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Mensagem do Presidente

Caros Leitores,

China implementa novas diretrizes para atração de capital 

estrangeiro

Sobretaxas a produtos chineses são mantidas pela CAMEX 

“ABC da Inflação chinesa”. Leia a última parte do artigo de Arthur 

Kroeber, editor-chefe de China Economic Quarterly, sobre as 

variáveis da inflação chinesa

China, Estados Unidos e México celebram acordos para resolução de 

disputas na OMC

União Européia e Chile adotam postura pró-ativa para conquistar 
mercado chinês

Aumento da demanda chinesa por soja impulsionará importação

O ano de 2007 foi extremamente importante para o fortalecimento do Conselho 
Empresarial Brasil-China (CEBC) e marcado por conquistas relevantes. O CEBC 
estabeleceu canal estratégico de diálogo com o governo brasileiro e conquistou 
espaço cada vez maior no debate de planos de ação para o Brasil. No decorrer do 
ano, a Diretoria do CEBC se reuniu com líderes do governo brasileiro, apresentou 
sua visão estratégica e recomendações para o desenvolvimento do 
relacionamento sino-brasileiro.

Alcançamos posição de referência para a comunidade empresarial brasileira, 
imprensa, autoridades governamentais e instituições internacionais. O CEBC foi 
convidado a participar dos principais foros nacionais e internacionais de 
discussão sobre China e suas matérias e artigos receberam destaque nos 
principais veículos de comunicação do Brasil. Em 2007, cinco novas empresas e 
instituições aderiram ao CEBC, fortalecendo o quadro cada vez mais 
representativo de associados. No mês de dezembro, o Ex-Ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, recebeu 
o título de Membro Honorário em agradecimento por sua contribuição ao CEBC à 
frente desse ministério.

O Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Celso Amorim, convidou o CEBC 
para trabalhar em conjunto na elaboração de agenda positiva, que permitirá ao 
Brasil melhor identificar e aproveitar as oportunidades oferecidas pelo 
crescimento da China. Trata-se de oportunidade singular de unir o setor privado 
e o governo brasileiro no desenvolvimento de uma estratégia de longo prazo 
para o país asiático.

A primeira etapa desse trabalho foi a realização do seminário “As perspectivas 
das Relações Econômico-Comerciais Sino-Brasileiras”, que analisou a fase atual 
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Planejamento estratégico

China implementa nova orientação para investimento estrangeiro

Com intuito de promover o desenvolvimento científico da China, base do discurso do 
presidente Hu Jintao durante última reunião do Congresso, entrou em vigor em 1º de 
dezembro o novo Catálogo de Orientação para Investimento Estrangeiro em Setores 
Industriais. O documento, que substitui versão promulgada em 2004, consolida nova 
estratégia de planejamento econômico, uma vez que encoraja investimentos em 
setores de alta tecnologia e de tecnologia limpa – ambos classificados pelo governo 
chinês como fundamentais à sustentabilidade do crescimento do país. Conforme 
metodologia anterior, o Catálogo redistribui setores industriais para recebimento de 
capital estrangeiro em encorajado, restrito e proibido. Os demais segmentos não 
citados pertencem à categoria de permitido. 

Diversas indústrias de alta tecnologia passam a constar na lista de segmentos 
encorajados. Destacam-se indústrias de equipamentos, novos materiais (como 
reciclagem de máquinas de produção de ferramentas), partes e componentes de 
automóveis e máquinas de construção civil.  

Exploração e mineração de carvão e recursos associados deixaram de ser 
encorajados. Alguns setores considerados restritos foram classificados como 
proibidos, incluindo exploração e mineração de estanho, fluorita, tungstênio e outros.

No setor de serviços, logística moderna (em determinadas áreas e por meio de 
serviços terceirizados) e terceirização de serviços de tecnologia de informação são 
agora encorajados. Vale destacar que as vendas de produtos de petróleo refinado, 
bem como a construção e operação de postos de gasolina receberam novo 
tratamento. Sua restrição ao capital estrangeiro incide somente sob cadeias de 
postos de gasolina com mais de trinta filiais, controladas por um mesmo investidor 
estrangeiro. Estas deverão ser controladas pelo parceiro chinês.

