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Perspectivas cada vez mais promissoras

Fluxo de comércio entre Brasil e China 
(US$ milhões)
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O espaço para crescimento nas vendas para o Brasil

Participação da China nas Importações Globais do Brasil  
em 2003 (US$ milhões)
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Participação do Brasil nas Importações Globais da China    
em 2003 (US$ milhões)
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O espaço para crescimento nas vendas para a China
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Conselho Empresarial Brasil-China

ABDIB • ABIEC • ABIOVE • APEX • Celulose • AVIC II • Banco Santos • Bank of China •

Baosteel • Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados Aracruz • BM&F • Branco do Brasil •

Brandi Advogados • Câmara Chinesa de Máquinas e Eletrônicos • Câmara Chinesa de

Têxteis • Caramuru • CBMM • China Aluminium Group • China Harbour Engineering • China

Articulação da cooperação empresarial 

International Forestry Group • China National Machinery & Equipment Imp/Exp • Norinco •

Chinatex • CITIC • COFCO • Comexport • Construtora Odebrecht • Cooxupé • CVRD •

Embraco • Embraer • FIEMG • FIRJAN • Genertech • Huawei • INFRAERO • Itaú BBA •

Maeda • Minmetals • Nuctech • Petrobras • Politec • PriceWaterhouseCoopers do Brasil •

Sadia • Shanghai Anxin Flooring • Shanxi Dajin International • Shanxi Foreign Investment &

Trade • Trench, Rossi e Watanabe Advogados • Weg Indústrias • ZTE



As economias brasileira e chinesa têm um padrão 
complexo de complementaridade e competição

China

• Escala: mercado gigante e em forte 

crescimento

• Infra-estrutura de comércio exterior 

sofisticada

Brasil

• Escala: mercado significativo com 

potencial de crescimento 

• Maior e mais diversificado parque 

industrial da América Latina

• Baixos custos de produção industrial

• Evolução tecnológica acelerada

• Plataforma competitiva para projeção 

externa de alguns setores brasileiros

• Acesso privilegiado às Américas

• Estrutura avançada de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico

• Fornecedor seguro de produtos agrícolas 

e recursos naturais, com amplo 

potencial de expansão da produção



Brasil e China podem multiplicar rapidamente os 
resultados do intercâmbio bilateral 

Elementos para o crescimento do comércio bilateral

� Expansão e diversificação da pauta de exportações

� Internacionalização simultânea promovendo a cooperação bilateral através de 

investimentos conjuntos no Brasil, na China e em terceiros países

� Constituição de joint-ventures evitando barreiras protecionistas e visando a 

agregação de valor a produtos primários ou industrializados

� Desenvolvimento e transferência de tecnologia/know-how, alavancando 

vantagens competitivas de ambos países



O  desenvolvimento da parceria estratégica passa 
necessariamente pelo aumento dos investimentos conjuntos

Exemplos de investimentos sino-brasileiros

Na China No Brasil

Investimentos realizados e setores

Embraco (elétrico) Gree (elétrico)

Embraer (aviação) Huawei (telecomunicações)

Sadia (carnes) ZTE (telecomunicações)

Marcopolo (ônibus)

Investimentos futuros

CVRD (carvão) Baosteel (aço)

Weg (máquinas) Chalco (alumínio)

Sabó (autopeças) CITIC (infra-estrutura)



Complementaridade traduzida em negócios
Mineração e Metalurgia

Oportunidades no setor de mineração

Transportes / Logística

� Logística complementar em minério de ferro e carvão.

� Projetos de recuperação e expansão da malha ferroviária brasileira, visando garantir o 

fornecimento dos produtos exportados a preços competitivos.

Setor SiderúrgicoSetor Siderúrgico

� Investimentos sino-brasileiros na expansão da produção de aço no Brasil para atender o 

mercado externo.

Alumina e Cobre

� Parcerias para produção de alumina e cobre voltadas ao suprimento à China.

Carvão

� Associações para produção de carvão metalúrgico na China.



Complementaridade traduzida em negócios
Indústria

Oportunidades no setor industrial

Aviação Civil

� Parceria Embraer - AVIC II: modelo para suprir o mercado de aviação regional chinês.

Elétrico

� Embraco: líder no setor de compressores da China.

Automotivo

� Marcopolo: projeto pioneiro na indústria de ônibus.

Infra-estrutura

� Usina de Três Gargantas: participação competitiva de empresas brasileiras.



Complementaridade traduzida em negócios
Agronegócio

Oportunidades no setor de agronegócio

Brasil
• Soja

China
• Frutas

O Brasil tende a ser cada vez mais um supridor importante de alimentos para a China. Mas a 

China também tem produtos competitivos a oferecer ao Brasil.

• Carnes

• Açúcar

• Frutas tropicais

• Pescados e frutos do mar

• Grãos

• Pescados e frutos do mar



� Aumento do conhecimento mútuo

� Redução dos trâmites burocráticos (“fast track”)

� Superação de restrições sanitárias

Desafios e oportunidades

Desenvolvimento de relações econômicas equilibradas

� Visão estratégica de longo prazo

� Incremento da formação de joint-ventures - “anfitrião” deve ajudar a 

parceira estrangeira a inserir-se no mercado nacional

� Regras de mercado devem pautar o relacionamento



Chaves para o desenvolvimento do potencial sino-brasileiro

� Diálogo empresarial

� Aumento dos investimentos conjuntos

Pensando o longo prazo

� Reciprocidade

� Visão de longo prazo

� Alinhamento estratégico entre governos e iniciativa privada

� Parcerias mutuamente benéficas que alavanquem as potencialidades 

produtivas dos dois países


