

chinesa de garantir o acesso as fontes de recursos naturais, bem como o de tentar 

influenciar no preço desses setores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 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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Tabela 6: Aquisições chinesas de empresas que operam no Brasil – 2009 e 2010 

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 Número de negociações 1 Valor total (bil. US$) 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 Número de negociações 5 Valor total (bil. US$) 14,911 

 Elaboração: Ipea     

 
As investidas do capital chinês no Brasil não ficaram concentradas apenas em 

atividades ligadas à exploração de petróleo e à siderurgia, mas também envolveram as 

empresas chinesas atreladas ao agronegócio as quais têm comprado vastas propriedades 

rurais agricultáveis. O avanço chinês na compra de minas, áreas de exploração de 

petróleo e de terras para agropecuária vêm provocando preocupações tanto nos setores 

empresariais quanto governamentais. 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. 

Além desses setores, as empresas chinesas já atuam 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 
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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 o 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 seguinte. 

É importante salientar que as prioridades dos investimentos chineses no Brasil é 

parte de uma estratégia maior de expansão da internacionalização de suas empresas, 

consolidada na política governamental de Going Global de 2002, cujas diretrizes 

obedecem a objetivos tanto econômicos como geopolíticos. Para a América Latina (e 

alguns países da Ásia) o interesse primordial da China tem sido conseguir acesso a 

extração e produção de recursos naturais e energia (petróleo, cobre e ferro), para suprir 

sua demanda interna e alimentar o ritmo de expansão de seu crescimento, e mais 

recentemente tem incluído investimentos em montagem de manufaturados, 

telecomunicações e têxtil. 

Por sua vez, 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 de destino do investimento direto 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. 

Esse pequeno volume de fluxo de IDE brasileiro direcionado à China é 

resultado, de um lado, do esforço de um pequeno número de empresas brasileiras 

(tabela 7) capazes de se internacionalizar, e de outro lado, das restrições e dificuldades 

para a entrada de empresas estrangeiras em alguns setores do mercado chinês. Esses 

obstáculos estão atrelados ao quadro regulatório desse país para receber investimentos 

externos, que vão desde a obrigatoriedade de operação com parcerias locais e, até 

mesmo, à restrição absoluta de IDE em setores considerados estratégicos e de segurança 

nacional pelo governo chinês. No caso específico das empresas brasileiras, estas têm 

encontrado restrições em virtude de operarem em setores concorrentes com as empresas 
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chinesas. Como o governo chinês considera estratégicos esses setores, existe a 

obrigatoriedade de que, boa parte, das empresas brasileiras opere com parceiros locais.   

Ademais, 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 2011, o Conselho de Estado 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.  
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Tabela 7 – Presença de empresas brasileiras na China  

Nome 
Setor de 
atuação 

Descrição 

Embraer Aviação 

A Embraer, por meio de uma joint-venture com a empresa chinesa AVIC II, 
passou a produzir na China o ERJ-145, de 50 lugares. A empresa vem 
tentando sem êxito uma licença do governo para produzir um avião maior 
(capacidade para 120 passageiros). A China está desenvolvendo esse tipo de 
avião o que tem dificultado a licença. A Embraer ameaça fechar essa unidade 
caso não haja um acordo com os chineses. 

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 

componen- 
tes 

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 
Agronegó- 

cio 

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 

Embraco 
Compresso

-res 

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 

 
 
Elaboração: Ipea 
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(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. 

 

Na década de 2000, grandes empresas brasileiras buscaram ingressar no mercado 

chinês sem êxito. Os casos exemplificados no Quadro 3 evidenciam que em setores com 

restrições ao IDE, as empresas brasileiras têm encontrado dificuldades de se inserir no 

mercado chinês, notadamente no que diz respeito às parcerias locais. 

 

 3.4. Brasil-África do Sul 
 

A África do Sul é, entre os países africanos, a maior fonte de investimentos 

diretos estrangeiros. Segundo a Unctad7, o estoque de IDE realizado da África do Sul 

atingiu em 2009 US$ 64 bilhões, o que significa que mais de 60% de todo o 

investimento direto estrangeiro oriundo dos países da África pertencem a empresas sul-

africanas (Gráfico 35). 

