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O lançamento da Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), e os motivos que orientaram a criação da Agenda 
China refetem uma atitude de engajamento entre o setor privado e o governo brasileiro para superar vários  desafos 
relacionados ao desenvolvimento do País.

O primeiro conjunto de medidas e ações previstas na PDP deverá cumprir as seguintes metas, até 2010: aumentar 
a taxa de investimento da economia de 17,6%  para 21% do PIB; ampliar os investimentos privados em Pesquisa e 
Desenvolvimento para 0,65% do PIB; aumentar em 10% o número de micro e pequenas empresas exportadoras, e 
elevar a participação das exportações brasileiras para 1,25% das exportações mundiais.

Certamente, o aumento do comércio exterior brasileiro com a China pode permitir alcançar essa última meta, se 
elevarmos o conteúdo tecnológico de nossas exportações ao mercado chinês com produtos de maior valor agregado 
do que os já tradicionalmente exportados. 

A Agenda China surge num momento extremamente oportuno, sendo mais um espaço de interlocução público-
privada, a exemplo dos que serviram como instrumento para a elaboração da Política de Desenvolvimento Produtivo. 

Esse novo mecanismo, representado pela Agenda China, tem as condições para realizar uma profunda 
transformação no intercâmbio comercial Brasil-China devido ao dinamismo das economias dos dois países.

Os trabalhos da Agenda China exercerão um papel determinante no aumento da participação das exportações 
brasileiras no comércio mundial, ao estimular as iniciativas que visem um comércio Brasil-China de produtos com mais 
conteúdo tecnológico e maior valor agregado. De 2005 a 2007, a corrente de comércio Brasil-China praticamente 
dobrou passando de US$ 12,1 bilhões para US$ 23,3 bilhões. O ano passado marcou, também, o primeiro défcit anual 
de US$ 1,8 bilhão com a China, depois de seis anos de superávits brasileiros. 

Em 2008, a China prossegue com destacada relevância como parceiro comercial do Brasil, sendo nosso principal 
mercado de exportação na Ásia e o terceiro país fornecedor de importações, atrás dos Estados Unidos e da Argentina. 

O crescimento dos fuxos de comércio e investimentos entre dois países importantes, como o Brasil e a China, 
exige uma estratégia de atuação coordenada e cada vez mais atenta aos temas de interesse mútuo. 

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior já possui uma experiência de muito êxito, 
envolvendo as Comissões de Monitoramento de Comércio com alguns dos principais parceiros comerciais do Brasil na 
América do Sul. 

A criação da Agenda China tem, justamente, o objetivo de colocar os representantes do setor privado dos dois 
países e as respectivas autoridades governamentais num processo contínuo de diálogo. Isso permitirá aprofundar as 
transações econômico-comerciais, principalmente com elevação da participação de produtos industrializados nas 
exportações brasileiras para o mercado chinês e ajustamento de eventuais desequilíbrios. 

Considerando-se os resultados disponíveis até maio de 2008, 95,1 % das importações brasileiras originárias da 
China compõem-se de produtos industrializados, enquanto apenas 26,8 % das exportações brasileiras para a China 
foram de produtos industrializados.

Nos últimos anos, países em desenvolvimento, como o Brasil e a China, têm atraído cada vez mais a atenção 
internacional, pelas imensas expectativas em termos de crescimento econômico e de oportunidades de negócios. O 
expressivo crescimento no fuxo de investimento estrangeiro direto para a China e para o Brasil refete as excelentes 
condições estruturais para o desenvolvimento da produção e do comércio nos mais diversos segmentos da atividade 
econômica em cada país.

No Brasil, o ingresso de investimento estrangeiro direto (IED) continua crescendo expressivamente. Apenas no 
primeiro quadrimestre de 2008, o IED aumentou 21,9%, passando de US$ 9,6 bilhões, em 2007, para US$ 11,7 bilhões. 
No acumulado de 12 meses, os investimentos externos no Brasil já totalizam US$ 36,4 bilhões, o que demonstra uma 
confança nas potencialidades do país e em sua capacidade de atender a demanda das importações chinesas por 
produtos sofsticados e inovadores, em condições competitivas.

Com as missões, feiras e projetos específcos contidos na Agenda China, sem dúvida, alcançaremos um novo 
patamar nas relações comerciais entre o Brasil e a China.

Miguel Jorge
Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior

A AGENDA CHINA
NO CONTEXTO DA POLÍTICA

DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO



O Seminário “As Perspectivas das Relações Econômico-Comerciais Brasil-China”, ocorrido em Brasília, no dia 4 de 
dezembro de 2007, constituiu especial oportunidade para aprofundar a refexão da parceria sino-brasileira, a qual deve 
ser conduzida por meio de uma estratégia plenamente integrada pelo Governo e pela iniciativa privada.

Dessa percepção, o Ministro Miguel Jorge e eu acordamos com a importância de se constituir um Grupo de 
Trabalho China, integrado por, além de representantes das respectivas Pastas, de outros órgãos e entidades interessados 
na articulação de iniciativas no âmbito público e privado. Nesses termos, o Grupo, após meses de trabalho, brinda-nos 
com este plano de ação que contempla medidas para dinamizar o comércio bilateral e os investimentos mútuos Brasil-
China, tais como o fomento de estudos técnicos e de ações de promoção do potencial produtor e exportador brasileiro 
no mercado chinês.

Ao se mencionar a China, deve-se, inicialmente, levar em consideração a forma acelerada com que aquele país 
inseriu-se no contexto internacional nos últimos anos. Hoje situa-se entre as maiores economias do mundo. Seus 
governantes têm uma visão permanente, de longo prazo, e entendem que esse contexto é na verdade a recuperação do 
importante papel da China no cenário internacional. Contudo, sua inserção internacional ocorre de forma heterogênea 
com base na manutenção de um perfl político relativamente baixo se comparado com sua crescente relevância 
econômico-comercial. A China é hoje a terceira economia em termos dominantes do mundo, e prevê-se que supere, 
nos próximos quinze anos, a economia japonesa. Segundo algumas estimativas, em meados do século deverá superar 
a economia dos EUA.

O Brasil tem desenvolvido uma mudança paulatina em relação à China, na medida em que ela se transforma numa 
economia de inserção competitiva no cenário internacional. A política externa e mesmo a política de defesa da China, 
como decorrências dessa mudança, passam a ter também uma atuação diferenciada. A China torna-se um país mais e 
mais voltado para fora, estabelecendo parcerias inicialmente regionais, depois com os grandes países que detêm, de 
certa forma, o controle principal do ordenamento do sistema internacional. E o Brasil se situa em um destes contextos: 
uma interseção entre o interesse global Chinês e o interesse da América Latina em ter uma relação especial com países 
de porte e de presença internacional mais relevante.

A relação da China com o Brasil ganhou relevância ao longo dos anos de forma muito signifcativa, em todas 
as dimensões, não apenas na visível e evidente dimensão econômico-comercial, mas também na visão política e na 
dimensão estratégica. O comércio bilateral começa a ter papel cada vez mais relevância nas relações bilaterais.

A China age de forma pragmática. Isto é um elemento que dá uma certa tranqüilidade, embora nunca se possa 
negar que a expansão acelerada de um país, do qual não temos um conhecimento tão grande, torna-se sempre um 
certo desafo. A China é um país fundamental no contexto internacional e isto requer uma estratégia específca e 
ao mesmo tempo integrada. É um país muito sistêmico. É, portanto, necessário que o Brasil tenha a capacidade de 
formular propostas que combinem o governo, o setor fnanceiro, o setor empresarial e o produtivo para encontrar 
alguns mecanismos mais relevantes de interface e interação.

A China tem uma demanda, de longo prazo, pelas ofertas naturais brasileiras, tanto na área de energia como de 
produtos primários. Destes segmentos o Brasil detém uma tecnologia desenvolvida internamente, com expressivo valor 
agregado. Entretanto, nosso potencial natural, ao lado de nossas vantagens comparativas, deve ser aproveitado sem 
prejuízo da inserção de outros segmentos igualmente sofsticados tecnologicamente e por ora ainda pouco conhecidos 
pelo consumidor chinês. Nossa competitividade deve ser maximizada e o Brasil pode ser muito sofsticado tendo como 
base uma economia de exportação aliada a uma capacidade de inovação sistêmica muito mais dinâmica que a atual. De 
qualquer maneira, esse é um outro elemento presente na relação da China com o Brasil. É outro elemento que nos faz 
acreditar piamente que é uma relação que precisa ser trabalhada e que necessita de uma estratégia mais coesa, para a 
qual a participação do setor produtivo é absolutamente indispensável.

Celso Amorim
Ministro das Relações Exteriores 

IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA
DE UMA AGENDA POSITIVA
COM A CHINA



A China ocupa um papel chave na produção, consumo e comércio mundial de produtos agrícolas. O país, maior 
produtor mundial de grãos, é responsável por 30% da produção mundial de arroz, 20% da produção mundial de milho, 
25% da produção mundial de trigo, cerca de 37% da produção mundial de frutas e produtos hortícolas, e metade da 
produção mundial de carne suína. É também o maior consumidor mundial de fertilizantes, responsável por 30% do 
consumo mundial.

Não obstante a expressiva participação na produção mundial da maioria dos produtos agrícolas, a China é também 
um importante mercado importador desses produtos. Em 2007, o mercado chinês foi responsável por 45% de todas 
as importações de soja em grão do mundo, com a aquisição de 34 milhões de toneladas. Ademais, é uma relevante 
importadora de couros, algodão, óleos vegetais, fumo, carne de frango e outros.

O Brasil tem sido um importante fornecedor de produtos agrícolas para a China. As exportações do agronegócio 
brasileiro para esse mercado decuplicaram nos últimos dez anos, passando de US$ 500 milhões para US$ 5 bilhões, 
resultando em uma maior participação brasileira nesse mercado. Nesse ano de 2008, a China aumentou as importações 
de produtos do agronegócio brasileiro em 86,6%, já alcançando um valor de US$ 3,0 bilhões, apenas nos cinco primeiros 
meses do ano, o que a transformou no segundo maior importador do agronegócio brasileiro, sendo ultrapassado somente 
pela União Européia.

Apesar do espetacular crescimento, as exportações do agronegócio brasileiro para a China são muito concentradas. 
Os produtos do complexo soja responderam por 67% dos US$ 4,6 bilhões exportados para a China em 2007. O 
crescimento da população, a urbanização, o crescimento da renda e a maior abertura comercial são fatores que explicam 
o forte crescimento da demanda de alimentos na China, impulsionando as importações e abrindo oportunidades para a 
ampliação e diversifcação das exportações brasileiras.

Há boas perspectivas de incremento das importações de produtos intensivos no uso de recursos naturais, dentre 
os quais se destacam, por sua importância para o Brasil, a soja e o milho. Apesar da existência de políticas que estimulam 
a produção local de carnes e lácteos, o rápido crescimento da demanda indica que a China terá difculdade em garantir 
a auto-sufciência desses produtos.

Por outro lado, trata-se de um país muito competitivo na produção de produtos intensivos em mão-de-obra, 
como hortaliças e frutas e deve ocupar cada vez mais espaço no mercado internacional. Mesmo assim há espaço para 
as exportações brasileiras de algumas frutas, dada a sazonalidade da produção.

O aumento da demanda por alimentos na China vem acompanhado do aumento da preocupação com os aspectos 
sanitários, ftossanitários e de inocuidade dos produtos. Com isso a agenda bilateral de negociações é intensa entre 
o Ministério da Agricultura e a AQSIQ, sua contraparte na China. A agenda consiste na negociação de protocolos e 
certifcados que permitem a ampliação do comércio bilateral de produtos agropecuários.

Reinhold Stephanes
Ministro da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento

O PAPEL DA CHINA PARA
O AGRONEGÓCIO

BRASILEIRO



O Conselho Empresarial Brasil-China recebeu, com muita satisfação, convite formulado pelo Ministro das Relações 
Exteriores, Celso Amorim, e pelo Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, para, em 
parceria, formular propostas para construção de agenda positiva para as relações econômicas com a China. O propósito 
dessa agenda é expandir e diversifcar as exportações brasileiras para aquele país, bem como fomentar parcerias e 
investimentos mútuos.

Essa iniciativa surgiu da constatação de que o Brasil precisa ter uma estratégia e um plano de ação pró-ativo 
diante do crescimento da China e dotar de uma nova dinâmica as ações estratégicas a serem desenvolvidas entre o 
governo brasileiro e setor privado para conquistar o mercado chinês. Em razão de características particulares daquele 
mercado, os governos exercem papel relevante em atividades de promoção comercial e, portanto, a Agenda China visa 
formular estratégias para fomentar a parceria público-privada e estabelecer calendário de ações conjuntas na China.

As estatísticas demonstram que o crescimento acentuado das exportações brasileiras para a China foi resultado da 
reação brasileira à enorme demanda do país asiático por matérias-primas. Como efeito, as relações comerciais bilaterais 
registraram rapidamente enorme crescimento a partir de 2001, quando a China já ocupava posição de destaque no 
cenário internacional.

Contrariamente a outros mercados mais tradicionais para o Brasil, nos quais esforços governamentais e privados 
de promoção comercial desempenham papel central para o acesso de produtos, sobretudo industrializados (54,4% 
das exportações brasileiras em 2007 foram de produtos manufaturados), o Brasil mais reagiu à demanda chinesa por 
commodities do que se posicionou ativamente para exportar manufaturados (73,9% das vendas para a China em 
2007 foram de produtos básicos). Dessa forma, a Agenda China tem como objetivo reverter esse cenário e buscar 
oportunidades para produtos brasileiros naquele mercado.

A Agenda China contempla setores e produtos com expressivo potencial de mercado. Com base nesse trabalho, 
deverá ser estabelecido calendário permanente de atividades na China para fortalecer a imagem do Brasil também 
como fornecedor estratégico de produtos de maior valor agregado. Além disso, os trabalhos da Agenda China incluirão 
a identifcação de projetos no Brasil com potencial para realização de alianças bilaterais.

Existe grande complementaridade entre as duas economias que pode ser explorada por meio destas alianças. Elas 
poderão ser mais um elemento importante para contribuir para a evolução do cenário atual - no qual a China atua como 
importador de matérias-primas ou de produtos de pouco valor agregado - para outro em que investimentos conjuntos 
no Brasil permitirão que uma maior parte da cadeia produtora desses produtos seja instalada aqui mesmo em nosso 
país. Desta forma, a China garantirá oferta sufciente para atender sua enorme demanda e o Brasil poderá agregar maior 
valor à sua pauta exportadora.

O resultado da balança comercial entre os dois países, embora sinalize a forte demanda chinesa por produtos 
básicos, não signifca que o Brasil esteja inexoravelmente destinado a manter-se como fornecedor de matérias-primas 
à China. Este cenário apenas sugere que os exportadores brasileiros precisam intensifcar seus esforços para conhecer 
as peculiaridades do mercado chinês e intensifcar sua exposição nesse mercado. Ainda existe grande desconhecimento 
mútuo e, as atividades brasileiras público-privadas para nossa inserção no mercado chinês precisam ser fortemente 
intensifcadas.