Serviços públicos, por sua vez, também foram revisados e aprimorados para melhor 
atender às necessidades da população chinesa. Construção e operação de rede 
elétrica foram removidas da categoria de proibida, sendo agora restritas. Outros 
serviços de utilidade pública – como redes de gás, aquecimento, fornecimento de 
água e irrigação em cidades de médio porte – são classificados agora como permitidos 
e sem necessidade de que o parceiro chinês seja majoritário. No setor de transportes, 
manutenção de aeronaves civis passou a constar na lista de segmentos encorajados, 
assim como a manutenção de ferrovias expressas, ferrovias utilizadas para 
transporte de passageiros e infra-estrutura de ferrovias intermunicipais.

Na versão anterior do Catálogo, empresas voltadas exclusivamente para a 
exportação eram encorajadas e autorizadas a investir em atividades restritas                 
ao capital estrangeiro. Contudo, essa política de incentivos não consta na                     
nova versão do documento. Mudanças serão percebidas em breve. Produtos agrícolas 
não disporão de incentivos à exportação a partir de 20 de dezembro 2007.
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do relacionamento entre os dois países e debateu estratégias para seu 
desenvolvimento. A segunda etapa consistirá na criação de Grupo de Trabalho a 
ser coordenado pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo CEBC. O Grupo de 
Trabalho deverá identificar mecanismos para intensificar as relações comerciais 
sino-brasileiras, incluindo mapeamento de oportunidades para ingresso de 
produtos brasileiros no mercado chinês e atração de investimentos, definição 
de estratégias de marketing e agenda de visitas à China.

As expectativas para 2008 não poderiam ser melhores. Não há dúvidas de que 
estamos diante de uma oportunidade única e o sucesso do Grupo de Trabalho 
poderá transformar e amadurecer as relações sino-brasileiras. Ademais, o 
CEBC dará continuidade às importantes ações desenvolvidas no decorrer de 
2007 para atingir um de seus principais objetivos: disseminar informações 
relevantes sobre as relações com a China e promover debate maduro sobre o 
país asiático e seus impactos para o Brasil.

Ernesto Heinzelmann
Presidente do Conselho Empresarial Brasil-China
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Relacionamento bilateral

Agenda pró-ativa é estratégia adotada para aproveitar crescimento 
chinês

Ultimamente assiste-se a iniciativas de diversos países e blocos regionais para 
ampliar e intensificar suas relações com a China. Os movimentos parecem ser 
distintos, mas seus objetivos são os mesmos: identificar nichos de mercado, realizar 
parcerias, atrair investimentos, intensificar fluxo de comércio e aproximar setores 
produtivos. Não somente o caráter desses movimentos é distinto, como também suas 
origens são diversas. As iniciativas mais recentes incluem o Primeiro Encontro 
Empresarial China - América Latina, sediado em Santiago, Chile, e o Fórum 
Econômico Euro - Ásia, sediado em Xian, China. Ainda que acumulando déficits 
comerciais com a China, esses encontros demonstram que alguns países procuram 
posicionar-se estrategicamente frente ao crescimento chinês, evitando adotar 
somente postura defensiva para agir positivamente e aproveitar as oportunidades 
oferecidas pelo país asiático.

Chile como interlocutor das relações da China com a América Latina - Em 18 
de novembro de 2005, o Chile e a China firmaram Tratado de Livre Comércio que 
estabeleceu isenções tarifárias para uma série de produtos. Nesse mesmo ano, a 
China tornou-se o segundo parceiro comercial do Chile, atrás apenas dos Estados 
Unidos. Já ao final de 2006, quando o Tratado entrou em vigor, a China superou os 
Estados Unidos e tornou-se o primeiro destino das exportações chilenas. 

Não pareceu ser por acaso que a China escolheu o Chile, primeiro país da América 
Latina a celebrar tratado de livre comércio com o país asiático, para sediar o Primeiro 
Encontro Empresarial China - América Latina em novembro. Durante o encontro ficou 
evidente que o Chile pretende se posicionar de forma a tornar-se a porta de entrada 
da América Latina para investimentos chineses, bem como plataforma de acesso ao 
mercado chinês para empresas exportadoras latino-americanas. Para tanto, o 
Tratado apresenta enormes vantagens que podem atrair empresas da região que 
vislumbrem maior acesso ao mercado chinês.