Gráfico 35 – IDE da África por regiões em 2009 

África Oriental
1%

África Ocidental
11%

África do Sul
64%

Norte da África
20%

África Central
4%

África Aus
(exceto a Áf

do Sul)
0,5%

 
Fonte: Unctad, Foreign Direct Investment database (www.unctad.org/statistics). Elaboração Ipea. 

 

                                                 
7 Unctad, Foreign Direct Investment database (www.unctad.org/statistics) 
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O gráfico 36 apresenta o fluxo de entrada e de saída de IDE da África do Sul no 

intervalo compreendido entre 19948 e 2009. A volatilidade existente no período é marca 

das mudanças que ocorreram com a abertura econômica iniciada nos anos 1990. Com o 

fim do regime de segregação, houve o retorno da África do Sul à rota dos fluxos de 

investimentos internacionais. Há no desempenho desses fluxos dois pontos a serem 

destacados: 1) em três anos o fluxo de IDE realizado pelos sul-africanos no exterior é 

negativo – 2001, 2002 e 2008; e 2) nos períodos onde se alcançam os maiores picos de 

entrada de IDE –2001, 2005 e 2008 –, os investimentos realizados pelas empresas sul-

africanas têm fortes quedas, inclusive com os tais fluxos negativos, ocorrendo o oposto 

quando o IDE da África do Sul alcança seu nível mais alto, em 2006. 

 
Gráfico 36 – Estoques (eixo esquerdo) e fluxos de entrada e de saída de IDE da 

África do Sul (em milhares de US$) 
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Fonte: Unctad, Foreign Direct Investment database (www.unctad.org/statistics). Elaboração Ipea. 

 
 

Essas duas questões estão correlacionadas e se referem ao processo de 

transferência de empresas da África do Sul para o exterior entre 1997 e 2001 e às fusões 

e aquisições de grande vulto ocorridas nos anos 2000. 

Entre 1997 e 2001, várias grandes empresas de origem sul-africana, como a 

Billinton, a Anglo American, a South African Breweres, a Old Mutual, e a Dimension 

Data, transferiram suas primeira listagens da Bolsa de Johanesburgo para a Bolsa de 

Londres e outras bolsas de valores da União Europeia, o que aumentou fortemente o 

                                                 
8 Esse é o ano da eleição e posse de Nelson Mandela e que marca o início do domínio do Congresso 
Nacional Africano no governo sul-africano. 
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estoque de IDE de empresas estrangeiras na África do Sul e reduziu o das empresas sul-

africanas em outros países (BARBOSA, 2009 e RUMNEY, 2004).  

Ainda em 2001, a Anglo American junto com outros investidores estrangeiros 

adquiriram parcela significativa da maior produtora de diamantes do mundo, a sul-

africana De Beers. Essa transação representou não apenas uma forte entrada de IDE NA 

África do Sul, US$ 3,2 bilhões (FDI.NET, 2001; COWELL, 2001), como também, a 

transferência de investimentos externos da De Beers para os seus novos controladores, o 

que representou um significativo desinvestimento sul-africano. Processo semelhante a 

este voltou a ocorrer em 2005 na compra do Amalgamated Banks of South Africa 

Limited (Absa) pelo inglês Barclays Bank por US$ 5,5 bilhões (THE NEW YORK 

TIMES, 2005) e, em 2008, na compra de 20% das ações do Standard Bank, um dos 

quatro maiores bancos sul-africanos, por US$ 5,6 bilhões, pelo Industrial and 

Commercial Bank of China (ICBC) (CHEN, 2007). Em 2006, por outro lado, ao fluxo 

de entrada negativo correspondeu ao maior pico de IDE realizado no exterior como 

resultado, principalmente, da aquisição da empresa de telecomunicações do Oriente 

Médio Investcom LLC pela sul-africana Mobile Telephone Network (MTN) por US$ 

5,5 bilhões (BAILEY, 2006).  

Essas transações, dentre outras menores, explicam o comportamento um tanto 

simétrico dos fluxos de entrada e de saída de investimentos diretos na década de 2000.  