O Conselho Empresarial Brasil-China se sente honrado em participar desse esforço inédito, que une governo e 
iniciativa privada para fortalecer o Brasil no mercado mundial, em especial, na China.

Ernesto Heinzelmann
Presidente - Conselho Empresarial Brasil-China

AÇÃO COORDENADA
ENTRE GOVERNO
E INICIATIVA PRIVADA



O gigantismo da economia chinesa é fato indiscutível perante a comunidade internacional e impressiona pela 
trajetória de taxas vigorosas de crescimento. Atualmente classifcada como a quarta economia mundial – com previsão 
para ocupar o terceiro lugar já em 2008 - e o segundo maior exportador do planeta, a China mantém ampla gama 
de parceiros econômicos, não discriminando países, sejam eles desenvolvidos ou em desenvolvimento, e, quase 
invariavelmente, causa forte impacto no comércio exterior desses países. A descrição também se aplica ao Brasil.

Com base nesse quadro, tomou-se a iniciativa de criação de grupo de trabalho com o objetivo de produzir um 
documento, denominado Agenda China, cujo intuito é basicamente explorar o potencial de ampliação do comércio 
bilateral Brasil-China, buscando atenuar o surgimento de desequilíbrios quantitativos e qualitativos nas transações 
comerciais entre Brasil e China. Observe-se que, a partir de 2007, a balança comercial bilateral vem sendo amplamente 
superavitária em favor da China e com conteúdos díspares: de um lado, predominam os embarques de produtos básicos 
brasileiros e, de outro, a supremacia nas aquisições de bens manufaturados chineses.

Como premissa para a Agenda China está a participação de órgãos governamentais ligados ao comércio exterior 
do país e a presença efetiva do empresariado brasileiro, notadamente aqueles atuantes na atividade exportadora. O 
intuito é estabelecer um esforço conjunto, marcado por ações coordenadas e com vista a resultados efetivos e de 
refexo favorável na balança comercial e no fuxo de investimentos.

Para tanto, cumprindo um programa das estratégias de ação, foram identifcados setores com potencial de 
expansão das vendas brasileiras que permitiriam reduzir o desequilíbrio nas transações comerciais com a China. 
Identifcados setores e produtos, estão sendo estabelecidos contatos diretos com as empresas de cada área, com 
potencial interesse no mercado chinês, de modo a selecionar interessados em participar do projeto e alavancar as 
vendas àquele mercado.

Adicionalmente às ações específcas de incremento do comércio com a China, contemplam-se, dentre os objetivos 
do trabalho, iniciativas de atração de investimentos chineses para o Brasil, que possam repercutir diretamente na 
ampliação no volume de comércio em um horizonte de médio e longo prazo, bem como em atividades atreladas ao 
desempenho econômico do país, como infra-estrutura e logística.

A expectativa com a implementação da Agenda China é consolidar os laços de comércio entre os dois países, 
buscando ampliar o suprimento da demanda chinesa e, ao mesmo tempo, diversifcar a pauta comercial bilateral, 
especialmente no que tange às vendas brasileiras para a China, por meio do aumento da participação de produtos de 
maior valor agregado.

É importante ressaltar que este documento não é exaustivo, nem estático. Pelo contrário, representa o marco 
inicial de uma iniciativa coordenada entre Governo Federal e iniciativa privada, que se desdobrará em estudos mais 
aprofundados e um calendário consolidado de atividades com foco no mercado chinês.

Os tópicos aqui abordados, além de outros temas de médio e longo prazo na relação sino-brasileira, vão resultar 
em ações futuras, com análises setoriais e agendas específcas, a serem elaboradas em conjunto com as entidades e 
empresas interessadas. Esses estudos visam proporcionar condições para a intensifcação da relação comercial sino-
brasileira de maneira equilibrada, gerando benefícios tanto para o setor empresarial quanto ao destinatário fnal de 
qualquer política pública, o cidadão.

Welber Barral
Secretário de Comércio Exterior

AGENDA CHINA:
SÍNTESE DO TRABALHO
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DESEMPENHO EXPORTADOR BRASILEIRO – DEB: média das exportações brasileiras do produto nos 
últimos três anos.

POTENCIAL IMPORTADOR A SER EXPLORADO – PIE:  valor anual médio, no período analisado, das 
importações do produto – pelo país em estudo – provenientes de terceiros países. Ou seja, média dos 
valores totais importados anualmente do produto – pelo país em estudo – no período analisado, menos 
a média dos valores importados do Brasil no mesmo período.

PRODUTOS PRIORITÁRIOS:  619 produtos - identifcados com base no Sistema Harmonizado (SH6) - 
selecionados como prioritários para o Brasil na China – Anexo 01 –, conforme metodologia adotada pelo 
SISTEMA RADAR COMERCIAL. Esses 619 produtos representaram 67% do total das importações da China 
em 2007, cuja pauta envolveu 5.637 produtos.

PRODUTOS PRIORITÁRIOS NO CURTO PRAZO:  produtos dentre os 619 PRODUTOS PRIORITÁRIOS 
com alto PIE na China e alto DEB.

PRODUTOS PRIORITÁRIOS NO MÉDIO PRAZO: produtos dentre os 619 PRODUTOS PRIORITÁRIOS 
com alto PIE na China e médio DEB.

PRODUTOS PRIORITÁRIOS NO LONGO PRAZO:  produtos dentre os 619 PRODUTOS PRIORITÁRIOS 
com alto PIE na China e baixo DEB.

PRODUTOS SELECIONADOS: 147 produtos selecionados pela Agenda China, no universo dos 
619 PRODUTOS PRIORITÁRIOS, os quais serão objeto de pesquisa junto aos principais exportadores 
brasileiros e, posteriormente, deverão nortear as atividades de promoção na China. As exportações 
brasileiras totais destes foram superiores a US$ 17 milhões em 2007 e o país registrou, no mesmo período, 
alguma exportação para a China. Esses produtos, em sua maioria, foram classifcados como prioritários 
no “curto prazo” pelo SISTEMA RADAR COMERCIAL, indicando que são produtos em que o Brasil tem 
competitividade internacional e são altamente demandados pela China.

PRODUTOS DE AÇÃO IMEDIATA:  produtos identifcados pela Agenda China como objeto de ação 
imediata no universo dos 147 PRODUTOS SELECIONADOS. Os produtos serão identifcados a partir de 
pesquisa junto aos principais exportadores brasileiros inseridos nesses segmentos da economia para 
mapeamento de informações “qualitativas” relativas ao mercado chinês no que se refere aos aspectos 
de logística, barreiras, concorrência, preço médio etc.

SISTEMA RADAR COMERCIAL: desenvolvido pela Secretaria de Comércio Exterior – SECEX do MDIC, 
é uma ferramenta eletrônica de inteligência comercial, via internet, para consulta e análise de dados 
relativos a mercados e seleção de produtos que apresentam maiores possibilidades de incremento das 
exportações brasileiras.
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Após as reformas iniciadas por Deng Xiaoping em 1978, e a conseqüente abertura econômica, a 
China tem apresentado crescimento econômico superior a 9% ao ano. Em 2007, o país asiático atingiu 
o ápice do crescimento quando seu PIB registrou aumento de 11,9%. Investimentos em ativos fxos, 
exportações e consumo interno constituem os principais pilares da economia chinesa.

A corrente de comércio internacional avançou aceleradamente, em especial após o ingresso da 
China na Organização Mundial do Comércio (OMC), e já registra volume superior a US$ 2 trilhões. A 
China encerrou 2007 com exportação recorde de US$ 1,22 trilhão, aumento de 26,1% em relação a 
2006. As importações, por sua vez, somaram aproximadamente US$ 956 bilhões no acumulado anual, 
representando crescimento de 20,4% em relação ao ano anterior.

Em 2007, bens manufaturados predominaram na pauta de exportação e importação chinesa, 
totalizando US$ 1,1 trilhão e US$ 712,8 bilhões, respectivamente. Máquinas e equipamentos de 
transporte foram os produtos mais comprados e vendidos pela China, contrariando a premissa de que 
o país asiático é essencialmente importador de commodities e exportador de bens para consumo fnal. 
Ainda, as importações chinesas de commodities - como combustíveis minerais, minério de ferro e outros 
minérios, cujo volume foi de US$ 177,8 bilhões em 2007 – corresponderam a um terço das importações 
de máquinas e equipamentos para transporte.

Pelo crescimento expressivo do comércio exterior, a China ganhou mais uma posição no ranking 
de exportadores mundiais, passando a ocupar o segundo lugar, ao superar os Estados Unidos. Nas 
importações, a China manteve-se na terceira posição, abaixo apenas dos Estados Unidos e Alemanha. O 
Brasil posicionou-se como o 23º maior exportador mundial e 27º no ranking de importadores em 2007.
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A China tem buscado diversifcar seus parceiros comerciais e reduzir a dependência de um grupo 
restrito de fornecedores de matérias-primas, insumos e maquinários, além de diversifcar os consumidores 
de seus produtos. O comércio com a América Latina tem registrado incremento signifcativo nos últimos 
anos – a região aumentou sua participação de 1,9% em 1996 para 4,1% do total do comércio chinês em 
2006. Apesar de importância relativamente reduzida, os latino-americanos têm se frmado cada vez mais 
como parceiros estratégicos da China, em especial o Brasil, por ser fornecedor de commodities.
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O comércio bilateral Brasil-China cresceu de forma signifcativa nos últimos anos. De 2000 a 2007, 
a corrente de comércio entre os dois países aumentou dez vezes, passando de US$ 2,31 bilhões para 
US$ 23,37 bilhões. Este desempenho fez a China saltar da 12ª posição em 2000 para colocar-se como 
o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, ranking que ocupa desde 2005, abaixo apenas de Estados 
Unidos e Argentina. Na exportação, a China é atualmente o terceiro comprador de produtos brasileiros 
e, na importação, o segundo fornecedor do país.

A evolução do comércio Brasil-China foi impulsionada tanto pelo crescimento das exportações 
quanto das importações. Entre 2000 e 2003, a elevação das exportações ocorreu em ritmo mais acelerado 
do que nas importações, com expansão média anual de 61% e de 20,7% respectivamente, o que permitiu 
gerar saldos comerciais crescentes. Entre 2003 e 2007, observa-se, no entanto, queda na taxa média 
anual de expansão das exportações para 24,1%, enquanto as aquisições de bens chineses ampliaram-se 
em 55,7% e ocasionaram a redução de superávits, que culminou em défcit de US$ 1,9 bilhão em 2007, 
após seis anos consecutivos de saldos comerciais positivos. Esta tendência se confrma também para o 
ano de 2008; de janeiro a abril a relação comercial bilateral já registrou défcit de US$ 2,2 bilhões.
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Com efeito, a participação da China, que se mostrava crescente nas exportações brasileiras entre 
2000 e 2003, passando de 2,0% para 6,2%, estabilizou-se nos anos seguintes e encerrou 2007 com 
representatividade de 6,7%. No sentido contrário, as importações de produtos chineses aumentaram 
em quase cinco vezes a sua participação na pauta brasileira, elevando-se de 2,2% em 2000 para 10,5% 
em 2007.

Esta mudança de comportamento fca também evidente quando observada a participação do Brasil 
no comércio exterior da China. Enquanto as exportações brasileiras para a China estabilizaram-se próximo 
de 1% no período de 2003 a 2007, as importações brasileiras provenientes da China apresentaram 
participação crescente de 0,5% para 1%, no mesmo período.

Vale ressaltar que o comércio sino-brasileiro tem se expandido a taxas quase duas vezes superiores 
às registradas tanto pelas exportações quanto pelas importações globais brasileiras ao longo desta 
década, o que demonstra a importância do país asiático no comércio exterior brasileiro.

Com relação aos bens comercializados, observa-se que as exportações brasileiras para a China 
concentraram-se em commodities agrícolas e minerais. Estas corresponderam por mais de 70% da pauta 
de exportação para aquele país. Somente dois itens, minério de ferro e soja em grão, representaram 
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60,8% do total negociado em 2007. Outros produtos de destaque são: petróleo, couros e peles, celulose, 
óleo de soja em bruto, fumo em folhas, ferro-ligas, catodos de cobre, madeira serrada e ferro fundido.

Ao utilizar valor agregado como base de análise, os produtos básicos representaram 73,8% da 
pauta, seguidos dos semimanufaturados, com 18%, e dos manufaturados, com 8,2%.

A pauta de importações caracterizou-se por itens de maior valor agregado. Bens manufaturados 
corresponderam a 96,7% das importações, já os básicos representaram 2,5% e semimanufaturados 
0,8%. Máquinas, equipamentos, aparelhos e componentes eletroeletrônicos e instrumentos de precisão 
corresponderam a mais da metade (58,4%) dos produtos comercializados e representaram US$ 7,4 
bilhões das aquisições em 2007. Dentre os demais produtos comprados, destacaram-se químicos, com 
10,2% de participação (US$ 1,29 bilhão), têxteis e confecções com 7,9% (US$ 991 milhões), siderúrgicos 
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com 3,3% (US$ 418 milhões), brinquedos e artigos de esporte com 2% (US$ 257 milhões) e calçados 
com 1,2% (US$ 154 milhões).

Já nas importações oriundas da China, destacaram-se as compras de circuitos impressos para 
telefonia, bens de informática e suas partes e acessórios, dispositivos de cristais líquidos, motores, 
geradores e transformadores, circuitos integrados, aparelhos transmissores e receptores e suas partes, 
brinquedos e artigos esportivos, produtos laminados planos, compostos heterocíclicos, aparelhos 
eletromecânicos de uso doméstico, adubos e fertilizantes e tecidos de malha.
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Ressalte-se uma característica interessante da pauta de importações brasileiras oriundas da China, 
qual seja: boa parte representa aquisições de produtos direcionados à atividade produtiva. De fato, 
aproximadamente 76% das compras em 2007 corresponderam a bens de capital e matérias-primas e 
intermediários, representatividade esta que evoluiu ante a participação de 63,6% registrada em 2003. 
As importações de bens de consumo representaram somente 22,5% da pauta e não sofreu alteração 
entre 2003 e 2007.

Considerando a quantidade de produtos por código da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), 
as exportações brasileiras em 2007 para a China envolveram 1.562 itens, enquanto as importações 
compreenderam 5.484 itens, ou seja, três vezes superior à oferta brasileira.

Com relação ao número de empresas que operaram no mercado bilateral, também se verifcou 
maior diversifcação no lado chinês, visto que 2.161 exportadores realizaram vendas à China em 2007, 
ao passo que 12.373 importadores foram registrados no mesmo período. Tal resultado refetiu aumento 
de 1,8% no número de exportadores, se comparado a 2006 (2.123) e de 34,8%, na comparação com o 
número de importadores daquele ano (9.161).
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3.1. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS PRODUTOS PRIORITÁRIOS

Com intuito de atribuir foco aos trabalhos desenvolvidos para construção da Agenda China, 
foram estabelecidos alguns critérios de seleção dos produtos e setores que serão objeto de ações de 
“Promoção comercial” e de “Atração de investimentos”. Nesse sentido, partiu-se de uma lista de 619 
produtos selecionados como prioritários para o Brasil na China (PRODUTOS PRIORITÁRIOS) – Anexo 01 
–, conforme metodologia adotada pelo SISTEMA RADAR COMERCIAL1 .