No painel de abertura do Encontro, a presidenta Michelle Bachelet enfatizou que a 
China irá se tornar a maior economia mundial até 2040 e, dessa forma, definiu como 
prioritário desenvolver relacionamento estratégico com o gigante asiático. Esse 
relacionamento estratégico não se limita à esfera bilateral. O Chile pretende atrair 
empresas latino-americanas, interessadas em aumentar suas vendas para a China, 
através de benefícios tarifários conferidos pelo Tratado de Livre Comércio, crescente 
infra-estrutura exportadora e acesso ao Pacífico. A presidenta também convidou 
empresas latino-americanas a participarem de missões empresariais à China 
organizadas pelo Chile a fim de fomentar comércio e investimentos.

Europa e China fomentam diálogo bilateral – Com o intuito de intensificar e 
aprimorar as relações euro-asiáticas, em especial as relações sino-européias, foi 
realizado o Fórum Econômico Euro-Ásia no início de novembro. O encontro debateu 
mecanismos de cooperação, sobretudo incremento comercial. Somente o comércio 
sino-europeu aumentou cerca de 150% entre 2000 e 2006. O Fórum reuniu cerca de 
1.400 delegados de mais de 20 países, entre eles europeus, asiáticos e a Nova 
Zelândia.

As diferenças estruturais e as divergências político-econômicas tornam as relações 
complexas, porém, parece existir desejo mútuo de superá-las e construir parceria 
estratégica entre eles. Nesse sentido, buscou-se aumentar o intercâmbio entre 
chineses e europeus a fim de vencer as barreiras impostas pelas diferenças 
econômicas, políticas e culturais.

A União Européia entendeu que o diálogo com a China, e o conseqüente 
estreitamento dos laços, traz benefícios significativos. Em novembro o presidente da 
França, Nicolas Sarkozy, chefiou missão empresarial à China que resultou em mais de 
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As novas classificações refletem planejamento estratégico do governo para o 
desenvolvimento da China, de forma a sanar gargalos industriais e incentivar setores 
considerados relevantes ao crescimento sustentável do país. Salto tecnológico da 
produção chinesa, incremento do valor agregado das exportações, modernização do 
interior do país e restrição ao capital estrangeiro em setores prejudiciais ao meio 
ambiente foram as principais diretrizes que nortearam a reforma do Catálogo.  
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€$ 20 bilhões em contratos com empresas chinesas. Os mais expressivos foram 
assinados pela Airbus, que recebeu encomenda de 160 aviões no valor de €$ 10 
bilhões, e pela Areva – estatal francesa de energia nuclear que construirá dois 
reatores nucleares na China avaliados em US$ 11,8 bilhões. 

As posturas adotadas pela União Européia e Chile devem ser vistas como exemplos 
para o Brasil. Apesar de possuírem perfis exportadores e economias diferentes do 
Brasil, as últimas transações da União Européia com a China evidenciam que o Brasil 
possui plenas condições de se beneficiar do estreitamento dos laços com o país 
asiático. A União Européia e o Chile entenderam a necessidade de integrar as esferas 
pública e privada durante as negociações com o país asiático. O Brasil precisa 
urgentemente posicionar-se estrategicamente e desenvolver agenda positiva de 
longo prazo para a China.

Macroeconomia

Reajuste de preços de combustíveis alimenta inflação

Até outubro, o governo chinês manteve sua população alheia à alta do preço 
internacional do petróleo, que se aproxima dos US$ 100 o barril. O controle de preços 
impediu que os produtores repassassem os aumentos de custo aos consumidores de 
combustível. Depois de meses de prejuízos aos refinadores e subseqüente escassez 
de combustíveis em postos espalhados pelo país, em 1º de novembro o governo 
finalmente permitiu reajuste dos preços do produto no mercado doméstico de até 
10%.

O reajuste, no entanto, além de servir de pouco alívio para as grandes e pequenas 
refinadoras, visto que não compensará as perdas do setor acumuladas até outubro, 
veio em momento inoportuno para o governo chinês, que luta desde agosto com a alta 
nos preços ao consumidor. Em agosto e novamente em outubro, o Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) registrou aumento de 6,5% em comparação ao mesmo período do 
ano anterior. O pico inflacionário teria origem central, segundo analistas do Goldman 
Sachs, no aumento da liquidez marginal, resultado de política monetária menos 
restritiva e de superávit comercial expressivo.