Quanto ao perfil setorial dos investimentos realizados pelas empresas sul- 

africanas, considerando o valor acumulado de fusões e aquisições realizadas por essas 

empresas entre 2000 e 2009, há uma clara concentração em quatro setores principais: 

matérias primas (minerais, químicos etc), com 30% de participação; finanças, com 25%; 

comunicações, 13%; e diversificados, 12%. Esses quatro setores concentram 80% dos 

investimentos sul-africanos (Gráfico 37).  
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Gráfico 37 - Fluxo de saída de IDE (fusões e aquisições) – acumulado 2000-2009   
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Fonte: Bloomberg 

 
Distribuição Geográfica do IDE sul-africano 

Quanto a sua distribuição geográfica, os investimentos diretos sul-africanos no 

exterior, em termos de estoque, têm sofrido uma forte mudança desde o ano 2000 

(Gráfico 38). Em 1993, a Europa era o destino preponderante do IDE da África do Sul, 

concentrando 93% dos estoques investimentos diretos feito pelo país.  Em 1999, essa 

concentração ainda era substancial, com a Europa concentrando 87%; a América do 

Norte – que aqui compreende os Estados Unidos e o Canadá –, 5%; a África, 5%; a Ásia 

e a Oceania, juntas9, 3%; enquanto a América Latina, apenas 1%. A partir de então, 

houve uma significativa mudança no perfil dos estoques de IDE sul-africanos com a 

contínua perda de participação da Europa – que concentrava, em 2009, de 42% dos 

estoques externos de IDE da África do Sul – e a crescente participação dos países da 

Ásia e da Oceania e da África – 28% e 22%, respectivamente. Enquanto isso, os 

investimentos na América do Norte e na América Latina permaneceram baixos 

praticamente estáveis com 6% e 2%, respectivamente.  

 

 

 

 

 

                                                 
9 Na base de dados da Unctad, de onde essas informações foram extraídas, a Ásia e Oceania foram 
consideradas conjuntamente. 
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Gráfico 38 – Estoque externo de IDE sul-africano por região 
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Fonte: Unctad, World Investment Directory on-line; South African Reserve Bank, Quarterly Bulletin, 
vários anos. Elaborado pelos autores. 

 

Tabela 8 – Empresas transnacionais da África do Sul entre as cem maiores 
segundo a Unctad, em 2008 

Classificação 
por: 

    Ativos Vendas Empregos   

Ativos 
Externo

s 
ITN¹ Empresas 

Setor de 
atividade 

Externo 
(em 

milhões 
de US$) 

%  
(Total

) 

Externo  
(em 

milhões 
de US$) 

%  
(Total

) 

Externo 
(em 

milhões 
de US$) 

%  
(Total

) 

ITN¹ 
(%) 

21 24 
MTN Group 
Limited 

Telecomunicaçõ
es 

 
13.266 73%

 
7.868 63%

  
10.870  66% 67,4

44 78 Sasol Limited Química 
 

6.679 35%
 

7.781 36%
  

6.041  18% 29,6

49 8 Sappi Limited Papel e celulose 
 

5.933 97%
 

5.483 94%
  

9.850  65% 85,2

51 37 
Netcare 
Limited 

Outros serviços  
de consumo 

 
5.590 84%

 
1.516 52%

  
9.203  32% 56,1

57 36 

Steinhoff 
International 
holdings 

Outros bens  
de consumo 

 
5.060 70%

 
3.492 62%

  
15.397  37% 56,5

58 73 
Gold Fields 
Limited 

Metal e 
derivados 

 
4.839 57%

 
1.443 45%

  
2.594  5% 35,7

59 13 
Medi Clinic  
Corp. Limited 

Outros serviços  
de consumo 

 
4.788 89%

 
1.341 58%

  
15.799  89% 78,7

70 39 
Naspers 
Limited 

Outros serviços 
de consumo 

 
3.821 66%

 
995 33%

  
7.790  66% 55,3

Fonte: Unctad, World Investment Report 2010: The largest transnational Corporations (arquivo on-
line). Elaboração Ipea. 
¹ Índice de Transnacionalidade. O ITN é calculado pela média das proporções dos valores externos 
sobre os internos. 
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4. Riscos e Oportunidades para o Brasil 

A natureza das relações econômicas do BRICS é representada pela 

heterogeneidade entre esses países. Apesar de criarem um crescente centro gravitacional 

da economia do globo, o grupo não manifesta dinamismos homogêneos. A China 

figura-se como um centro dentro do grupo, o que implica em uma relação assimétrica. 