Conforme demonstrado no gráfco abaixo, esses 619 PRODUTOS PRIORITÁRIOS representaram 
67% do total das importações da China em 2007, cuja pauta abrangeu 5.637 produtos. Vale salientar 
que a decomposição dos produtos aqui mencionados foi realizada com base no Sistema Harmonizado de 
6 dígitos (SH6), uma vez que este é o maior detalhamento comum entre os dois países.

3.2. METODOLOGIA PARA SELEÇÃO DOS PRODUTOS PRIORITÁRIOS

Para seleção dos PRODUTOS PRIORITÁRIOS, o SISTEMA RADAR COMERCIAL utiliza uma matriz 
de decisão (exemplo abaixo), com as variáveis POTENCIAL IMPORTADOR A SER EXPLORADO – PIE 2  e 
DESEMPENHO EXPORTADOR BRASILEIRO – DEB3 , alocando toda a pauta de produtos coincidentes - 
produtos SH-6 que constaram simultaneamente da pauta importadora global da China (ou do mundo) e 
da pauta exportadora global do Brasil no período analisado - nas categorias baixo4 , médio5  e alto6 .

1 Desenvolvido pela Secretaria de Comércio Exterior – SECEX, o SISTEMA RADAR COMERCIAL é um instrumento de consulta e análise de dados relativos 
ao comércio exterior, que tem como principal objetivo auxiliar na seleção de mercados e produtos que apresentam maior potencialidade para o incremento das 
exportações brasileiras.
2 POTENCIAL IMPORTADOR A SER EXPLORADO = valor anual médio, no período analisado, das importações do produto – pelo país em estudo – provenientes 
de terceiros países. Ou seja, média dos valores totais importados anualmente do produto – pelo país em estudo – no período analisado, menos a média dos 
valores importados do Brasil no mesmo período.
3 DESEMPENHO EXPORTADOR BRASILEIRO  = Média das exportações brasileiras do produto nos últimos três anos.
4 Baixo = Para o desempenho exportador brasileiro  => média das exportações brasileiras  do produto, no período analisado, igual ou inferior a US$ 
1.700.000,00 –  valor que corresponde a 100 empregos, conforme pesquisa da CNI.
Para o potencial importador a ser explorado => média das importações do produto pelo país em estudo, no período analisado, igual ou inferior ao valor 
proporcional a  US$ 1.700.000,00 quando comparadas as médias de importação do país em estudo e de exportação do Brasil. Ou seja, US$ 1.700.000,00  
multiplicados pelo resultado da divisão da média das importações totais do  país em estudo no período analisado, pela média das exportações brasileiras totais 
no mesmo período.
5 Médio = Para o desempenho exportador brasileiro  => média das exportações brasileiras  do produto, no período analisado, superior a US$ 1.700.000,00 e 
igual ou inferior a US$ 17.000.000,00  –  valor que corresponde a 1.000 empregos, conforme pesquisa da CNI.
Para o potencial importador a ser explorado =>  média das importações do produto pelo país em estudo, no período analisado, superior ao limite para “baixo” 
e igual ou inferior ao valor proporcional a  US$ 17.000,000,00 quando comparadas as médias de importação do país em estudo e de exportação do Brasil. Ou 
seja, US$ 17.000,000,00  multiplicados pelo resultado da divisão da média das importações totais do  país em estudo no período analisado, pela média das 
exportações brasileiras totais no mesmo período.
6 Alto = Para o desempenho exportador brasileiro  => média das exportações do produto, no período analisado, superior a US$ 17.000.000,00. Para o 
potencial importador a ser explorado => média das importações do produto, pelo país em estudo, no período analisado, superior ao valor proporcional a US$ 
17.000,000,00 quando comparadas as médias de importação do país em estudo e de exportação do Brasil. Ou seja, US$ 17.000,000,00  multiplicados pelo 
resultado da divisão da média das importações totais do  país em estudo no período analisado.
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Após a alocação dos produtos na matriz de decisão, são excluídos todos os produtos classifcados 
em declínio - quanto ao dinamismo7  - no mercado chinês.

Do total remanescente, toma-se como PRODUTOS PRIORITÁRIOS no curto prazo os produtos 
alocados no quadrante 1, ou seja, aqueles produtos com alto PIE na China e alto DEB.

Como PRODUTOS PRIORITÁRIOS no médio prazo, toma-se os produtos alocados no quadrante 2, ou 
seja, aqueles produtos com alto PIE na China e médio DEB.

E como PRODUTOS PRIORITÁRIOS no longo prazo, os produtos alocados no quadrante 3, ou seja, 
aqueles produtos com alto PIE na China e baixo DEB.

De acordo com os critérios adotados no SISTEMA RADAR COMERCIAL, a variável DESEMPENHO 
EXPORTADOR BRASILEIRO defne a classifcação dos PRODUTOS PRIORITÁRIOS em “curto prazo”, “médio 
prazo” e “longo prazo”. Desse critério, pode-se inferir que os produtos classifcados como PRODUTOS 
PRIORITÁRIOS NO CURTO PRAZO são aqueles que devem ter preferência para ações de promoção 
comercial, considerando que o Brasil já é competitivo internacionalmente nesses produtos – alto DEB.

Já os produtos classifcados como PRODUTOS PRIORITÁRIOS NO MÉDIO PRAZO, podem ser 
priorizados tanto para promoção comercial como para atração de investimentos – dependendo de 
informações complementares –, considerando que o DEB desses produtos situa-se em uma posição 
intermediária. Por outro lado, os PRODUTOS PRIORITÁRIOS NO LONGO PRAZO, devem ser priorizados 
para atração de investimentos. São produtos altamente demandados no mercado internacional, e 
somente com signifcativo aumento da produtividade será possível aproveitar o potencial externo.

O gráfco abaixo mostra o PIE na China dos 619 PRODUTOS PRIORITÁRIOS selecionados como 
prioritários no curto, médio e longo prazos.

7 Dinamismo = comparação da evolução do valor das importações do produto pelo país em estudo, durante o período analisado, com a evolução do valor das 
importações totais do país em estudo no mesmo período. Sua classifcação:

•  dinâmico – produtos cujas importações pelo país em estudo tiveram variação percentual acima da variação percentual das importações totais.
• estável – produtos cujas importações pelo país em estudo tiveram variação percentual entre zero (inclusive) e a variação percentual das importações totais   
(inclusive).
• em declínio – produtos cujas importações pelo país em estudo tiveram variação percentual inferior a zero.
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3.3. CRITÉRIO ADOTADO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS SELECIONADOS

Tendo como base os 619 PRODUTOS PRIORITÁRIOS identifcados pelo SISTEMA RADAR COMERCIAL, 
foram selecionados 147 produtos – com base no Sistema Harmonizado de seis dígitos (SH6) –, os quais 
tiveram exportações totais superiores a US$ 17 milhões em 2007 e registraram, no mesmo período, 
alguma exportação para a China (PRODUTOS SELECIONADOS). Os PRODUTOS SELECIONADOS, em sua 
maioria, foram classifcados como PRODUTOS PRIORITÁRIOS NO CURTO PRAZO pelo SISTEMA RADAR 
COMERCIAL, indicando que são produtos em que o Brasil tem competitividade internacional e são 
altamente demandados pela China.

Como as ações da Agenda China serão voltadas para segmentos da economia e não para produtos 
isolados, os PRODUTOS SELECIONADOS foram agregados setorialmente, conforme quadro abaixo.



PARTE III

PRODUTOS COM POTENCIAL DE EXPORTAÇÃO À CHINA DE CURTO E MÉDIO PRAZO

24



25

PARTE III

PRODUTOS COM POTENCIAL DE EXPORTAÇÃO À CHINA DE CURTO E MÉDIO PRAZO

Em 2007, a China importou US$ 218,5 bilhões desses 147 PRODUTOS SELECIONADOS, sendo que 
US$ 173,4 bilhões foram provenientes de outros países que não o Brasil (PIE). O total importado somente 
desses PRODUTOS SELECIONADOS representou 22,8% de todas as importações chinesas.

Esses 147 PRODUTOS SELECIONADOS, envolvendo 28 setores, são o ponto de partida para consulta 
já iniciada junto aos principais exportadores brasileiros inseridos nesses segmentos da economia, no 
sentido de levantar informações qualitativas referentes ao mercado chinês sobre aspectos de logística, 
barreiras, concorrência, preço, etc. As informações fornecidas pelos representantes da iniciativa privada 
poderão alterar essa lista de produtos e setores, de modo a consolidar estratégias a serem adotadas no 
encaminhamento das negociações comerciais com a China.

Até maio de 2008 foram consultadas 210 empresas exportadoras, representando 28 setores da economia 
(ver amostragem abaixo). Durante as entrevistas, as empresas informaram, entre outras, se já exportam 
para China e responderam questões relacionadas à relevância do mercado chinês para seu planejamento 
estratégico, barreiras encontradas e interesse em participar de missões e demais iniciativas promovidas pela 
Agenda China. As informações fornecidas serão essenciais para selecionar os produtos que serão objeto 
de ação imediata dentre os 147 PRODUTOS SELECIONADOS (PRODUTOS DE AÇÃO IMEDIATA), bem como 
identifcar as difculdades encontradas pelas empresas brasileiras na exportação para o mercado chinês.

Finalizada essa etapa e selecionados os PRODUTOS DE AÇÃO IMEDIATA, o grupo de trabalho da 
Agenda China publicará estudos setoriais e específcos. Estes servirão de base para as iniciativas de 
promoção comercial.
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3.4. ANÁLISE DOS SETORES DOS PRODUTOS SELECIONADOS PARA AS AÇÕES
 DE PROMOÇÃO COMERCIAL

O trabalho de construção da Agenda China visa maior inserção de produtos brasileiros no mercado 
chinês e, para sua realização, foram utilizados como objeto de estudo inicial os PRODUTOS SELECIONADOS. 
Estes serão contemplados nas ações intensivas de promoção comercial junto ao mercado chinês. Nesse 
contexto, apresenta-se abaixo análise sucinta acerca do desempenho exportador recente de cada 
setor, com foco no comércio sino-brasileiro. É interessante assinalar que, no conjunto dos PRODUTOS 
SELECIONADOS, o desempenho geral das exportações brasileiras e importações chinesas registrou, no 
triênio 2005-2007, taxas de crescimento muito próximas, de 64,6% e 64,0%, respectivamente. Contudo, 
as exportações brasileiras destinadas ao mercado chinês revelaram performance inferior a essas taxas, 
ampliando-se 23,1% no período de análise. Esse diferencial consiste em um dos elementos que desperta 
atenção especial nessa relação de comércio.

3.4.1. CARNE SUÍNA

A produção chinesa de carne suína em 2008 deve fcar 16% abaixo da produção registrada em 
2005. A ocorrência de enfermidades e problemas climáticos determinou a redução da produção nos anos 
de 2006 e 2007. A lenta recuperação deve resultar em aumento de preços e ampliação das importações 
de carne suína nos próximos anos para cerca de US$ 200 milhões, provendo boas oportunidades para 
os exportadores brasileiros. As vendas totais do Brasil para o exterior referente ao setor de “Carne 
Suína” totalizaram US$ 1,2 bilhão em 2007, o que representou um incremento de 3,8% em relação ao 
valor exportado em 2005. O Brasil é o quarto produtor e exportador mundial de carne suína. Um fator 
de vulnerabilidade do setor tem sido a elevada dependência do mercado da Rússia, cujas aquisições 
representam metade do quantum exportado pelo Brasil. Esse problema aumenta a importância de 
políticas orientadas à diversifcação dos destinos das vendas do setor.

Relativamente ao potencial de exploração do setor no mercado chinês, identifca-se o item 
correspondente a “Outras miudezas comestíveis de suíno congeladas” (SH-0206.49). No período de 2005 
a 2007, o total das importações chinesas referente ao PRODUTO SELECIONADO registrou crescimento 
de 134,4%, de US$ 145,5 milhões para US$ 341,2 milhões. Em 2007, os principais fornecedores para o 
mercado chinês foram França (48,1%), Estados Unidos (23,6%), Dinamarca (19,2%) e Canadá (7,7%). 
Não obstante, as vendas externas brasileiras do PRODUTO SELECIONADO atingiram US$ 27,7 milhões 
em 2007, obtendo crescimento de 57,0% com base em 2005. As exportações brasileiras tiveram como 
principais destinos, no último ano, Hong Kong (83,0%), Rússia (4,7%) e Libéria (2,1%). Para a China, foi 
destinado US$ 38 mil, o que representa a participação de 0,01% nas importações chinesas. Ainda no ano 
de 2007, o Potencial Importador a ser Explorado (PIE) do PRODUTO SELECIONADO apresentou US$ 206,8 
milhões; e o produto correspondeu a 73% do total de bens do setor importado pela China.
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3.4.2. CARNE DE AVES

De 2005 a 2007, as compras totais da China do PRODUTO SELECIONADO do setor de “Carne 
de Aves” assinalaram aumento de 183%, de US$ 323,7 milhões para US$ 916,3 milhões. Os maiores 
fornecedores para o mercado chinês em 2007 foram Estados Unidos (64,1%) e Argentina (14,7%). Já as 
exportações do Brasil relacionadas ao PRODUTO SELECIONADO corresponderam ao valor de US$ 2,7 
bilhões em 2007, incremento de 24,1% no triênio, sendo destinados principalmente para Japão (20,6%), 
Hong Kong (15,3%), Países Baixos (10,4%), Rússia (7,8%), África do Sul (5,2%). Ao mercado chinês, as 
vendas brasileiras corresponderam a US$ 13 milhões, tendo a participação de 1,4% das importações 
totais do PRODUTO SELECIONADO. A atratividade pelo mercado chinês deve continuar com a elevação 
das importações que resulta da substituição de carne suína por carne de aves. Destaque-se que, no 
ranking mundial, o Brasil detém liderança nas exportações do setor e é o terceiro maior produtor. O total 
do PIE apresentado pelo PRODUTO SELECIONADO no ano de 2007 foi de US$ 526 milhões. No mesmo 
ano, esse produto correspondeu a 97% do total de bens do setor importado pela China.
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3.4.3. PEIXES E CRUSTÁCEOS

No período de 2005 a 2007, as importações chinesas referentes ao PRODUTO SELECIONADO do 
setor de “Peixes e Crustáceos” aumentaram de US$ 379,2 milhões para US$ 797,2 milhões, equivalente a 
110,2%. Em 2007, destacaram-se Rússia (42,8%), Índia (8,1%), Tailândia (7,0%), Estados Unidos (5,4%) e 
Países Baixos (4,8%) como principais fornecedores ao mercado chinês. Já no cenário brasileiro em 2007, 
as exportações alcançaram US$ 34 milhões, apresentando decréscimo de 0,9% em relação a 2005. Essas 
vendas tiveram como principais destinos: Estados Unidos (34,9%), Martinica (14,2%), Coréia do Sul (10,1%), 
Guadalupe (8,6%) e França (6,7%). Os embarques destinados à China renderam somente US$ 182,1 mil, o 
que equivale a 0,02% na participação do referido mercado. O PRODUTO SELECIONADO apresentou US$ 
575,9 milhões de PIE em 2007, que equivale a 56% do total potencial dos PRODUTOS PRIORITÁRIOS do 
setor. Cabe ressaltar ainda que o PRODUTO SELECIONADO representou 23% do total de bens do setor 
importado pela China, enquanto os demais PRODUTOS PRIORITÁRIOS equivaleram a 14%.