Arthur Kroeber, diretor do Dragonomics Research, por outro lado, atribui a alta do IPC 
a deficiências estruturais na cadeia produtiva e distributiva, especialmente no interior 
e regiões mais pobres, que impedem que a oferta de bens e serviços responda 
adequadamente a variações na demanda. A alta de agosto a outubro, 
particularmente, seria explicada prioritariamente pela crise de oferta de carne suína, 
que “contagiou” consideravelmente o preço de outros alimentos. Como ressaltado 
pelo economista, no entanto, a alta no preço desses alimentos não se espalhou 
significativamente para outras categorias de bens comerciáveis.

Porém, ao contrário dos alimentos, o risco de “contágio” do aumento do preço dos 
combustíveis é alto. O que se observa é o reajuste de combustíveis afetando 
pesadamente não apenas a cesta de consumo, mas os custos de produção e serviço. 
O IPC de novembro atingiu crescimento de 6,9% em relação a 2006, 0,4 ponto 
percentual acima da média estimada por analistas do Bloomberg. O Índice de Preços 
ao Produtor (IPP), por sua vez, cresceu 4,6% em relação a 2006, mais de 1 ponto 
percentual acima da estimativa do Goldman Sachs. Os alimentos, que sofreram 
apreciação geral de 18,2%, permanecem como principal motor por trás do 
crescimento do IPC. Contudo, os preços dos combustíveis, que cresceram mais de 5% 
e representam, junto de partes de automóveis, aproximadamente 9% da cesta do 
cálculo do IPC, não ficam muito aquém.

Leia mais na
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Também ao contrário da elevação do preço de alimentos, que teve impacto maior 
sobre as regiões mais pobres do país, o aumento do preço dos combustíveis deve ter 
impacto mais eqüitativo. Outra possibilidade é que este tenha maior incidência sobre 
províncias mais abastadas, nas quais combustíveis têm maior expressão na cesta de 
consumo e cuja produção é mais intensiva em energia.

A previsibilidade de tais conseqüências suscita dúvidas quanto ao porquê do reajuste 
nesse momento de conjuntura macroeconômica desfavorável. Em 2005, quando da 
última crise de escassez e racionamento de combustíveis, o barril acabava de 
ultrapassar a marca dos U$ 70 na bolsa de Nova Iorque e o crescimento do IPC beirava 
os 2% anuais. Naquele ano então, a estimativa de que o aumento dos preços de 
combustíveis poderia elevar esse ritmo em até 0,6 ponto percentual foi suficiente 
para postergar o reajuste até maio de 2006, apesar de protesto por parte dos 
produtores, distribuidores e consumidores. O governo chinês preferiu lidar com a 
situação por meio de imposição de tarifas sobre o consumo do produto e medidas 
administrativas variadas.

Ainda que seja possível argumentar que a maior rapidez com a qual o governo cedeu 
ao reajuste em 2007 se deva às lições aprendidas sobre a ineficácia do controle 
administrativo como estabilizador de preços, deve-se apontar para outros fatores que 
provavelmente influenciaram tal decisão. Em primeiro lugar, é necessário ressaltar as 
conseqüências potencialmente positivas do aumento de preços. Além de amenizar as 
perdas do setor de extração e refino, a elevação dos preços de combustíveis, e 
subseqüente aumento de custos ao produtor, contribui para a contração da atividade 
econômica e combate o temor de superaquecimento. O aumento de preço age 
também contra o uso irresponsável e ineficiente de recursos energéticos, grave 
deficiência da economia chinesa. O reajuste contribui, ainda que inadvertidamente, 
para a agenda de “desenvolvimento científico” do presidente Hu Jintao, ratificada no 
17º Congresso Nacional do Partido Comunista concluído em outubro semanas, antes 
do anúncio do reajuste.

