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I - A China Comercial 
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Participação dos Países de Renda Média e Baixa 
nas Exportações Totais da China 

China entra na OMC 



Importância para o Comércio Externo do Brasil 

Exportações 

 

• 2000: 2% do total 

 

• 2010: 15% do total 

 

• 2017: 22% do total 

Importações 

 

• 2000: 2% do total 

 

• 2010: 14% do total 

 

• 2017: 18% do total 



Acordos de Livre Comércio da China:  
relativamente recentes e ´flexíveis` 

País Ano 

Chile 2005 

Peru 2009 

Costa Rica 2010 

ASEAN 2004 

Nova Zelândia 2008 

Cingapura 2008 

Austrália 2015 

Coréia do Sul 2015 



Desconforto (efetivo ou potencial) nas relações 
comerciais bilaterais 

• Acordos preferenciais entre a China e países vizinhos afetam as condições de 
acesso (de produtos industrializados brasileiros) ao mercado da região 

 

• Incidência de medidas anti-dumping 

 

• Uso de moedas nacionais no intercâmbio bilateral; não praticado 



Ser membro do grupo dos BRICS não tem feito diferença, 
em termos comerciais 

• Não se debate mudança nas políticas comerciais dos cinco sócios; o máximo que 
se conseguiu foi acordo para facilitação de comércio 

 

• Temas comerciais são considerados para negociações apenas na OMC 

 

• Não há tratamento comercial diferenciado que beneficie os sócios 

 



´Sofisticar` a pauta exportadora brasileira 
certamente envolve melhorar a competitividade 

Mas há um componente de relações comerciais que não 
pode ser desconsiderado 

Seria o caso de se pensar em Acordo Preferencial, a 
exemplo de outros países? 



II - A China Investidora 



O Aumento Recente dos Investimentos Externos da 
China 

• Processo iniciado com estratégia ´Go Global`, em 2001 

 

• Investimento direto chinês total:  
US$ 6,7 bilhões em 2001 

US$ 183 bilhões em 2016 

 

Dos quais: 

• 30% para os EUA 

• Alemanha, Brasil, Reino Unido com mais de US$ 10 bilhões cada 



Motores do Investimento Externo Chinês Recente 

• Busca de alternativas para aplicar as reservas de divisas, muito concentradas em 
US Treasury Bonds 

 

• Estratégia de expansão da influência global chinesa 

 

• Líderes de governos provinciais e de empresas estatais chinesas associam bom 
desempenho a repercussão política interna 



A Demanda Latinoamericana por Recursos Chineses 

Os países da região apresentam: 

 

• Crescente dependência do mercado chinês para as exportações agrícolas 

• Carência flagrante de investimentos em infraestrutura 

 

Mas 

 

• Mercados de capitais limitados 

• Baixa taxa de poupança 

• Graus de liberdade reduzidos em recursos fiscais 

 



O Investimento da China no Brasil 

• Grande dificuldade para quantificar -> registros de origem em países variados 

 

•  No Brasil estima-se uma relação 2,5 : 1 entre os investimentos totais anunciados 
e os efetivamente realizados 

 

• Boletim SEAIN/MP: entre 2003 e 2017 os chineses investiram em 97 projetos no 
Brasil, no valor de US$ 54 bilhões 
Foram anunciados (mas não concretizados) outros 158 projetos, no valor de US$ 72 bilhões 

 



Brasil: Setores que mais atraem Investimento Chinês 

• 68% dos investimentos chineses no Brasil em 2003-2017 estiveram concentrados 
em 4 setores: extração de petróleo e gás, energia elétrica, extração de minerais 
metálicos e metalurgia 

 

• A maior parte (72%) dos investimentos foi feita por empresas de capital público 

 

• E a maior parte dos investimentos é em fusões e aquisições, não em novas 
plantas produtivas 



América Latina: 
Pontos a considerar em relação aos Investimentos Chineses 

• Concentração na exploração de recursos naturais, com baixo grau de 
transformação local 

 

• Empresas se apresentam como de capital privado quando são, de fato, de capital 
público 

 

• Baixo interesse em investir em setores de tecnologia mais avançada 

 