Essa preponderância tem influenciado fortemente o desenho de integração comercial e 

de investimentos que o Brasil tem construído com o BRICS 

Com a China, a relação comercial está basicamente atrelada a venda de produtos 

primários e commodities, mas que se soma também à potencial demanda da Rússia, 

Índia e, em menor grau, a África do Sul. A pauta de comércio do Brasil com o BRICS é 

assimétrica. Em geral, o Brasil exporta bens primários e semi-manufaturados e importa 

manufaturados mais sofisticados. O caso mais paradigmático é a relação comercial com 

a China. Embora com saldo superavitário para o Brasil, as pautas de exportação e 

importação são bastante assimétricas. A exceção é no caso com a África do Sul onde as 

exportações e importações concentram-se em produtos manufaturados. 

A competitividade brasileira nesse setor de baixo valor adicionado tem 

pressionado cada vez mais o perfil da pauta exportadora para esses produtos, pois são os 

negócios imediatos mais rentáveis no Brasil. A questão é que isso pode, no médio e 

longo prazo, dificultar, ou até bloquear, os anseios brasileiros por integrar-se ao mundo 

industrializado desenvolvido. O dinamismo proporcionado por esse desenho, no 

entanto, alimentou, no Brasil, a necessidade de importações de alto valor adicionado 

para suprir a escassez relativa de recursos internamente direcionados para a produção de 

bens industrializados, especialmente os de alta tecnologia, espaço poroso ocupado pelas 

exportações chinesas.     

O Brasil é superavitário no comércio com o BRICS, com exceção da Índia. Esse 

superávit pode se ampliar com a crescente demanda chinesa e indiana por commodities 

agrícolas e minerais. Ao mesmo tempo em que é fundamental utilizar o acesso ao 

mercado brasileiro como moeda de troca nas negociações a maior dependência da pauta 

exportadora primária pode aumentar a vulnerabilidade externa estrutural da economia 

brasileira, especialmente num provável momento de queda dos preços agrícolas, sujeitos 

à volatilidade das bolsas financeiras mundiais. O que reduz esse risco é a permanência 

da demanda do BRICS por alimentos, especialmente a da China, mas não se pode 
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deixar de observar que esse é um atenuante completamente alheio ao controle da 

soberania brasileira.   

 Há também uma forte assimetria também nos fluxos bilaterais de investimento 

realizados e recebidos. No período recente, os capitais brasileiros intensificaram seus 

investimentos no exterior, ainda que a destinação para o BRICS ainda seja muito 

modesta. No entanto, as empresas brasileiras identificam oportunidades de atuação no 

BRICS. Pesquisa qualitativa da Sobeet junto às empresas brasileiras mais 

internacionalizadas indica que cerca de um terço das empresas pretende investir em 

algum dos países do acrônimo. 

O crescimento da demanda no BRICS, sobretudo no caso da Índia e da China, está 

associado aos investimentos em infra-estrutura e urbanização. Esses investimentos 

abrem espaço para a internacionalização de empresas brasileiras nas áreas de serviços 

de engenharia, indústrias de base (equipamentos e serviços para as áreas de energia, 

telecomunicações, saneamento, entre outras). O tema a considerar, neste caso, são as 

barreiras comerciais existentes para tanto, inclusive barreiras institucionais, como o 

elevado custo de negociação industrial no caso da Índia, que possui mais de uma 

entidade representativa para esse fim. 

Além da segurança alimentar, a segurança energética é uma preocupação não só 

brasileira, mas também das economias do BRICS, sobretudo China e Índia, deficitárias 

em energia. Há oportunidades para maiores exportações de petróleo (Pré-sal) e energia 

renovável (etanol). A recente tragédia japonesa e o consequente questionamento do uso 

de energia nuclear abrem espaço ainda maior para fontes alternativas e renováveis de 

energia, áreas onde o Brasil tem competitividade. 