Em segundo lugar, pode-se atribuir o reajuste, assim como eventuais compensações 
na forma de subsídios diretos e indiretos, ao acréscimo no poder de barganha das 
gigantes estatais do setor, principais opositores ao controle dos preços. Sinopec e 
Petrochina são também advogadas de reformas que permitam flutuação interna de 
preços conforme mercado internacional de petróleo e evitem novos desequilíbrios 
prejudiciais ao setor e à economia chinesa.

Por fim, parece seguro afirmar que os possíveis efeitos de racionamento continuado 
sobre a economia chinesa – e sobre a base de apoio do governo – pesaram 
sobremaneira no cálculo do governo chinês. Assim, a estabilização do fornecimento 
energético tomou prioridade sobre a estabilização de preços na contenção da 
insatisfação popular.

África

Infra-estrutura deficiente na África abre oportunidades para 
empreiteiras chinesas

A implementação de políticas especiais de aproximação e elaboração de agenda pró-
ativa para países africanos é parte da estratégia adotada pela China para sustentar 
sua crescente demanda por recursos naturais. Setores de energia e mineração são os 
principais receptores de investimentos, enquanto o setor de infra-estrutura se 
consolida de forma acelerada como janela de oportunidades a empresas chinesas. 
Além de buscar facilitar a extração e transporte de recursos a serem exportados para 
a China, carências infra-estruturais do continente africano tornam-se cada vez mais 
atrativas ao capital chinês, que prioriza lucro e pouco tem haver com programas de 
ajuda humanitária na região.

A competitividade da China não se restringe apenas aos bens manufaturados e tem se 
mostrado atuante também em outros segmentos da economia. A necessidade de 
reforma e construção de novas rodovias, escolas, hospitais, sistema de 
telecomunicação, irrigação e geração de energia atraem investidores chineses, que 
têm acumulado vitórias em licitações públicas. Empresas chinesas de grande porte 
são responsáveis, por exemplo, pela construção de ferrovias na Nigéria e Angola, 
represas no Sudão, hidrelétricas em Moçambique, zona industrial no Egito e rodovias 
e aeroportos em vários países africanos. Essas obras nem sempre estão diretamente 
relacionadas à exportação de recursos naturais.

Leia mais na
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Acima de US$ 300 milhões

Acima de US$ 100 milhões

Acima de US$ 50 milhões

Acima de US$ 40 milhões

Acima de US$ 30 milhões

Acima de US$ 20 milhões

Acima de US$ 10 milhões

Abaixo de US$ 10 milhões

Sem dados estatísticos

Fonte: UNCTAD
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Investimento direto da China na África (2005) 

Total de investimento direto da China na África em 2005 foi de US$ 1,6 bilhão
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Tal cenário não seria tão inovador caso as empresas chinesas envolvidas nos projetos 
não fossem, em sua maioria, estatais. A China Road and Bridge Construction - 
empresa estatal construtora de rodovias e uma das maiores do país no setor – possui 
22 escritórios e 29 projetos em andamento na África, dos quais a maior parte é 
financiada pelo Banco Mundial. 

Parcela já significativa das obras de infra-estrutura é paga por empréstimos 
concedidos pelo próprio governo chinês a governos locais como parte, ou não, de 
contratos de exploração de recursos naturais. A reconstrução da capital da Costa do 
Marfim, Yamoussoukro, está sendo feita por empreiteiras chinesas e financiada por 
empréstimos entre os governos. Dessa forma, a China acaba tomando para si tarefas 
que, tradicionalmente, são de responsabilidade do governo local, porém 
inviabilizadas em razão da escassez de recursos financeiros.

Vale salientar que projetos de infra-estrutura também podem ser utilizados como 
garantia de contratos de longo prazo de fornecimento de petróleo e minério de ferro, 
ou em agradecimento à preferência pelo capital chinês em determinados segmentos 
da economia. A construção de edifícios, palácios e até mesmo estádios de futebol são 
apenas alguns exemplos de “presentes” oferecidos a autoridades locais, que muitas 
vezes se confundem como doações em prol do desenvolvimento do continente – é o 
caso da construção do novo e colossal centro de conferência da União Africana em 
Addis Ababa, capital da Etiópia.