• Crescente participação de investimentos em setores produtores de itens não-
comercializáveis (como alguns serviços), que não geram divisas para remunerar 
o capital 

 



Pontos a considerar em relação aos Investimentos 
Chineses (cont) 

 
• Pró-atividade chinesa junto a agências de governo e a entidades subnacionais, o que 

dificulta o monitoramento 
 

• Preferência por participar em projetos maduros; resistência a investir em novas plantas 
produtivas 
 

• E por ser um processo recente, intenso, e o grau de conhecimento mútuo não ser muito 
amplo: 
 

 Insistência em conseguir garantia soberana, para reduzir riscos 
 

 Resistência em assumir o risco cambial 
 
 



Peculiaridade nacional 

• À diferença de outros países, não se dispõe no Brasil de mecanismo que permita 
bloquear fluxos de investimento externo indesejados 

 

• Aparentemente a única ferramenta disponível é o CADE, para os casos de 
excessiva concentração de mercado 



Mas não basta satisfazer a demanda por recursos 
externos 

Seria conveniente dispor da capacidade de ´orientar` minimamente os 
investimentos segundo os interesses nacionais 

 

Ao menos, poder definir áreas onde não há interesse na participação 
externa, a exemplo de diversos outros países 



III – A China Emprestadora 



Importância dos Recursos Chineses para a América 
Latina 

• O valor dos financiamentos concedidos pelos bancos e fundos chineses aos 
países da América Latina e Caribe em 2015 foi de US$ 29 bilhões 

 

• Isso significou quase duas vezes a soma total dos empréstimos concedidos pelo 
Banco Mundial, BID e CAF 

 

• Não apenas os bancos chineses se tornaram os principais financiadores da 
região; sua atuação anti-cíclica (aumento de operações nos anos de crise 
recente) é reconhecida 



Principal Fonte de Empréstimos à América Latina 

• Em 2017 o China Development Bank e o China Eximbank financiaram US$ 9 bilhões aos países 
da região 

 

• Brasil e Argentina absorveram 91% desse total, sendo que o Brasil, com US$ 5,3 bilhões, 
correspondeu a 59% 

 

• Desde 2005, quando os bancos chineses iniciaram seus empréstimos à região, já foram mais de 
USS$ 150 bilhões 

 

• Os financiamentos são concentrados em projetos de infraestrutura e extração de produtos 
primários 

 

• Em geral os financiamentos são condicionados à participação de empresas chinesas e à 
aquisição de equipamentos chineses 



IV - Potencial de Aumento da Presença Chinesa 



Capital dos Bancos Chineses x Outros Bancos 
Multilaterais 

Dois bancos -> China Development Bank e Export Import Bank of China têm ativos 
superiores a US$ 1,8 trilhões 

 

Dos quais US$ 500 bilhões são ativos no exterior 

 

Os ativos do Banco Mundial + BID + Banco de Desenvolvimento da Ásia + Banco de 
Desenvolvimento da África + Banco Europeu para a Reconstrução = US$ 700 
bilhões 

 



Os Fundos Chineses de Investimento 
Região US$ Bilhões 

Ásia 

Silk Road Fund 4,0 

The Green Silk Road Fund 4,8 

China-ASEAN Fund 1,0 

Eurasia 

China-Central and Eastern Europe Investment Fund 4,0 

Russia-China Investment Fund 2,0 

África 

China-Africa Investment Fund 2,0 

Africa Growing Together Fund 2,0 

China-Africa Industrial Capacity Cooperation Fund Company Limited 
(CAICCF) 

- 

Países do Sul em Geral 

South-South Climate Fund 3,2 

South-South Cooperation Fund 2,0 



Os Fundos Chineses para a América Latina 

Nome Início Montante (US$) 

Fundo China-Brasil de Cooperação para 
Expansão da Capacidade Produtiva 

(Claifund) 
 

2015 20 bilhões 

Programa Especial de Empréstimos para 
Projetos de Infraestrutura  

China-América Latina 
(China Development Bank) 

2015 10 bilhões 

Programa Especial de Empréstimos para 
Projetos de Infraestrutura  

China-América Latina 
(Eximbank) 