3.4.4. SOJA (ÓLEOS)

De 2005 a 2007, as compras totais chinesas do PRODUTO SELECIONADO do setor de “Soja” 
obtiveram 143,5% de aumento, de US$ 873,4 milhões para US$ 2,1 bilhões. No ranking de fornecedores 
para o mercado chinês em 2007, destacaram-se Argentina (80,1%), seguido pelo Brasil (14,5%) e Estados 
Unidos (5,2%). As vendas brasileiras para o mercado externo relativamente ao PRODUTO SELECIONADO 
totalizaram US$ 1,2 bilhão no ano de 2007, equivalente a aumento de 19,5% com base em 2005. Dentre 
os mercados de destino do referido produto brasileiro, aparecem como principais países a China (25,4%), 
Irã (23,8%), Índia (14,9%), Bangladesh (8,3%) e Países Baixos (6,2%). Cabe ressaltar que o Brasil é o 
quarto maior produtor mundial e o segundo maior exportador de óleo de soja. O PRODUTO SELECIONADO 
registrou US$ 1 bilhão de PIE para o ano de 2007, o que corresponde a 12,7% do total potencial dos 
PRODUTOS PRIORITÁRIOS do setor. No mesmo período, os PRODUTOS SELECIONADOS representaram 
16% do total de bens do setor importado pela China, enquanto os demais PRODUTOS PRIORITÁRIOS 
corresponderam a 84%.
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3.4.5. MASSAS E PREPARAÇÕES ALIMENTÍCIAS

No período de 2005 a 2007, o total das importações da China para o PRODUTO SELECIONADO 
do setor “Massas e Preparações Alimentícias” aumentou em 25,1%, de US$ 181,8 milhões para US$ 
227,6 milhões. Os principais países que abasteceram o mercado chinês em 2007 foram Estados Unidos 
(38%), Países Baixos (14,3%), Japão (5,6%), Coréia do Sul (4,4%) e Reino Unido (3,7%). Já as exportações 
brasileiras perfzeram US$ 229 milhões em 2007, representando crescimento de 40% frente a 2005. Essas 
vendas no ano de 2007 tiveram como mercados de participação expressiva países da América Latina 
(81,3%), com destaque para Venezuela (23,5%), Colômbia (20,7%), Panamá (15,3%), Argentina (9,2%) 
e Paraguai (6,9%). No mercado chinês, a participação brasileira foi de 1,4% das importações totais do 
PRODUTO SELECIONADO. O PIE do PRODUTO SELECIONADO apresentou US$ 196,6 milhões em 2007, 
que equivale a 52,5% do total potencial dos PRODUTOS PRIORITÁRIOS do setor. A representatividade do 
PRODUTO SELECIONADO no total de bens do setor importado pela China correspondeu a 24%, enquanto 
os demais PRODUTOS PRIORITÁRIOS equivaleram a 26%.
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3.4.6. FARINHAS PARA ANIMAIS

De 2005 a 2007, as compras totais chinesas do PRODUTO SELECIONADO do setor de “Farinhas para 
Animais” aumentaram de US$ 116,9 milhões para US$ 140,1 milhões, o que corresponde a crescimento de 
19,7%. Em 2007, os principais fornecedores à China foram os Estados Unidos (37,7%), Austrália (6,7%), 
Reino Unido (6,7%), Países Baixos (6,6) e França (6,6%). Já as exportações brasileiras do referido produto 
totalizaram US$ 85,1 milhões em 2007, incremento de 21,2% com base em 2005. Essas vendas tiveram 
como principais destinos: Paraguai (14,8%), Chile (11,3%), Estados Unidos (9,8%), Argentina (6,1%) 
e China (5,9%). Ao mercado chinês, essas vendas brasileiras somaram US$ 5,0 milhões representando 
3,5% de participação nas importações totais do produto. O total apresentado de PIE para o PRODUTO 
SELECIONADO foi de US$ 119,2 milhões. Quanto à representatividade dentro do total de bens do setor 
importado pela China, o PRODUTO SELECIONADO correspondeu a 11% da pauta em 2007.
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3.4.7. PRODUTOS MINERAIS

No período de 2005 a 2007, o total das importações da China dos PRODUTOS SELECIONADOS 
do setor de “Produtos Minerais” saltaram de US$ 4,9 bilhões para US$ 11,6 bilhões, equivalente a 
133,9%. Em 2007, destacaram-se Chile (25,7%), Peru (20,5%), Austrália (12,7%), Mongólia (8,0%) e 
Estados Unidos (7,1%) como principais fornecedores ao mercado chinês. Para o cenário brasileiro, as 
exportações dos PRODUTOS SELECIONADOS alcançaram US$ 1,1 bilhão em 2007, aumento de 154,6% 
em relação a 2005. Os principais destinos destas vendas brasileiras foram Índia (22,6%), Alemanha 
(21,58%), Bulgária (11,04%), Coréia do Sul (8,3%) e Suécia (7,6%). Para a China, estas exportações 
somaram US$ 73,8 milhões, correspondente a 0,6% de participação no referido mercado. Os PRODUTOS 
SELECIONADOS apresentaram total de US$ 7,9 bilhões de PIE em 2007, que equivale a 22,7% do total 
potencial dos PRODUTOS PRIORITÁRIOS do setor. No mesmo período, a representatividade dos PRODUTOS 
SELECIONADOS correspondeu a 20% do total de bens do setor importado pela China, enquanto os demais 
PRODUTOS PRIORITÁRIOS equivaleram a 77%.

3.4.8. PETRÓLEO E DERIVADOS

De 2005 a 2007, o total das importações da China do PRODUTO SELECIONADO do setor de “Petróleo 
e Derivados” aumentou de US$ 47,9 bilhões para US$ 79,7 bilhões, o que corresponde a crescimento de 
66,5%. Os maiores fornecedores para o mercado chinês foram Arábia Saudita (16,4%), Angola (16,1%), Irã 
(13,1%), Rússia (9,0%) e Omã (8,2%) em 2007. Já as exportações brasileiras do PRODUTO SELECIONADO 
foram de US$ 8,9 bilhões, suplantando em 13,8% em relação a 2005. Os principais destinos das vendas 
em 2007 foram Estados Unidos (35,2%), Chile (15,6%) e a própria China (9,4%). Ao mercado chinês, as 
vendas brasileiras alcançaram US$ 839,9 milhões com participação de 1,0% no referido mercado. Vale 
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acrescentar que o ritmo crescente dos preços internacionais de produtos do setor contribui de forma 
importante na evolução dessas vendas. O PRODUTO SELECIONADO apresentou US$ 63,9 bilhões de PIE 
em 2007, o equivalente a 76,9% do total potencial dos PRODUTOS PRIORITÁRIOS do setor. No mesmo 
período, o PRODUTO SELECIONADO correspondeu a 76% do total de bens do setor importado pela 
China, enquanto os demais PRODUTOS PRIORITÁRIOS equivaleram a 22%.

3.4. 9. PRODUTOS QUÍMICOS

No período de 2005 a 2007, as compras totais da China dos PRODUTOS SELECIONADOS do setor 
de “Produtos Químicos” registraram crescimento de 50,1%, de US$ 6,2 bilhões para US$ 9,3 bilhões. 
Os principais fornecedores dos referidos produtos para o mercado chinês foram Japão (31,4%), Coréia 
do Sul (19,5%), Estados Unidos (8,2%) e Alemanha (4,5%) em 2007. Já as exportações brasileiras totais 
dos PRODUTOS SELECIONADOS alcançaram US$ 518,8 milhões em 2007, equivalente a crescimento de 
85,6% com base em 2005, tendo como principais destinos Argentina (29,3%), México (16,3%), Estados 
Unidos (14,2%), China (13,4%) e Bélgica (3,6%). Para a China, as exportações somaram US$ 69,7 milhões, 
isto é, participação de 0,75% no referido mercado. O PIE dos PRODUTOS SELECIONADOS somaram US$ 
7,5 bilhões em 2007, equivalente a 2,6% do total potencial dos PRODUTOS PRIORITÁRIOS do setor. No 
mesmo ano, os PRODUTOS SELECIONADOS corresponderam a 18% do total de bens do setor importado 
pela China, enquanto os demais PRODUTOS PRIORITÁRIOS equivaleram a 55%.



33

PARTE III

PRODUTOS COM POTENCIAL DE EXPORTAÇÃO À CHINA DE CURTO E MÉDIO PRAZO

3.4.10. PRODUTOS FARMACÊUTICOS

No período de 2005 a 2007, as importações totais chinesas do PRODUTO SELECIONADO do setor 
“Produtos Farmacêuticos” aumentaram em 55,5%, de US$ 215 milhões para US$ 334,2 milhões. Seus 
principais países fornecedores em 2007 compreenderam Japão (20,8%), Estados Unidos (20,7%), Irlanda 
(11,8%), França (9,1%) e Itália (9,0%). Já para o Brasil o referido produto alcançou US$ 41,3 milhões 
nas vendas externas, incremento de 77,4% no triênio, tendo como principal destino Argentina (12,8%), 
Venezuela (11,0%), Colômbia (9,0%), México (8,4%) e Bélgica (6,6%) em 2007. A participação brasileira 
no mercado chinês foi de 0,14% com as exportações no valor de US$ 488 mil. O PIE do PRODUTO 
SELECIONADO em 2007 apresentou US$ 270,6 milhões, que equivale a 13,3% do total potencial dos 
PRODUTOS PRIORITÁRIOS do setor. Quanto à representatividade no total de bens do setor importado 
pela China, os PRODUTOS SELECIONADOS corresponderam a 10%, enquanto os demais PRODUTOS 
PRIORITÁRIOS equivaleram a 68%, em 2007.
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3.4.11. TINTAS

De 2005 a 2007, as compras totais da China dos PRODUTOS SELECIONADOS do setor de “Tintas” 
obtiveram aumento de 23,7%, de US$ 562,3 milhões para US$ 695,4 milhões. No ranking de fornecedores, 
sobressaem-se: Japão (29,8%), Coréia do Sul (12,9%) e Alemanha (9,7%). As vendas externas brasileiras 
dos referidos produtos atingiram US$ 90,8 milhões em 2007, acréscimo de 29,3% no triênio. Os 
principais destinos dessas exportações foram Argentina (20,7%), Alemanha (10,7%), Bélgica (8,6%), 
Venezuela (7,8%), Chile (7,3%) e Bolívia (6,1%). Para a China, as vendas alcançaram US$ 895,8 mil com 
participação de 0,13% no referido mercado. Os PRODUTOS SELECIONADOS apresentaram total de US$ 
637,9 milhões de PIE, que equivale a 26,9% do total potencial dos PRODUTOS PRIORITÁRIOS do setor. 
Quanto à representatividade no total de bens do setor importado pela China, o PRODUTO SELECIONADO 
correspondeu a 18% da pauta, enquanto os demais PRODUTOS PRIORITÁRIOS equivaleram a 51% em 
2007.
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3.4.12. HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS

No período de 2005 a 2007, a importação total da China do PRODUTO SELECIONADO do setor 
de “Higiene Pessoal e Cosméticos” aumentou em 86,5%, passando de US$ 156,6 milhões para US$ 
292,1 milhões. Em 2007, os principais países que abasteceram o mercado chinês foram França (40,4%), 
Japão (20,7%), Estados Unidos (19,3%) e Coréia do Sul (6,8%). O total exportado pelo Brasil referente 
ao produto foi de US$ 24,9 milhões no mesmo ano, incremento de 100,7% no triênio. Os principais 
destinos dessas vendas brasileiras foram Argentina (33,3%), Chile (11,2%), Venezuela (9,6%), Peru 
(7,4%) e Colômbia (6,8%). Para a China, as exportações do produto foram no valor de US$ 5 mil, com 
participação de 0,002% no mercado chinês. O PRODUTO SELECIONADO apresentou US$ 218,7 milhões 
de PIE na China em 2007. Quanto à representatividade no total de bens do setor importado pela China, 
o PRODUTO SELECIONADO correspondeu a 33% da pauta em 2007.
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3.4.13. PRODUTOS DE LIMPEZA

De 2005 a 2007, o total das importações da China dos PRODUTOS SELECIONADOS do setor de 
“Produtos de Limpeza” foi de US$ 423,1 milhões para US$ 620,7 milhões, incremento de 46,7%. Os 
principais fornecedores para o mercado chinês em 2007 foram Estados Unidos (21,7%), Japão (14,5%), 
Rússia (12,7%), Alemanha (11,1%) e Malásia (5,5%). No mesmo ano, as exportações brasileiras dos 
referidos produtos totalizaram US$ 66,8 milhões, acréscimo de 67,2% no triênio, tendo como principais 
destinos Argentina (65,0%), Chile (4,6%), Venezuela (3,9%) e Uruguai (3,3%). As vendas brasileiras 
destinadas à China somaram US$ 304,5 mil, com participação de 0,05% no mercado chinês. O total dos 
PRODUTOS SELECIONADOS apresentou US$ 511,8 milhões de PIE em 2007, que equivale a 43,8% do 
total potencial dos PRODUTOS PRIORITÁRIOS do setor. Quanto à representatividade no total de bens 
do setor importado pela China, o PRODUTO SELECIONADO correspondeu a 35% da pauta, enquanto os 
demais PRODUTOS PRIORITÁRIOS equivaleram a 45% em 2007.