A diversificação dos investimentos chineses na África tem contribuído para o 
aprofundamento do relacionamento sino-africano, já impulsionado pela demanda por 
commodities desde o início da década. Em 2006, o comércio sino-africano 
movimentou cerca de US$ 55 bilhões, valor seis vezes maior do que o registrado em 
2000. De acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas da China (NBS, na sigla em 
inglês), existem cerca de 750 mil imigrantes chineses na África que buscam novas 
oportunidades de trabalho. Outro fator que reflete a intensificação das relações entre 
o país asiático e seus parceiros africanos é o aumento do tráfico aéreo por meio da 
criação de novas rotas e vôos entre as duas regiões. 

Na medida em que crescem o número de contratos de exploração de recursos 
naturais e de trocas comerciais, aumenta também o debate sobre o impacto desses 
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Inflação chinesa (II): os fatos, ou o mais próximo que conseguimos 
chegar deles

Nosso texto anterior introduziu nossas principais idéias sobre a inflação chinesa. Hoje 
faremos o máximo para justificar com dados nossas visões sobre ciclos inflacionários. 

2  [...] Problemas com dados deixados de lado, os principais pontos são:

• A atual alta cíclica da inflação pode ser claramente associada ao preço dos 
alimentos e não há evidência de contágio sobre outros bens.

• Há uma tendência estrutural de longo prazo de inflação gradualmente mais forte 
na maioria das categorias de bens. Mas não há razão para alarde. A “inflação 
base” (underlying inflation) entre 1999 e 2006 estava na faixa de 0 a 2%, nos 
próximos cinco anos deverá estar em torno de 3 a 5%.

• A inflação é mais baixa nas províncias mais ricas: isto é, as províncias com mais 
dinheiro observam menor pressão nos preços. Novamente, isso suporta a tese de 
que as variáveis do lado da oferta, e não uma demanda movida pela oferta de 
moeda, são os fatores determinantes da inflação na China.

• Os fatores que contribuem para a elevação dos preços dos alimentos 
(especialmente carne de porco) também contribuem para a realocação de 
pequenos agricultores, do campo para fábricas. Isso significa que mesmo que os 
preços na agricultura aumentem, os manufatores podem manter a demanda por 
salários – e então preços finais de bens – sob controle.

 1  Arthur Kroeber é editor-chefe da China Economic Quarterly e diretor da Dragonomics Research.
 2  Foi suprimido o apêndice do texto original que versa sobre problemas na análise de dados estatísticos chineses.

7 www.cebc.org.br

investimentos para o desenvolvimento econômico e social do continente. A maior 
presença da China na África é percebida de forma bastante heterogênea pela 
comunidade internacional e cidadãos africanos. No âmbito doméstico, ao mesmo 
tempo em que os baixos preços de manufaturados chineses comprometem a 
sustentabilidade de indústrias pouco competitivas e alimentam o índice de 
desemprego, são também responsáveis pela ampliação do poder de compra dos 
cidadãos africanos.

Se para alguns, os investimentos chineses na região são sinônimos de oportunidade e 
crescimento, para outros estes colaboraram para sustentação de governos ilegítimos 
e belicosos e são uma versão moderna do colonialismo dos séculos anteriores. Grande 
parte das críticas à política externa da China para África se concentra na adoção dos 
princípios de não-intervenção e respeito à soberania como bases para a definição da 
estratégia chinesa de atuação – uma vez que o governo chinês não faz exigências 
para a liberação de empréstimos e financiamentos.

A criação de um fundo de investimentos para a África de até US$ 5 bilhões – 
anunciada pelo governo chinês em maio de 2007 –, bem como a linha de 
financiamento de US$ 9 bilhões – disponibilizada durante a cúpula China-África em 
outubro de 2006 – sinalizam o enorme potencial de crescimento das relações sino-
africanas. A despreocupação com o cenário político doméstico de seus parceiros faz 
das voluptuosas reservas de capital da China fonte alternativa para custear projetos 
de grande porte, inviabilizados de outra forma por restrições impostas por 
organismos internacionais e países ocidentais. Essa capacidade de amenizar a 
escassez de financiamentos e empréstimos garante acesso facilitado aos recursos 
naturais necessários ao sustento do crescimento da China e cria novas oportunidades 
rentáveis de investimento. Assim, uma relação de dependência é fortalecida e, 
embora atenue necessidades imediatas e deficiências estruturais econômicas de 
ambos os lados, no longo prazo, não garante a resolução dos próprios motivos que 
levaram à reaproximação da China dos países africanos.