2014 10-15 bilhões 



O Fundo Brasil-China de Cooperação para Expansão da 
Capacidade Produtiva 

• Recursos: US$ 15 bilhões do Claifund + US$ 5 bilhões de instituições financeiras 
brasileiras 

 

• Processo decisório paritário: 3 autoridades de cada país 

 

• Relação 3:1 (para cada US$ 1 de instituições brasileiras o Claifund aportará US$ 3) 

 

• Projetos de no mínimo US$ 100 milhões 



Há nítido interesse chinês, e cabe aos países latino-
americanos identificarem suas prioridades 



V - A China como Oportunidade de Negócios 



Dimensões do Mercado Chinês 

 

• População de 1,4 bilhão de habitantes 

 

• PIB = US$ 11 trilhões em 2016 

 

• Consumo interno = 59% do crescimento do PIB em 2017 

 

• 69 milhões de pessoas cruzaram a linha de pobreza, entre 2013 e 2017 

 

• Mais de US$ 3 trilhões de reservas de divisas 



Novos Padrões de Demanda 

Estima-se que em 2035 a China será economia de alta renda 

 

Desafio: concentração de renda (Coeficiente de Gini próximo a 0,46) 

 

19º Congresso do Partido Comunista chinês (2017): 

 

.melhorar a qualidade de vida dos cidadãos chineses 

.até 2021 (100º. Aniversário do Partido): eliminação de toda pobreza 

.até 2049 (100 Anos da Revolução): China será ´nação avançada`, uma potência mundial 

.maior abertura ao comércio externo (Feira de Xangai em novembro) 



Implicações 

• Há claras oportunidades para uma economia rica em recursos naturais, 
sobretudo dada a eficiência na produção de alimentos 

 

• O aumento do poder aquisitivo chinês não apenas aumenta a demanda 
agregada: ele implica, ao mesmo tempo, maior sofisticação nos padrões de 
consumo 

 

• Isso aumenta a importância de diversificar e aumentar o grau de sofisticação dos 
produtos exportados para a China 



Outras dimensões do relacionamento bilateral 

• Na última Reunião de Cúpula Brasil-China foi acordado o estímulo a uma Parceria 
Estratégica Ampla, com cooperação nas áreas de economia e comércio, energia, 
aviação, agricultura, finanças, infraestrutura e medidas com relação às mudanças 
climáticas 

 

• Há mais de 30 anos Brasil e China firmaram Acordo para o Uso Pacífico da Ciência 
e Tecnologia, que permitiu a construção conjunta de mais de 5 satélites, para 
monitoramento de poluição e de uso do solo 



O relacionamento com a Região 

• No caso da América Latina em conjunto, desde 2014 existe o Fórum China-CELAC 

 

• Nesse Fórum foi acordada a adoção do Plano de Cooperação entre a China e os 
Países Latino-americanos e Caribenhos, envolvendo diversas áreas 

 

• China tem Acordos de Livre Comércio com 3 países latino-americanos: Chile, Peru 
e Costa Rica 



VI – A Agenda mais Ampla 



O Cenário Internacional 

• Medidas recentes por parte de alguns países provocam temores de conflitos em termos 
de política comercial 

 

• Isso acontece quando a principal característica global nos últimos anos era a opção por 
acordos de livre comércio 

 

• A perspectiva de adoção de barreiras comerciais por alguns países pode implicar desvio 
de fluxos de comércio, aumentando a concorrência com produtos importados no 
mercado interno dos países latino-americanos 

 

• É de se esperar que tanto a China quanto os países latino-americanos mostrem 
empenho em preservar e prestigiar as instituições multilaterais que contribuem para 
evitar conflitos comerciais 



O Cenário Internacional 

• A China tem ocupado espaços político/econômicos deixados pelos EUA 
 

Possíveis implicações para a região 
 

• Eventual reação americana em fóruns multilaterais pode vir a impor a terceiros países 
o custo de optar pelo alinhamento com uma ou outra posição 
 

• Um possível debilitamento do dólar pode vir a fortalecer a dimensão universal do 
renminbi, introduzindo novo item na agenda macroeconômica 