3.4.14. COLAS E ENZIMAS

No período de 2005 a 2007, as importações totais da China dos PRODUTOS SELECIONADOS do setor 
de “Colas e Enzimas” evoluíram de US$ 196,5 milhões para US$ 245,8 milhões, registrando aumento de 
25,1%. Em 2007, os principais fornecedores à China foram Tailândia (20,3%), Dinamarca (15,3%), Estados 
Unidos (13,8%) e Finlândia (8,9%). As exportações brasileiras dos referidos produtos atingiram US$ 58,2 
milhões no mesmo ano, implicando aumento de 83,6% no triênio. Os principais destinos compreenderam 
Argentina (19,8%), Dinamarca (19,2%), Estados Unidos (12,8%), Venezuela (5,6%) e Japão (4,8%). A 
participação brasileira no mercado chinês representou 0,04%, exportando US$ 87,9 mil no ano de 2007. 
O total do PIE dos PRODUTOS SELECIONADOS apresentou US$ 222,4 milhões, que equivale a 22,3% do 
total potencial dos PRODUTOS PRIORITÁRIOS do setor. Quanto à representatividade no total de bens 
do setor importado pela China, o PRODUTO SELECIONADO correspondeu a 18% da pauta, enquanto os 
demais PRODUTOS PRIORITÁRIOS equivaleram a 74% em 2007.
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3.4.15. PLÁSTICOS E SUAS OBRAS

De 2005 a 2007, as compras chinesas referentes aos PRODUTOS SELECIONADOS do setor de 
“Plásticos e suas Obras” elevaram-se em 34,2%, de US$ 15,4 bilhões para 20,7 bilhões. Em 2007, os 
principais fornecedores à China foram Coréia do Sul (19,0%), Japão (15,0%), Estados Unidos (9,7%) 
e Cingapura (3,8%). As exportações brasileiras dos referidos produtos chegaram a US$ 1,4 bilhão no 
mesmo ano, implicando acréscimo de 51,5 % no triênio. As vendas direcionaram-se principalmente para 
Argentina (27,9%), Chile (7,6%), Bélgica (6,6%), Estados Unidos (5,9%) e Espanha (3,8%). Os embarques 
à China equivaleram a US$ 41,4 milhões, o que representou 0,2% de participação brasileira no mercado 
chinês. Os PRODUTOS SELECIONADOS apresentaram total de US$ 17,9 bilhões de PIE em 2007, que 
equivale a 53,5% do total potencial dos PRODUTOS PRIORITÁRIOS do setor. Quanto à representatividade 
no total de bens do setor importado pela China, o PRODUTO SELECIONADO correspondeu a 46% da 
pauta, enquanto os demais PRODUTOS PRIORITÁRIOS equivaleram a 42% em 2007.



PARTE III

PRODUTOS COM POTENCIAL DE EXPORTAÇÃO À CHINA DE CURTO E MÉDIO PRAZO

38



39

PARTE III

PRODUTOS COM POTENCIAL DE EXPORTAÇÃO À CHINA DE CURTO E MÉDIO PRAZO

3.4.16. BORRACHA E SUAS OBRAS

No período de 2005 a 2007, as importações totais chinesas dos PRODUTOS SELECIONADOS do setor 
de “Borrachas e suas Obras” aumentaram em 60,4%, de US$ 1,9 bilhão para US$ 3,0 bilhões. Destacaram-
se como principais fornecedores ao mercado chinês em 2007 Coréia do Sul (20,5%), Japão (18,9%), 
Estados Unidos (10,1%) e Rússia (4,1%). O conjunto dos referidos produtos rendeu ao Brasil exportações 
para o mundo de US$ 434,5 milhões em 2007, ultrapassando o valor de 2005 em 13,3%. No mesmo ano, 
os principais destinos das vendas brasileiras foram Estados Unidos (21,0%), Argentina (13,8%), China 
(8,9%), Países Baixos (5,7%) e Venezuela (5,2%). A participação brasileira nas importações chinesas 
dos PRODUTOS SELECIONADOS correspondeu a 1,3%, no valor de US$ 38,8 milhões. Destaca-se que 
o total do PIE em 2007 foi de US$ 2,5 bilhões, que equivale a 39,0% do total potencial dos PRODUTOS 
PRIORITÁRIOS do setor. Quanto à representatividade no total de bens do setor importado pela China, o 
PRODUTO SELECIONADO correspondeu a 32% da pauta, enquanto os demais PRODUTOS PRIORITÁRIOS 
equivaleram a 50% em 2007.
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3.4.17. PELES, PELETERIA E COUROS E SEUS ARTEFATOS

De 2005 a 2007, as compras totais da China dos PRODUTOS SELECIONADOS do setor de “Peles, 
Peleteria e Couros e Seus Artefatos” obtiveram aumento de 46,6%, de US$ 1,5 bilhão para US$ 2,2 
bilhões. No ranking de fornecedores de 2007, destacaram-se Itália (17,5%), Coréia do Sul (13,5%), Taiwan 
(12,7%) e Tailândia (3,9%). As vendas brasileiras para o exterior dos referidos produtos atingiram US$ 
788,7 milhões no mesmo ano, acréscimo de 110,6% no triênio. Os principais destinos dessas exportações 
brasileiras foram Itália (23,0%), Estados Unidos (19,9%), China (15,1%) e Hong Kong (10,6%). As vendas 
do Brasil para o mercado chinês alcançaram US$ 119 milhões com participação de 5,2%. Os PRODUTOS 
SELECIONADOS apresentaram total de US$ 1,8 bilhão de PIE em 2007, que equivale a 54% do total 
potencial dos PRODUTOS PRIORITÁRIOS do setor. No mesmo ano, os PRODUTOS SELECIONADOS 
corresponderam a 33% do total de bens do setor importado pela China, enquanto os demais PRODUTOS 
PRIORITÁRIOS equivaleram a 31%.

3.4.18. PAPEL E CELULOSE

No período de 2005 a 2007, as importações totais da China dos PRODUTOS SELECIONADOS do 
setor de “Papel e Celulose” registraram aumento de 47,6%, de US$ 2,2 bilhões para US$ 3,3 bilhões. Os 
maiores fornecedores ao mercado chinês dos referidos produtos durante o ano de 2007 foram, além do 
Brasil que ocupou 2º posição, Indonésia (24,0%), Estados Unidos (9,1%), Rússia (8,2%), Chile (7,6%) e 
Canadá (6,3%). As vendas externas brasileiras dos PRODUTOS SELECIONADOS somaram US$ 3,7 bilhões 
em 2007, representando aumento de 41,2% com base em 2005. Os principais destinos dessas exportações 
brasileiras foram Estados Unidos (17,2%), Países Baixos (15,2%), China (11,6%), Itália (10,5%) e Bélgica 
(9,1%). As exportações brasileiras para a China atingiram o valor de US$ 432,1 milhões, o que equivale a 
12,8% de participação das importações do grupo dos PRODUTOS SELECIONADOS. O PIE dos PRODUTOS 
SELECIONADOS somaram US$ 2,4 bilhões em 2007, correspondente a 27,6% do total potencial dos 
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PRODUTOS PRIORITÁRIOS do setor. No mesmo ano, os PRODUTOS SELECIONADOS corresponderam a 
24% do total de bens do setor importado pela China, enquanto os demais PRODUTOS PRIORITÁRIOS 
equivaleram a 57%.

3.4.19. TÊXTEIS

De 2005 a 2007, as compras totais da China dos PRODUTOS SELECIONADOS do setor de “Têxteis” 
obtiveram aumento de 15,1%, de US$ 3,8 bilhões para US$ 4,4 bilhões. No ranking de fornecedores, 
destacaram-se Estados Unidos (36,2%), Índia (19,6%), Uzbequistão (6,7%), Hong Kong (6,2%), Austrália 
(3,8%) e Burkina Faso (3,5%) em 2007. As vendas externas brasileiras atingiram US$ 678,3 milhões no 
mesmo ano, acréscimo de 2,1% no triênio. Os principais destinos dessas exportações foram Indonésia 
(14,7%), Paquistão (13,8%), Argentina (11,6%), Coréia do Sul (10,3%) e Japão (5,3%). Para a China, 
as vendas alcançaram US$ 34,4 milhões com participação de 0,8% no mercado chinês. Os PRODUTOS 
SELECIONADOS apresentaram total de US$ 4,6 bilhões de PIE, que equivale a 41% do total potencial 
dos PRODUTOS PRIORITÁRIOS do setor. No mesmo ano, os PRODUTOS SELECIONADOS corresponderam 
a 17% do total de bens do setor importado pela China, enquanto os demais PRODUTOS PRIORITÁRIOS 
equivaleram a 29%.
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3.4.20. CALÇADOS E SUAS PARTES

No triênio 2005 a 2007, o total das importações da China do PRODUTO SELECIONADO do setor 
de “Calçados e suas partes” sofreu aumento de US$ 111,9 milhões para US$ 221,7 milhões, isto é, 
crescimento de 98,0%.  Em 2007, os maiores fornecedores à China foram Vietnã (17,8%), Indonésia 
(15,4%), Itália (14,0%) e Tailândia (6,2%). No mesmo ano, as exportações brasileiras para o mundo do 
referido produto alcançaram US$ 1 bilhão, decréscimo de 5,0% em relação a 2005. Vale salientar que 
os principais destinos das vendas brasileiras foram Estados Unidos (44,0%), Reino Unido (14,8%), Itália 
(7,2%) e Venezuela (3,6%) em 2007. Para a China, as vendas do PRODUTO SELECIONADO foram de 
US$ 797,3 mil, equivalente a participação de 0,3% no referido mercado. O total do PIE do PRODUTO 
SELECIONADO foi de US$ 158,8 milhões em 2007. Quanto à representatividade no total de bens do setor 
importado pela China, o PRODUTO SELECIONADO correspondeu a 31% da pauta no mesmo ano.
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3.4.21. PRODUTOS METALÚRGICOS

No período de 2005 a 2007, as compras totais da China dos PRODUTOS SELECIONADOS do setor 
de “Produtos Metalúrgicos” obtiveram aumento de 78,4%, de US$ 1,7 bilhão para US$ 3 bilhões. Dentre 
os maiores fornecedores para o mercado chinês destacaram-se Japão (32,0%), Estados Unidos (19,2%), 
Coréia do Sul (9,2%) e Alemanha (7,9%) em 2007. As vendas externas brasileiras dos referidos produtos 
atingiram US$ 382,7 milhões em 2007, acréscimo de 57,5% no triênio. Os principais destinos dessas 
exportações foram Argentina (19,8%), Espanha (13,2%), Venezuela (12,9%), Estados Unidos (11,1%) e 
Alemanha (6,0%). Para a China, a participação brasileira no mercado representou 0,32%, no valor de US$ 
9,8 milhões. Os PRODUTOS SELECIONADOS apresentaram total de US$ 2,2 bilhões de PIE em 2007, que 
equivale a 18,5% do total potencial dos PRODUTOS PRIORITÁRIOS do setor. Quanto à representatividade 
dentro do total de bens do setor importado pela China, o PRODUTO SELECIONADO correspondeu a 10% 
da pauta, enquanto os demais PRODUTOS PRIORITÁRIOS equivaleram a 39% no mesmo ano.
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3.4.22. METAIS NÃO-FERROSOS

De 2005 a 2007, as importações totais da China de PRODUTOS SELECIONADOS do setor de “Metais 
Não-Ferrosos” saltaram de US$ 5,7 bilhões para US$ 14,3 bilhões, correspondente a crescimento de 
148,8%.  Em 2007, destacaram-se Chile (36,1%), Japão (10,5%), Canadá (8,9%), Austrália (7,8%) e 
Cazaquistão (7,4%) como principais países fornecedores ao mercado chinês. Já as vendas externas 
brasileiras dos referidos produtos somaram US$ 1,1 bilhão em 2007, equivalente a expansão de 259,7% 
em relação a 2005. Estes produtos tiveram como principais destinos Países Baixos (35,3%), China (18,6%), 
Japão (13,2%), Estados Unidos (8,8%) e Coréia do Sul (5,4%). Já a participação brasileira no mercado 
chinês foi de 1,4%, uma vez que as exportações para o país asiático foram de US$ 206,8 milhões em 
2007. Para o mesmo período, o PIE dos PRODUTOS SELECIONADOS somaram US$ 9,1 bilhões, o que 
equivale a 33,1% do total potencial dos PRODUTOS PRIORITÁRIOS do setor. Quanto à representatividade 
no total de bens do setor importado pela China, os PRODUTOS SELECIONADOS corresponderam a 34%, 
enquanto os demais PRODUTOS PRIORITÁRIOS equivaleram a 57% em 2007.

3.4.23. FERRAMENTAS, TALHERES E OUTRAS OBRAS DE METAIS

No período de 2005 a 2007, o total das importações chinesas referente aos PRODUTOS 
SELECIONADOS do setor de “Ferramentas, Talheres e Outras Obras de Metais” obteve aumento de 30,4%, 
de US$ 603,3 milhões para US$ 787,1 milhões. Os maiores fornecedores para o mercado chinês foram 
Japão (45,9%), Coréia do Sul (21,5%), Taiwan (12,1%) e Alemanha (8,1%) em 2007. As vendas externas 
brasileiras dos referidos produtos atingiram US$ 109,2 milhões em 2007, acréscimo de 10,5% no triênio. 
Os principais destinos dessas exportações foram Estados Unidos (31,9%), Alemanha (17,5%), Argentina 
(16,2%) e México (5,3%). Para a China, as vendas alcançaram US$ 1,2 milhão com participação de 0,15% 
no mercado chinês. Os PRODUTOS SELECIONADOS apresentaram total de US$ 691,2 milhões de PIE no 
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mesmo ano, que equivale a 52,6% do total potencial dos PRODUTOS PRIORITÁRIOS do setor. Quanto 
à representatividade no total de bens do setor importado pela China, os PRODUTOS SELECIONADOS 
corresponderam a 23%, enquanto os demais PRODUTOS PRIORITÁRIOS equivaleram a 21% em 2007.