A Base Industrial de Defesa (produtos e serviços) poderá ampliar parcerias com os 

países do BRICS, como já são os casos das parcerias com a África do Sul (projeto A-

Darter-mísseis) e com a China (Programa CBERS-satélites). Cabe destacar que China e 

Índia têm alguns dos maiores orçamentos de Defesa no mundo e uma BID ainda em 

consolidação.  

Outro aspecto estratégico é a parceria entre Brasil e Índia na produção de 

medicamentos genéricos, uma valiosa conquista desses países que precisa ganhar novos 

patamares que incluam o desenvolvimento autônomo de medicamentos e o 
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direcionamento dos recursos para fármacos específicos ao combates das doenças típicas 

de países do mundo subdesenvolvido.   

O expressivo crescimento da indústria automobilística chinesa e, em menor medida, 

indiana deveria abrir espaço para maiores exportações de autopeças e outros insumos e 

componentes para esses mercados. Os recentes investimentos chineses no setor (e as 

perspectivas de investimentos indianos) no Brasil, bem como o aumento das 

importações de veículos, deveriam ser utilizados como moeda de troca nas negociações. 

Também é o caso das exportações de ônibus, caminhões e carrocerias de empresas no 

Brasil para esses mercados, melhorando o atual perfil da pauta de comércio com os 

parceiros do BRICS. O importante, especialmente nesse assunto, é pressionar pelo 

tratamento isonômico das empresas brasileiras em solo estrangeiro, como reciprocidade 

do que estas últimas têm em solo pátrio.   

O risco de procurar competir com produtos fabricados a custos baixos da China, sem 

o reconhecimento de que de fato os preços refletem custos regionais, no entanto, é uma 

armadilha que precisa ser desatada por uma política industrial moderna e de longo 

prazo, em cujo centro esteja a combinação de um grau de proteção da indústria nos 

setores estratégicos na cadeia de valor com a liberalização de setores cuja 

competitividade dependa da concorrência internacional. Associado a esse cenário 

interno, a complementaridade produtiva regional, por meio do aprofundamento da 

integração sul-americana, é crucial ao desenvolvimento de uma estrutura razoavelmente 

competitiva. 

O avanço chinês na África tem acarretado perda de oportunidades para o Brasil, que 

precisa equilibrar-se com uma maior presença na África do Sul, principal investidor e 

porta de entrada para o continente africano, além de seus parceiros tradicionais, como 

Angola e Nigéria. A pauta exportadora brasileira com a África do Sul é a única que não 

segue o padrão com os outros BRICS, sendo concentrada em produtos industrializados. 

O dinamismo sul-africano pode criar um mercado importante de escoamento de 

produtos brasileiro de média intensidade tecnológica, mas a maior densidade econômica 

entre os dois países depende de investimentos pesados em infraestrutura de transporte 

marítimo e na criação de rotas comerciais adequadas à escala necessária a esse salto de 

qualidade. 
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Na governança global, é possível explorar a necessidade de construção de uma nova 

ordem internacional pautada pela multilateralidade e reformas dos organismos 

internacionais, inclusive com o apoio do BRICS para que o Brasil assuma um assento 

permanente no Conselho de Segurança da ONU e uma maior coordenação comercial 

tanto no âmbito da OMC, ainda que a Rússia não participe desse órgão. O instrumento 

de cooperação diplomática pode colaborar na agenda da difícil reforma do sistema 

financeiro internacional, especialmente suas instituições chaves como o Banco Mundial 

e o Fundo Monetário Internacional. O BRICS congrega países aparentemente de 

interesse comum em arquitetar um padrão monetário internacional mais favorável à 

inserção dessas economias sem os efeitos indesejados provocados pelo poder absoluto 

do dólar como reserva mundial de valor. O desafio é manter o caráter multilateral do 

grupo, que cada vez mais será influenciado pela força centrípeta de destruição criadora 

chinesa, impedindo que a assimetria econômica transforme a simetria da igualdade 

soberana (e do direito ao desenvolvimento) em algo meramente acessório da dinâmica 

do sistema. 
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