  
Mas possíveis inferências a respeito devem ser cautelosas, em vista dos desequilíbrios no 
sistema financeiro chinês  

  (endividamento elevado, enorme ´shadow banking`) 

 



Brasil e China: parceiros em grupos relevantes 

A atuação acordada em fóruns específicos tem dado alguns resultados, embora menos do 
que o desejado: 
 
• G-20: as pressões nesse âmbito permitiram uma primeira reforma, ainda insuficiente, 

da estrutura de quotas no Fundo Monetário Internacional 
 

• Brasil participa do Fórum de Comércio e Cooperação Econômica entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa 
 

• BRICS: as atividades no grupo têm possibilitado aumentar o grau de conhecimento 
mútuo. Algumas iniciativas são notáveis, como o NDB e o Acordo de 
Contingenciamento de Reservas. Mas há muito mais a ser feito 
 

• É preciso maior convergência de propósitos, para poder articular ações coordenadas 



Iniciativa ´One Belt - One Road`:  
problema para os sul-americanos? 

• A China é responsável hoje pelo projeto mais ambicioso em curso no cenário 
mundial 

 

• Em valores atualizados, o montante de recursos envolvidos corresponde a mais 
de 12 vezes os do Plano Marshal 

 

• O objetivo básico é prover infraestrutura e eficiência produtiva, de modo a 
intensificar o comércio entre os países envolvidos 

 

• Se bem sucedida, essa Iniciativa poderá ter efeito daninho – desvio de comércio 
e de investimentos - sobre os países que não se encontram ao longo dos eixos 
contemplados: determinismo geográfico 



A Variante mais Recente: Iniciativa ´Belt and Road` 

• A mudança de nome (2017) sinaliza disponibilidade de recursos para 
investimentos também nos países que estão fora do traçado original 

 

• Oficialmente sinaliza “uma extensão natural” da Rota da Seda Marítima (parte da 
One Belt – One Road) 

 

• Mas os países da América Latina não participam dos financiamentos do Asian 
Infrastruture Investment Bank nem têm acesso ao Silk Road Fund (US$ 40 
bilhões) 

 

• Tem havido, no entanto, iniciativas recentes explicitamente vinculadas à 
Iniciativa, como uma ferrovia no Panamá 



Um Tema Pendente 

• O projeto chinês para construção de ferrovia unindo os dois oceanos na América 
do Sul reflete desejo histórico dos povos da região 

 

• A forma como foi feita a análise técnica de uma das propostas, no entanto, não 
foi bem sucedida 

 

• Em lugar de se pensar numa via de escoamento de mercadorias para o mercado 
asiático, pareceria bem mais rentável e de mais fácil aceitação uma via que 
viabilize a aproximação entre o Mercosul e o Grupo Andino. Outra lógica. 

 

 



Por último: o BRICS pode ser ferramenta importante para a 
aproximação Brasil-China, mas isso demanda ajustes 

• O grupo foi criado com o objetivo de influenciar a governança global 

 

• Para tanto, é preciso haver convergência de interesses, o que só ocorre quando 
existe clara percepção de ganho associada à participação no grupo 

 

• Há, pelo menos, três riscos implícitos: 

 
• Converter-se em ´China mais quatro`, atendendo primordialmente aos interesses do sócio 

maior 

• Dispersão de propósitos, perdendo-se de perspectiva o objetivo principal 

• Pressão por alinhamento de posições, em caso de conflito externo de algum dos sócios 

 

 



Na reunião de Cúpula de 2017 foi proposto que o Brasil 
considera a China um parceiro especial e espera que a 

China também considere o Brasil de modo diferenciado 
 
 

Os indicadores mostrados aqui permitem esperar que 
isso possa se concretizar 



 

Se houver interesse em volume recente sobre relações bilaterais Brasil-China: 

(publicado em mandarim e em inglês) 

 

 

Chen Huaqiao (org), China and Brazil: Development and Focus, Beijing  

Current Affairs Press, 2017, ISBN 9787519501747 

 

 

Contato do organizador: 

shenhuaqiao@aliyun.com 
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