3.4.24. MÁQUINAS E MOTORES

De 2005 a 2007, as importações totais da China dos PRODUTOS SELECIONADOS do setor de 
“Máquinas e Motores” registraram crescimento de 47,1%, uma vez que aumentaram de US$ 13,7 bilhões 
para US$ 20,2 bilhões. Os principais fornecedores dos referidos produtos foram Japão (26,3%), Alemanha 
(20,1%), Estados Unidos (12,1%) e Coréia do Sul (7,4%) em 2007. No mesmo ano, as vendas externas 
brasileiras somaram US$ 5 bilhões, crescimento de 22,6% com base em 2005. Os principais destinos 
dessas exportações foram Estados Unidos (28,3%), Argentina (15,4%), Alemanha (11,4%), México 
(6,1%) e Reino Unido (4,8%) em 2007. A China foi o sexto maior destino das vendas externas brasileiras 
dos PRODUTOS SELECIONADOS no mesmo ano. A participação do Brasil no mercado chinês foi de 0,8% 
no período, equivalente a US$ 176,1 milhões. O PIE dos PRODUTOS SELECIONADOS somaram US$ 16,8 
bilhões, equivalente a 23,5% do total potencial dos PRODUTOS PRIORITÁRIOS do setor em 2007. Quanto 
à representatividade no total de bens do setor importado pela China, os PRODUTOS SELECIONADOS 
corresponderam a 16%, enquanto os demais PRODUTOS PRIORITÁRIOS equivaleram a 49% em 2007.
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3.4.25. MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRO-ELETRÔNICOS

No período de 2005 a 2007, o total das importações da China referente aos PRODUTOS SELECIONADOS 
do setor de “Materiais Elétricos e Eletro-Eletrônicos” obteve aumento de 59,3%, de US$ 16,4 bilhões 
para US$ 26,1 bilhões. No ranking de fornecedores para o mercado chinês destacaram-se Japão (24%), 
Alemanha (9,4%) e Coréia do Sul (6,5%) em 2007. As vendas externas brasileiras dos referidos produtos 
atingiram US$ 1,8 bilhão em 2007, com acréscimo de 92,4% no triênio. Os principais destinos dessas 
exportações foram Estados Unidos (35,9%), Argentina (10,5%), Alemanha (7,9%) e México (3,9%). Para 
a China, as exportações brasileiras alcançaram US$ 17,5 milhões com participação de 0,06% no mercado 
chinês. Ainda em 2007, os PRODUTOS SELECIONADOS apresentaram total de US$ 26,1 bilhões de PIE, que 
equivale a 39,3% do total potencial dos PRODUTOS PRIORITÁRIOS do setor. Quanto à representatividade 
no total de bens do setor importado pela China, os PRODUTOS SELECIONADOS corresponderam a 10%, 
enquanto os demais PRODUTOS PRIORITÁRIOS equivaleram a 21% em 2007.
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3.4.26. VEÍCULOS E MATERIAIS PARA VIAS FÉRREAS

No triênio 2005 a 2007, o total de importações chinesas do PRODUTO SELECIONADO do setor 
de “Veículos e Materiais para Vias Férreas” aumentou de US$ 75,3 milhões para US$ 214,3 milhões, 
equivalente a crescimento de 184,5%. Em 2007, os principais países que abasteceram o mercado chinês 
foram Itália (48,6%), Áustria (27,8%) e Japão (12,6%). No mesmo ano, as exportações brasileiras do 
referido produto alcançaram US$ 81,2 milhões, um aumento de 48,5% em relação a 2005. O principal 
destino dessas vendas foram os Estados Unidos (71,3%), seguidos de Índia (15,1%) e Mauritânia (8,3%) 
em 2007. Cabe salientar que as participações de Índia e Mauritânia, embora relevantes, são presenças 
praticamente inaugurais na pauta, haja vista que não há registro de vendas a esses dois países em 
anos recentes. As exportações do Brasil para a China do PRODUTO SELECIONADO somaram US$ 344 
mil no mesmo ano, equivalente à participação de apenas 0,2% no referido mercado. Ainda em 2007, 
o PRODUTO SELECIONADO apresentou US$ 214,5 milhões de PIE, correspondente a 38,3% do total 
potencial dos PRODUTOS PRIORITÁRIOS do setor. Quanto à representatividade no total de bens do setor 
importado pela China, o PRODUTO SELECIONADO correspondeu a 15%, enquanto os demais PRODUTOS 
PRIORITÁRIOS equivaleram a 38% em 2007.

3.4.27. VEÍCULOS AUTOMOTORES E SUAS PARTES

O total das importações da China, no período de 2005 a 2007, referentes aos PRODUTOS 
SELECIONADOS do setor de “Veículos Automotores e Suas Partes” obteve aumento de 16,7%, de US$ 
3,4 bilhões para US$ 7,4 bilhões. Em 2007, destacaram-se Japão (42,8%), Alemanha (29,2%), Coréia 
do Sul (7,7%) e Estados Unidos (4,9%) como principais fornecedores ao mercado chinês. As vendas 
externas brasileiras dos referidos produtos atingiram US$ 2,4 bilhões em 2007, acréscimo de 33,4% 
no triênio. Os principais destinos dessas exportações brasileiras foram Argentina (23,8%), Estados 
Unidos (13,6%), Venezuela (9,4%), México (8,9%), Chile (5,3%) e Alemanha (5,2%). Para a China, estas 
exportações alcançaram US$ 24,7 milhões com participação de 0,33% no mercado chinês no mesmo 
ano. Os PRODUTOS SELECIONADOS apresentaram total de US$ 5,4 bilhões de PIE em 2007, que equivale 
a 42,3% do total potencial dos PRODUTOS PRIORITÁRIOS do setor. Quanto à representatividade no 
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total de bens do setor importado pela China, os PRODUTOS SELECIONADOS corresponderam a 34%, 
enquanto os demais PRODUTOS PRIORITÁRIOS equivaleram a 47% em 2007.

3.4.28. INSTRUMENTOS DE PRECISÃO

As importações totais da China, de 2005 a 2007, referentes aos PRODUTOS SELECIONADOS do setor 
de “Instrumentos de Precisão” registraram aumento de 28,4%, de US$ 3,7 bilhões para US$ 4,8 bilhões. 
Os principais fornecedores do setor para o mercado chinês foram Japão (23,3%), Estados Unidos (19,8%), 
Alemanha (19,6%) e Coréia do Sul (6,4%) em 2007. Já as vendas brasileiras para o exterior dos referidos 
produtos somaram US$ 239,1 milhões em 2007, equivalente a crescimento de 34,4% com base em 2005. 
Os principais destinos foram Estados Unidos (23,8%), Argentina (12,8%), França (9,7%), México (6,0%) e 
Suécia (4,1%). Para a China, as exportações brasileiras somaram US$ 4,7 milhões, valor correspondente a 
0,1% do mercado chinês no mesmo ano. O PIE dos PRODUTOS SELECIONADOS somaram US$ 4,3 bilhões 
em 2007, correspondente a 7,9% do total potencial dos PRODUTOS PRIORITÁRIOS do setor. Quanto 
à representatividade no total de bens do setor importado pela China, os PRODUTOS SELECIONADOS 
corresponderam a 7%, enquanto os demais PRODUTOS PRIORITÁRIOS equivaleram a 85% em 2007.
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Quando a China se associou à Organização Mundial do Comércio – OMC, em dezembro de 2001, o 
país se comprometeu a implementar reformas para reduzir as barreiras ao comércio e a facilitar acesso 
a seu mercado dos produtos e serviços importados de Membros da OMC. Em conseqüência, a China 
revogou e alterou várias leis, regulamentos e outras medidas protecionistas.

Nesse contexto, a China foi obrigada a eliminar o sistema de quotas e aplicar normas internacionais 
para testes básicos, remover exigências de conteúdo nacional e dar transparência a regimes de 
licenciamento e registros. O país asiático fez progressos também com reformas, revisões de regulamentos 
e exigência de conteúdo local.

Entretanto, apesar dessas mudanças, muitas práticas continuam a distorcer o comércio exterior 
chinês. A quarentena, por exemplo, imposta pela aduana, pode atrasar navios com produtos agrícolas 
não chineses. Ela se baseia em regulamentos sanitários e ftossanitários elaborados a partir de bases 
científcas questionáveis e regulamentos obscuros sobre a importação de commodities agrícolas.

A seguir, estão descritas algumas das principais barreiras comerciais aplicadas pela China ao 
comércio internacional, procurando dar ênfase aos setores, produtos, normas e temas que mais têm 
impacto sobre os produtos brasileiros.

4.1. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

A base legal das tarifas de importação chinesa é a Lei da Alfândega e seus regulamentos. O esquema 
tarifário encontra-se no regulamento de tarifas de importação e exportação, promulgado pelo Decreto 
nº 392 do Conselho de Estado em 23 de novembro de 2003 e em vigor desde 1º de janeiro de 2004. 
O imposto de importação é calculado aplicando-se uma alíquota percentual sobre o preço CIF (custo, 
seguro e frete) da mercadoria.

As tarifas alfandegárias que gravam as importações chinesas compreendem: 1) tarifas NMF (Nação 
Mais Favorecida) – são aplicadas a todos os Membros da OMC, à exceção de El Salvador; 2) tarifas 
alfandegárias de acordo –  aplicam-se às importações que procedem de países e territórios aduaneiros 
com que a China possua acordos preferenciais; 3) tarifas preferenciais especiais – constituem preferências 
unilaterais que se aplicam às importações de alguns produtos que procedam de países com os quais a 
China possua acordos comerciais; 4) tarifas aduaneiras gerais – aplicadas às importações de países com 
que a China não possua acordo comercial, de países não membros da OMC, de produtos originários de El 
Salvador e de produtos cuja origem não se pode determinar; 5) taxas de contingenciamento alfandegário; 
6) taxas alfandegárias provisionais – são aplicadas a certos produtos durante determinado período de 
tempo, normalmente um ano.

As tarifas são fxadas pela Comissão de Tarifas, órgão interministerial do Conselho de Estado. Além 
das tarifas, são aplicadas isenções e reduções de impostos de acordo com condições regulamentadas 
pelo Conselho de Estado sobre bens importados ou exportados para determinadas áreas, determinadas 
empresas ou para determinados usos.

Segundo informações do governo chinês, a China aplica tarifas ad valorem em 100% de suas 
operações. Em 2005, a tarifa média era de 10%, 15,3% para agricultura e 9,1% para produtos não 
agrícolas.
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4.2. ACORDOS DE PREFERÊNCIAS TARIFÁRIAS

As tarifas preferenciais especiais são aplicadas a importações de países e territórios aduaneiros com 
os quais a China possui acordos preferenciais. Atualmente, a China mantém 16 acordos: Bangladesh, Brunei, 
Camboja, Coréia do Sul, Índia, Indonésia, Malásia, Mianmar, Paquistão, República Democrática do Laos, as 
Regiões Administrativas Especiais de Hong Kong e Macau, Singapura, Sri Lanka, Tailândia e Vietnã.

4.3. IMPOSTO SOBRE O VALOR AGREGADO

Tanto os produtos nacionais como os produtos importados estão sujeitos a um imposto sobre valor 
agregado (IVA). Na importação, o IVA incide com alíquota de 17% e 13%, podendo haver isenções. As 
importações das zonas econômicas especiais são isentas do IVA ou sofrem redução do imposto.

4.4. IMPOSTO SOBRE CONSUMO

Além do II e do IVA, é cobrado na fronteira um imposto especial de consumo, com alíquota que 
varia de 3 a 45%, limitados a itens supérfuos - como cigarros, bebidas alcoólicas, cosméticos, jóias, 
motocicletas, veículos automotores, pneus para automóveis, diesel e gasolina. O imposto é o mesmo 
para bens de fabricação nacional ou importados.

4.5. PROIBIÇÕES GERAIS DE IMPORTAÇÃO

Conforme dados disponíveis de 2005, os produtos sujeitos à proibição de importação incluíam 
produtos de origem animal, ópio, produtos minerais, borracha, substâncias químicas, peles cruas, couro 
e peles, roupas, cinza de metais preciosos, metais comuns, equipamentos de precisão e jogos. Também 
estão sujeitas a proibição as importações de artigos usados classifcados no SH 16 e 17 (máquinas e 
equipamentos de transporte). De acordo com as autoridades, essas proibições são mantidas por razões 
de segurança da saúde e do meio-ambiente; muitos dos itens são usados, sucatas ou dejetos. Atualmente, 
6,5% das linhas tarifárias sofrem proibição na importação.

4.6. PROIBIÇÃO DE IMPORTAÇÃO EM REGIME DE TRÂNSITO DE APERFEIÇOAMENTO

Trânsito de aperfeiçoamento ou “processing trade” se refere a produtos importados com propósito 
de exportação após o seu processamento na China. As importações feitas por esse meio são mantidas 
em depósito aduaneiro e não estão sujeitas a tarifa alfandegária, desde que elas sejam processadas e 
exportadas dentro de determinado período de tempo.

4.7. LICENCIAMENTO DE IMPORTAÇÕES

A China vem implementando mudanças no regime de licenciamento de importações desde a sua 
acessão à OMC, mas continua ainda intrincado e opaco. Funcionam na China três regimes de licenciamento 
de exportações:

1. Licença de importação;

2. Licença automática de importação;

3. Quotas Tarifárias (TRQ)
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Os regimes de licenciamento são regulados pelas disposições da Lei de Comércio Exterior, 
da Lei de Autorizações Administrativas e das Medidas para a Administração do Regime de Licenças 
Automáticas de Importação de Produtos – as duas últimas normas dão detalhes dos procedimentos 
para licenciamento das importações. Os detalhes relativos aos produtos sujeitos a licenciamento de 
importação são publicados anualmente pelo Ministério do Comércio da China - MOFCOM no Catálogo 
de Produtos Sujeitos a Administração de Licença de Importação e no Catálogo de Produtos sujeitos à 
Administração de Licenças automáticas de Importação.
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4.7.1 Licença de Importação

O requerente deve obter uma permissão de importação antes de solicitar a Licença de Importação. 
As permissões de importação são emitidas por diferentes entidades de acordo com o produto. Conforme 
o art. 11 das Medidas Administrativas para Licenças de Importação de Bens, o requerente é obrigado a 
apresentar o certifcado registrado da companhia e um formulário de registro de operadores de comércio 
exterior. Empresas com investimentos estrangeiros devem apresentar também seus certifcados de 
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aprovação. Se os importadores são empresas estatais, incluem-se os documentos conexos do MOFCOM 
ou dos departamentos afetos. Uma vez aprovada a permissão para importação, o MOFCOM outorga uma 
licença ao importador. Após obter a permissão de importação, a licença se outorga automaticamente.

Os seguintes produtos requerem licenças de importação: fbras acrílicas; aparelhos e compressores 
de ar condicionado; grãos; veículos automotores, partes e peças; borracha natural; fbra e flete de 
poliéster; açúcar; tabaco e seus produtos; óleos vegetais; pneus para automóveis; vinhos.

 

4.7.2 Licença de Importação Automática

São necessárias para produtos que não estão sujeitos a restrições de importação, mas sua importação 
é monitorada. Os produtos sujeitos a licenças automáticas são principalmente os metais comuns e suas 
manufaturas (seção 15 do SH), material de transporte (seção 17 do SH), maquinaria (seção 16 do SH), 
plásticos e borrachas (seção 7), materiais têxteis e suas manufaturas (seção 11) e os instrumentos de 
precisão (seção 18).

As solicitações de licença automática de importação devem ser apresentadas às entidades 
autorizadas pelo MOFCOM. Se o conteúdo e a forma de solicitação estão corretos, a licença automática 
se outorga, na medida do possível, de maneira imediata ou em prazo não superior a 10 dias. A licença 
automática de importação tem validade máxima de 180 dias dentro do determinado ano civil, podendo 
ser cancelado a qualquer momento pelo Estado, quando este proibir temporariamente a importação de 
produtos sujeitos a licenças automáticas ou impuser uma restrição quantitativa a esses produtos.

4.7.3 Quotas Tarifárias (TRQ)

TRQs são aplicadas para trigo, milho, arroz, óleo de soja, óleo de palmeira, óleo de colza, açúcar, 
madeira, algodão e fertilizantes químicos. De acordo com notifcação feita à OMC, o sistema tem 
o propósito de restringir a quantidade de importação. Os volumes das quotas, os métodos para sua 
aquisição e as condições para solicitação são publicados anualmente na forma de anúncio ministerial do 
MOFCOM.

4.8. MEDIDAS ANTIDUMPING E COMPENSATÓRIAS

As medidas antidumping estão reguladas na Lei de Comércio Exterior e no Regulamento Antidumping 
da República Popular da China. As solicitações de investigações devem ser dirigidas ao MOFCOM. Os 
tipos de medidas antidumping são: medidas antidumping provisionais – não podem exceder a quatro 
meses, podendo ser prorrogadas por até nove meses em circunstâncias especiais; medidas antidumping 
defnitivas têm uma vigência de cinco anos, podendo ser prorrogadas mediante processo de revisão. A 
legislação antidumping não prevê recursos às autoridades ou ao judiciário.

As medidas compensatórias estão reguladas na Lei de Comércio Exterior e no Regulamento sobre 
Medidas Compensatórias, promulgado em 26 de novembro de 2001 e modifcado pelo Decreto nº 
329 do Conselho de Estado, em 31 de março de 2004. Os requerimentos de investigação em matéria 
de direitos compensatórios podem ser feitos por qualquer pessoa física ou jurídica ou organização 
pertinente ao MOFCOM. As propostas do MOFCOM relativas à imposição de um direito compensatório 
são encaminhadas à comissão tarifária do Conselho de Estado que adotará a decisão. O prazo máximo 
de medida compensatória é de cinco anos, a menos que se conclua, após exame prévio, que a supressão 
da medida fará retornar o dano. A parte que não esteja satisfeita com a decisão do MOFCOM poderá 
solicitar reexame administrativo ou apresentar questionamento perante o Tribunal do Povo.
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4.9. NORMAS E PRESCRIÇÕES TÉCNICAS

Desde a entrada da China na OMC, o país vem introduzindo mudanças em sua estrutura de 
regulamentos técnicos, nos procedimentos de avaliação da conformidade, nas normas e medidas sanitárias 
e ftossanitárias. Mesmo com o esforço chinês de adaptar a sua legislação aos ditames internacionais, há 
questionamentos sobre a utilização de tais regulamentos para proibir as importações de determinados 
produtos ou de produtos originários de determinados países.

Em 2001, a China criou a General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine 
(AQSIQ). AQSIQ é um órgão administrativo ministerial responsável pela qualidade, metrologia, 
inspeção de entrada-saída, quarentena animal e vegetal, certifcação, acreditação, normalização e 
aplicação de medidas administrativas. Regulamentos sobre produtos com certifcação compulsória 
têm sido promulgados, unifcando as normas em matéria de certifcação de produtos importados e 
de bens produzidos no país, incluindo um catálogo de produtos sujeitos a certifcação compulsória, 
regulamentação técnica, normas e procedimentos de conformidade, marcas e patentes. Em agosto de 
2003, a marca unifcada China Compulsory Certifcation (CCC) para produtos domésticos e importados 
substituiu as marcas aplicadas anteriormente (a marca CCIB para produtos comercializados e a marca 
GREAT WALL para produtos domésticos).

De acordo com as autoridades, há grande número de agências governamentais envolvidas na 
formulação de regulamentos técnicos, inclusive a AQSIQ, o NDRC, a Administração Geral de Aduanas, a 
Administração Estatal de Produtos Alimentícios e Farmacêuticos e diversos ministérios.

Existem na China quatro tipos de normas: normas nacionais, normas setoriais (elaboradas quando 
não há norma nacional, mas há necessidade de prescrições técnicas uniformes em determinada esfera 
profssional, com vigência nacional), locais (quando não existam as duas normas anteriores, mas há 
necessidade de defnições em matéria de seguridade e higiene dos produtos industriais dentro de 
uma determinada área). A superveniência de norma nacional revoga as normas locais e setoriais. É 
possível elaborar normas empresariais (elaboradas quando não existam as outras). Em cada uma das 
categorias existem normas voluntárias e obrigatórias. Aproximadamente 14% das normas nacionais 
são obrigatórias. Além dessas normas, podem ser elaborados documentos nacionais de assessoramento 
técnico em algumas esferas em que, devido à rápida evolução da tecnologia, é necessário estabelecer 
normas e não é possível aguardar a edição de normas nacionais.

4.10. CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS

A China adota Sistema de Certifcação Obrigatória de Produtos – para produtos nacionais e produtos 
importados – administrado pela Administração de Certifcação e Acreditação (CNCA), vinculada à AQSIQ. 
De acordo com o Decreto nº 5 da AQSIQ (medidas administrativas para a certifcação obrigatória de 
produtos), em vigor desde 1º de maio de 2002, os produtos consignados no Catálogo para a Certifcação 
Obrigatória de Produtos não podem ser comercializados, nem importados sem a certifcação obrigatória: 
a marca “CCC”.

4.11. MEDIDAS SANITÁRIAS E FITOSSANITÁRIAS

A atual legislação chinesa referente a medidas sanitárias e ftossanitárias compreende: Lei sobre 
a Quarentena de Entrada e Saída de Fauna e Flora; Lei sobre a Higiene Alimentar, Lei sobre a Prevenção 
de Enfermidades Animais, o Regulamento sobre Quarentena Fitossanitária, Lei sobre Inspeção de 
Mercadorias de Importação e de Exportação, e a Lei sobre Saúde em Fronteira e Quarentena, assim como 
os correspondentes regulamentos e normas de aplicação.
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Pela Lei sobre a Quarentena de Entrada e Saída de Fauna e Flora, qualquer animal, planta ou 
subprodutos que entrem ou saiam do país, ou que estejam em trânsito pelo território chinês, têm que 
se submeter à inspeção de quarentena (45 dias no caso de animais grandes e médios importados para 
reprodução e 30 dias para os demais animais importados). Não se aplicam restrições geográfcas quanto à 
procedência das importações, sempre que se cumpram as prescrições sanitárias e de seguridade previstas 
na lei. Ademais, a China mantém acordos bilaterais com vários países sobre seus sistemas de inspeção das 
exportações de carne, que permitem as importações de carnes provenientes de fornecedores aprovados 
destes países.

Antes da importação de animais e plantas, a operação deve ser solicitada à AQSIQ, que emitirá 
permissão de importação com validade de seis meses. Juntamente com o requerimento, é exigido, no caso 
de importação de animais, plantas e seus produtos, a apresentação de certifcados sanitários expedidos 
pelo organismo competente no país de origem.

A Administração Estatal de Produtos Alimentícios e Farmacêuticos (SFDA) foi estabelecida em 
2003 para supervisionar a inocuidade dos produtos alimentícios, cosméticos e produtos farmacêuticos. 
Para produtos alimentícios e alimentos elaborados, além do SFDA, exige-se a supervisão específca dos 
Ministérios da Agricultura e Saúde, da AQSIQ e do Órgão Geral de Administração Industrial e Comercial. 
Algumas consultas na OMC envolvendo a China dizem respeito ao uso dos regulamentos sanitários e 
ftossanitários como barreiras comerciais, visto que eles não são apoiados em evidências científcas 
sólidas.
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Em 2006, os investimentos diretos realizados 
pelas empresas chinesas no exterior ultrapassaram 
US$ 16 bilhões, representando aumento de 30% 
em relação ao ano anterior. De acordo com o Plano 
Qüinqüenal anunciado pelo governo chinês para 
os anos de 2006 a 2010, a expectativa é de que os 
investimentos externos da China alcançariam US$ 
60 bilhões durante esses 5 anos.

As aquisições foram responsáveis por 36,7% 
do total investido pela China no mundo. Os setores 
de maior participação nesses investimentos foram 
mineração (40,3%), aluguéis não imobiliários e 
gestão de ativos (21,4%) e serviços fnanceiros 
(16,7%). No fnal de 2006, mais de 5.000 entidades 
chinesas estabeleceram cerca de 10.000 empresas 
em outros 172 países.

No Brasil, conforme registros do Banco Central, 
o ingresso de Investimento Estrangeiro Direto (IED) 
chinês tem crescido de forma contínua desde 
2004, alcançando, em 2007, US$ 24,3 milhões. 
Este resultado coloca a China como o 36º maior 
país investidor no Brasil no ano. Embora esse dado 
pareça indicar baixa participação do investimento 
das empresas chinesas no Brasil, é preciso considerar 
a possibilidade de que muitos investimentos dessas 
empresas aportam no Brasil por vias indiretas, 
provenientes de Hong-Kong, Macau e “paraísos 
fscais” nos quais empresas chinesas estão 
representadas. Outro fator a se considerar é a fonte 
de recursos para os investimentos, que podem ser 
obtidos, entre outros, por meio de fnanciamento 
nacional e por bancos de fomento como o BNDES, 
sendo registrado como investimento local.

As informações do Banco Central também indicam concentração dos investimentos de origem 
chinesa, em 2006, no setor de comércio (56,7 %).

O acompanhamento dos anúncios de projetos de investimento no Brasil, realizado pela Rede Nacional 
de Informações sobre o Investimento (RENAI) demonstra forte interesse dos chineses por investimentos 
produtivos no Brasil. Dentre informações registradas no banco de dados da RENAI, constam projetos de 
investimento de empresas com capital chinês que totalizam US$ 7,3 bilhões, no período de 2005 a 2007. 
Entre os projetos de investimento de destaque, cita-se a joint venture frmada entre a chinesa Baosteel 
e a brasileira Vale, para construção de usina siderúrgica no Espírito Santo. A parceria para o projeto foi 
aprovada em 2007 e deverá totalizar investimentos de US$ 5,5 bilhões.
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Os anúncios de investimento de empresas de capital chinês mostram grande direcionamento para 
o Pólo Industrial de Manaus - PIM, com concentração maior nos setores eletroeletrônico (84% dos 
investimentos totais de empresas chinesas no PIM) e duas rodas (11%). Dados da Suframa indicam que os 
investimentos em empresas de capital chinês, até o ano de 2006, totalizaram R$ 396 milhões. Além destes 
setores, observam-se, em outras regiões do Brasil, projetos nos setores de telecomunicações, siderurgia 
e mineração. Empresas como a China Ocean Shipping Companies Group - Cosco, SVA (eletroeletrônicos), 
e ZTE e Huawei (equipamentos de telecomunicações), Lenovo (informática) e Gree Electric Appliances 
(ar condicionado) já estão instaladas no Brasil.

Com o objetivo de diversifcar os investimentos realizados com as reservas cambiais da China, 
até então concentradas em títulos do Tesouro norte-americano, o governo chinês criou estatal de 
administração de fundos, China Investment Co. Ltd. - CIC, em março de 2007. O CIC possibilita a aquisição 
de participações minoritárias em empresas estratégicas para o crescimento chinês, bem como de ativos 
fnanceiros. Foi colocado à disposição do fundo valor equivalente a aproximadamente US$ 203,5 bilhões. 
Deste montante, US$ 90 bilhões poderão ser investidos no exterior, enquanto que o valor reservado a 
investimentos domésticos é de US$ 110 bilhões.

Em abril de 2008, a agência internacional de classifcação de risco Standard & Poors divulgou 
relatório que alterou a classifcação do Brasil para investment grade, comprovando a solidez da economia 
brasileira, conquistada a partir de diretrizes macroeconômicas de responsabilidade fscal, manutenção 
do Regime de Metas de infação e câmbio futuante. Esta sinalização aos investidores deverá gerar um 
crescimento no volume de recursos de longo prazo, especialmente dos investimentos diretos, atualmente 
em níveis já bastante expressivos – US$ 34,6 bilhões registrados em 2007 – e serão de grande importância 
para ampliação da capacidade produtiva nacional e, conseqüentemente, das exportações.

Embora o Brasil tenha obtido sucesso em seu esforço de criação de ambiente macroeconômico 
estável e o infuxo de Investimento Estrangeiro Direto (IED) para o país tenha registrado volumes recordes, 
a participação da China nesses investimentos ainda é reduzida, considerando o volume de comércio 
efetuado entre os dois países. Alguns aspectos contribuem para esse cenário, dentre os quais, a ausência 
de divulgação de oportunidades específcas de investimentos, o desconhecimento pelas empresas 
chinesas dos instrumentos e incentivos oferecidos pelo governo brasileiro, e dos marcos regulatórios 
para realização de investimentos no país.

Em virtude da estratégia nacional chinesa de garantir segurança energética, sustentabilidade de 
recursos e expansão de mercados externos, há expectativa de forte crescimento dos investimentos diretos 
chineses nos próximos anos. Os setores mais proeminentes nesse movimento de internacionalização são 
petróleo e mineração, seguidos por portos, energias alternativas, automotivo, bancário, telecomunicações 
e indústria eletrônica.

A ampliação dos investimentos chineses no Brasil requer o envolvimento de outros atores, com 
destaque para os estados brasileiros, a fm de apresentar suas potencialidades, incentivos, programas 
específcos de atração de empresas e, principalmente, recepção de investidores. O sucesso de ações nesse 
sentido depende do amplo envolvimento de agentes públicos e privados que atuam para a concretização 
de investimentos produtivos.
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5.1.    IDENTIFICAÇÃO DE PROJETOS BRASILEIROS JÁ EXISTENTES COM POTENCIAL PARA 
RECEBIMENTO DE INVESTIMENTOS CHINESES

A apresentação de projetos específcos é elemento fundamental em uma estratégia adequada de 
promoção de investimentos. Tais propostas devem possuir prévios estudos de viabilidade fnanceira, 
social, ambiental e política, de forma a torná-las atrativas a potenciais investidores8 .

Para outros setores econômicos, são vislumbradas oportunidades de formação de joint ventures 
em projetos para os quais empresas brasileiras buscam parcerias que aportem capital, tecnologia ou 
acesso ao mercado chinês.

O perfl da pauta de importação chinesa de produtos brasileiros demonstra que há grande interesse 
da China pela aquisição de insumos básicos, principalmente matérias-primas minerais e alimentícias, com 
o objetivo de processá-las em território chinês. Há interesse do Brasil em ampliar as relações econômicas 
com aquele país por meio de maior agregação de valor no território nacional, de forma a gerar emprego 
e renda no Brasil, com conseqüente incremento de nossas exportações. Dessa forma espera-se que 
novos projetos sino-brasileiros possam trazer investimentos estrangeiros para o país, desenvolvendo 
o parque industrial nacional, com os refexos sobre postos de trabalhos, desenvolvimento regional e 
exportações.

Para atingir o objetivo proposto, torna-se necessário apresentar às empresas chinesas instrumentos 
existentes, a fm de facilitar a atração de investimentos que realizem etapas posteriores do processo 
produtivo. Dentre os mecanismos para tal fm destaca-se o programa de Zonas de Processamento das 
Exportações (ZPE), que poderá viabilizar a produção para a exportação em escala global a partir do 
Brasil. Outros regimes aduaneiros como o Drawback também merecem destaque.

5.1.1 SETORES POTENCIAIS

Por meio do cruzamento de informações sobre o perfl das multinacionais chinesas, o fuxo de 
comércio Brasil-China e o interesse brasileiro em agregar valor aos produtos atualmente exportados 
para aquele país, foram identifcados setores potenciais para recebimento de investimentos chineses.

Siderúrgico

No setor minero-metalúrgico é possível visualizar oportunidades de negócios pela associação de 
mineradoras brasileiras com empresas chinesas em projeto de implantação de usinas siderúrgicas no país. 
Essa tem sido uma tendência que faz parte da estratégia de diversifcação de negócios e de verticalização 
de produção pelas mineradoras nacionais. Tais projetos ampliariam o valor agregado das exportações de 
minério de ferro, gerando diversos empregos, diretos e indiretos. As siderúrgicas chinesas, por sua vez, 
poderiam realizar na China etapas posteriores da cadeia produtiva do aço.

Os navios que transportarão o aço produzido para a China poderão ainda retornar ao Brasil com 
carregamento de carvão mineral, combustível essencial para siderúrgicas. Dessa forma otimiza-se a 
relação de intercâmbio, potencializando o ganho com a atividade produtiva.

Conclui-se que empreendimentos desse perfl podem colaborar no sentido de reduzir o impacto das 
altas taxas dos fretes para a China, otimizando as viagens dos navios e elevando a competitividade das 
siderúrgicas chinesas em suas operações asiáticas.

 8 A Rede Nacional de Informações sobre o Investimento (RENAI), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em parceria com a 
BrazilTradeNet (Ministério das Relações Exteriores) e a APEX, divulga em seu site http://investimentos.desenvolvimento.gov.br, no campo “oportunidades de 
investimentos”, as prioridades estaduais em infra-estrutura.
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Setores Tradicionais Receptores de Investimentos Chineses

A análise das informações sobre os investimentos chineses anunciados no Brasil nos últimos quatro 
anos indica que tais inversões estão concentradas em basicamente três setores: siderurgia e mineração, 
eletroeletrônicos e duas rodas (motos). No setor de eletroeletrônicos, verifca-se concentração dos 
investimentos na área da Zona Franca de Manaus, embora alguns outros projetos tenham sido identifcados 
na região sudeste. Dessa forma, tendo em vista o já manifesto interesse dos chineses por investir no 
Brasil nesses setores, recomenda-se a inclusão dos mesmos em uma eventual ação de promoção.

Logística

Outra questão relevante a ser levantada nesta cadeia produtiva refere-se à infra-estrutura logística 
para escoamento e/ou transporte de commodities para os portos e/ou plantas metalúrgicas. Como são 
setores intensivos em logística, sugere-se analisar oportunidades de investimentos chineses para a 
construção de rodovias, ramais ferroviários, minerodutos, terminais portuários e, até mesmo, hidrovias. 
Ressalte-se que uma aspiração antiga do governo brasileiro é a chamada “Saída para o Pacífco”. Sendo 
essa alternativa viabilizada pelo modal ferroviário, reduzem-se os custos e facilita-se o escoamento da 
produção de grãos e de minérios dos Estados de Goiás, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul para os países da Bacia do Pacífco.

Terminais Portuários

A China é atualmente o maior mercado para trânsito de containeres do mundo. Prevê-se que o país 
asiático será responsável, em 2008, por 25% da movimentação mundial de containeres. O crescimento do 
comércio global cria incentivos para que os operadores portuários chineses adquiram ativos estratégicos 
em outros países a fm de gerarem fuxo de comércio mais efciente, com otimização de operações 
logísticas que envolvem grandes distâncias. Os chineses têm investido em operações portuárias, 
adquirindo e implantando terminais em diversos países.

Complexo Agrícola

Nos últimos anos, o Brasil consolidou sua posição como um dos maiores produtores e fornecedores 
de alimentos e fbras do mundo. Sua participação crescente no comércio internacional de produtos 
do agronegócio é resultado de uma combinação de fatores, tais como investimento em tecnologia e 
pesquisa, extensão territorial agricultável, clima propício e capacidade empreendedora, bem como 
elevados investimentos em tecnologia, regulamentação em sanidade e qualidade dos produtos e um 
ambiente institucional favorável ao empreendedorismo e à busca de efciência.

Como resultado, o Brasil é o terceiro exportador mundial de produtos agrícolas, com grande potencial 
para expansão. A China é um parceiro de destaque, com importações de US$ 4,7 bilhões em produtos 
agrícolas, no ano de 2007, o que representou 8% dos US$ 58,4 bilhões exportados pelo agronegócio 
brasileiro. O destaque nas exportações agrícolas para a China continua sendo a soja, responsável por um 
terço dos US$ 11,34 bilhões verifcados na exportação brasileira do produto.

Observa-se, também, crescente desejo dos chineses em atuar na produção agrícola no Brasil. 
Um efetivo movimento nesse sentido reforçaria o interesse daquele país em investir na logística de 
escoamento, ampliando, assim, o envolvimento chinês no país, na cadeia, para as atividades de produção, 
escoamento e exportação.
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Biocombustíveis

Os chineses olham com bastante interesse o grande potencial do Brasil como produtor e consumidor 
de etanol. O país produziu 21,5 bilhões de litros em 2007 e exportou 3,5 bilhões de litros, com 370 
unidades produtoras. A tecnologia de produção e uso do etanol é amplamente dominada pela indústria 
brasileira, com possibilidade de cooperação entre o Brasil e outros países interessados.

A produção de biodiesel no Brasil, por seu turno, tornar-se-á cada vez mais competitiva, 
principalmente em função da obrigatoriedade de mistura desse combustível ao diesel, na proporção de 
2%, a partir de 2008, chegando a 5% em 2013. Isso representa volume de um bilhão de litros, com a 
conseqüente necessidade de novos investimentos no país.

Em suma, sugere-se que a estratégia brasileira de promoção de investimentos se oriente pelos 
seguintes pontos:

1. Atração de investimentos que agreguem valor à atual pauta de exportações do Brasil
 para a China;
2. Intensifcação da promoção do Brasil como destino de inversões em setores nos quais
 os chineses já investem no país;
3. Apresentação de oportunidades de investimentos em infra-estrutura, não apenas pelo
 retorno fnanceiro do empreendimento em si, como também pelo fator estratégico da
 redução de custos de produtos intensamente exportados do Brasil para a China; e
4. Aproveitamento do potencial agrícola brasileiro para atração de inversões nas diversas
 etapas da cadeia produtiva.

5.2 EXPOSIÇÃO DE PROJETOS BRASILEIROS NA CHINA

As iniciativas do grupo de trabalho para apresentação de oportunidades de investimentos na China 
podem ser segmentadas da seguinte forma:

 a) R ealização de seminários adaptados para determinado perfl de investidores. Em determinadas 
regiões chinesas pode ser mais interessante focar em projetos de infra-estrutura, ao passo 
que em outras, foco em setores industriais específcos poderá trazer melhores resultados. As 
entidades e órgãos brasileiros que participarem dos eventos deverão estar preparados para 
encaminhar a demandas específcas dos investidores que demonstrarem interesse em investir 
no Brasil.

b) P articipação em feiras de investimento na China com o objetivo de apresentar projetos 
específcos, potencialidades regionais e instrumentos para promoção de investimentos. 
O foco será o fornecimento de informações a potenciais investidores; apoio à implantação 
de investimentos; formação de parcerias para divulgação, na China, das oportunidades de 
investimentos brasileiras; contatos para organização de missões chinesas de prospecção de 
oportunidades de investimentos.

c) V isitas a grandes empresas chinesas para apresentação de propostas de investimento. Alguns 
projetos de maior relevância para o Brasil justifcam abordagem direta a grandes empresas 
chinesas. Esse contato poderá ocorrer com a participação de órgãos governamentais estratégicos 
para realização do investimento, e empresas/entidades com propostas de parceria.

É importante que, a partir da implementação das iniciativas de divulgação acima descritas, o grupo 
de trabalho da Agenda China esteja preparado para dar apoio e encaminhamento a propostas concretas 
de inversões no Brasil, por meio da mobilização direta dos órgãos em sua esfera de competência ou 
acionamento do agente responsável pela resolução de questão específca relacionada ao investimento.
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 5.3. ATRAÇÃO DE MISSÕES CHINESAS AO BRASIL

A organização e recepção de missões chinesas voltadas para projetos específcos será elemento 
fundamental do follow-up dos eventos planejados pela Agenda China naquele país. As missões objetivam 
despertar maior interesse dos chineses pelo Brasil e demonstrar a seriedade de projetos divulgados 
no país. Para tanto, é necessário que os projetos apresentados sejam mais do que simples promessas. 
Durante as visitas, os potenciais investidores terão oportunidade de entrar em contato direto com os 
órgãos e empresas envolvidas no projeto.

A organização das visitas ocorrerá por meio de atuação conjunta das seguintes entidades: Ministério 
das Relações Exteriores, Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC), Fórum para a Cooperação Econômica 
e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, Embaixada da China no Brasil, Conselho 
Chinês para a Promoção Internacional do Investimento (CCPIT ), Agência de Promoção de Investimentos 
(CIPA), Apex-Brasil e RENAI.

As instituições com presença na China serão responsáveis pelos contatos iniciais com potenciais 
investidores, convites à participação na missão e seleção da delegação. No Brasil, a organização caberá 
ao MDIC/RENAI, Apex-Brasil, MRE, CEBC e Embaixada da China no Brasil, em associação com entidades 
de classe nacionais.

Por meio de Termo de Cooperação mantido com as Secretarias estaduais de Indústria e Comércio, a 
RENAI poderá articular com representantes desses órgãos recepção de investidores para apresentações 
de oportunidades específcas de investimentos.
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A Agenda China contemplará também estratégias de promoção comercial com o objetivo de 
disseminar a “Imagem Brasil” no mercado chinês, diversifcar e expandir as exportações brasileiras para 
a China e fomentar investimentos mútuos e formação de parcerias entre empresas dos dois países, bem 
como destes governos.

A estratégia a ser adotada deverá ter por princípio a parceria entre o governo brasileiro e o setor 
privado, uma vez que os governos geralmente exercem papel relevante em atividades de promoção 
comercial na China, em razão de características particulares desse mercado.

Com base no estudo de identifcação de produtos com potencial de mercado na China, as atividades de 
promoção comercial englobarão desde iniciativas de inserção de produtos nesse mercado até a construção 
de imagem setorial e do Brasil como potencial fornecedor estratégico de produtos de valor agregado.

Finalizada a etapa de consulta junto aos principais exportadores, o trabalho de construção da Agenda 
China envolverá ciclo de atividades listadas abaixo que serão continuadas e culminarão com a participação 
brasileira no evento World Expo Shanghai 2010.

6.1. MISSÕES SETORIAIS

• MissõesComerciaisSetoriais

Missões organizadas inicialmente para um setor específco identifcado pelo Grupo de Trabalho 
com potencial de ação imediata na China. As missões, sempre acompanhadas por representantes do 
governo brasileiro, visam prospectar novos negócios e deverão sempre conter Seminário ou Workshop 
Setorial para divulgação do potencial brasileiro ao público específco chinês e Rodadas de Negócios.

• RodadasdeNegócios

As rodadas de negócio na China deverão ocorrer no contexto das missões comerciais setoriais e 
deverão contar com auxílio do Grupo de Trabalho e de representações ofciais brasileiras no país asiático. 
Por meio de reuniões previamente agendadas, as empresas que participarem das missões comerciais 
setoriais terão oportunidade de realizar reuniões ou apresentações com e para empresas chinesas 
identifcadas previamente.

• MissõesTécnicas

O envio de missões técnicas brasileiras à China tem como objetivo aproximar os setores industriais 
brasileiros e chineses, consolidar a imagem do Brasil como fornecedor de manufaturas e tecnologias e 
aumentar o conhecimento das empresas brasileiras sobre demandas de compradores chineses. Nessa 
etapa, técnicos de empresas brasileiras com capacidade de apresentar seus produtos e suas qualifcações 
tecnológicas realizarão visitas a potenciais compradores chineses.

6.2. MISSÕES CHINESAS AO BRASIL

As missões técnicas chinesas ao Brasil objetivam aproximar setores industriais brasileiros e chineses 
e, principalmente, consolidar a imagem dos setores industriais selecionados pelo GT. Nessa etapa, 
técnicos de empresas chinesas visitarão plantas produtivas no Brasil a fm de comprovar a capacidade 
das empresas brasileiras e suas qualifcações tecnológicas.
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6.3. FEIRAS SETORIAIS

Participação assídua e efetiva dos setores industriais brasileiros nas principais feiras realizadas na 
China com o intuito de consolidar a imagem do Brasil como potencial fornecedor, bem como adquirir 
conhecimento sobre maiores concorrentes e particularidades do mercado chinês.

6.4. PROJETO IMAGEM SETORIAL NA CHINA

Projeto de longo prazo para a consolidação da imagem de um setor industrial brasileiro específco 
na China. Este deverá incluir a realização de seminários e conferências na China para divulgação do setor 
e suas tecnologias. Os seminários e conferências apresentarão aos compradores chineses panorama do 
setor em destaque e as empresas brasileiras que podem vir a tornar-se fornecedoras ao mercado chinês.

6.5. PROJETO IMAGEM DO BRASIL

O Projeto Imagem do Brasil deverá organizar atividades que envolvam a participação do governo 
chinês, associações setoriais chinesas, centros de pesquisas, jornalistas especializados e formadores 
de opinião dos setores promovidos, a fm de consolidar a imagem do Brasil como país provedor de 
tecnologia, bem como potencial fornecedor de manufaturas ao mercado chinês. As atividades propostas 
deverão divulgar as vantagens dos setores em exposição na imprensa internacional, em publicações e 
mídias específcas.

6.6. PROJETO COMPRADOR

O Projeto Comprador consiste no encontro promovido no Brasil entre empresários brasileiros 
ofertantes e compradores chineses demandantes de produtos e serviços de um determinado setor, com 
o objetivo de prover um ambiente propício para a realização de negócios para as empresas participantes. 
A realização do Projeto Comprador pode, eventualmente, ocorrer em paralelo a feiras e outros eventos 
no Brasil. Nesse sentido, os organizadores do Projeto Comprador devem ter uma agenda de atividades 
bem planejada, incluindo as rodadas de negócios, seu período de duração e a defnição das empresas 
participantes, assim como, se for o caso, visitas técnicas à feira e às empresas participantes do Projeto.

6.7. EXPOSIÇÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS BRASILEIROS NA CHINA

Mais do que uma simples exposição do cenário econômico brasileiro, é necessário expor projetos 
de investimento concretos para empresas chinesas. Além de seminários, essa etapa deverá incluir visitas 
a empresas previamente selecionadas para exposição dos projetos identifcados pela Agenda China.

Contatos para maiores informações:

Página Web da Agenda China:

www.desenvolvimento.gov.br/agendachina

Rede Nacional de Informações sobre o Investimento (RENAI)

Website: http://investimentos.desenvolvimento.gov.br

e-mail: renai@desenvolvimento.gov.br
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

O Calendário de Atividades abaixo é preliminar e será alterado conforme os desdobramentos dos 
trabalhos desenvolvidos para a Agenda China. Para ter acesso ao Calendário de Atividades constantemente 
atualizado solicitamos consultar o endereço www.desenvolvimento.gov.br/agendachina .
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Caso sua empresa exporte ou planeje exportar qualquer produto identifcado nestes estudos, e 
tenha interesse em participar deste trabalho e das iniciativas de promoção comercial da Agenda China, 
solicitamos acessar o endereço www.desenvolvimento.gov.br/agendachina  para maiores informações.

Caso sua empresa ou instituição tenha interesse em contribuir com a pesquisa que irá identifcar 
PRODUTOS SELECIONADOS para ação imediata, bem como no levantamento de informações sobre 
o mercado chinês, incluindo mapeamento de obstáculos para o comércio, solicitamos preencher o 
formulário disponibilizado no link acima.

Esclarecemos que as respostas encaminhadas serão mantidas em sigilo e somente tratadas 
internamente para subsidiar os trabalhos da Agenda China.
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