http://www.cebc.org.br
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Crescimento lento

Agora à carne. Primeira pergunta: o governo está certo em dizer que o maior 
contribuidor para a inflação é o preço dos alimentos? Resposta: “Sim, mas...” A figura 
1 mostra o IPC total (linha azul escura) versus as principais categorias, da melhor 
forma que pudemos dividi-las, de bens comerciáveis. Para nós, esse gráfico mostra 
duas coisas. Primeiro, o atual pico na inflação, como em 2004, é claramente associado 
a um pico nos preços dos alimentos e nada mais. Não há evidência de contágio para 
nenhum outro setor de bens comerciáveis.

Segundo, contudo, há uma clara tendência a longo prazo de uma modesta aceleração 
nesses preços. No início de 2003, o IPC para todas as categorias comerciáveis era 
negativo, assim como tem sido continuamente desde o final de 1998. Hoje, todas as 
categorias estão confortáveis no lado positivo, com exceção dos itens de vestuário 
que recentemente mergulharam de volta à deflação. A tendência geral é clara. As 
pressões sobre preços ainda não são severas, mas estão firmemente aumentando 
sobre amplo grupo de bens.

Essa tese é apoiada pela figura 2, que mostra tendências em dois índices de preços de 
bens de investimentos: o índice de preços dos bens corporativos compilados pelo 
Banco Popular da China (PBoC na sigla em inglês) e o índice de preços em 
investimentos em ativos fixos (fixed-asset investment goods price index - FAI), do 
Escritório Nacional de Estatísticas (NBS na sigla em inglês). Esses (particularmente a 
série de bens corporativos, mais robusta) mostram tendência secular de aumento 
desde 2000 e crescimento cíclico durante os últimos 18 meses. A tendência secular 
encaixa-se na nossa tese de crescimento gradual das pressões sobre os preços. 
Alguns leitores podem interpretar a recente alta como evidência de aceleração do 
aumento da inflação do IPC, mas nós não. Esses índices refletem preços de bens de 
investimento intermediários e há evidências abundantes de que o alto crescimento da 
produtividade permitiu que os produtores chineses absorvessem aumento de preços 
na produção, sem repassá-los aos consumidores. Nós acreditamos que essa 
habilidade está se erodindo vagarosamente, mas isso é uma tendência estrutural de 
longo-prazo, não cíclica.

Figura 1

Figura 2

Índice de Preços ao Consumidor por componente - Bens
(ano base = 100)
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Carne de porco e ovos

Agora observaremos as fontes da inflação no preço dos alimentos em mais detalhes. 
Para esclarecer, dividimos esse tópico em duas partes, figuras 3 e 4. Estas 
demonstram claramente que a recente alta nos preços dos alimentos é quase 
totalmente atribuída a carne e ovos. Significativamente, os preços de grãos no varejo 
não têm sofrido muita pressão. No episódio inflacionário de 2004, grãos eram os 
principais líderes, mas os preços de carne, ovos e peixes também contribuíram 
substancialmente. Então, pelo que vemos, esse episódio inflacionário é mais limitado 
do que o surto de 2004. Essa evidência é difícil de ser enquadrada com a hipótese de 
uma dramática elevação na demanda agregada, que deveria se refletir numa pressão 
inflacionária mais ampla. Algo a ser ressaltado na figura 3 é que os preços de frutas e 
vegetais parecem altamente voláteis, extremamente sazonais (no caso dos vegetais) 
e não-correlatos com a inflação geral dos alimentos. Os preços dos vegetais tiveram 
aumento recentemente, mas evidências passadas sugerem que esse aumento terá 
pouca duração.

Serviços: difícil de decifrar

Voltemos-nos agora aos não-comerciáveis. A teoria sugeriria que em um país como a 
China onde há a) muito dinheiro, mas também b) abundância de capacidade 
produtiva nos setores comerciáveis e c) alto grau de ineficiência nos serviços, a 
inflação tenderá a se mostrar mais em não-comerciáveis do que em comerciáveis. Os 
dados não apóiam particularmente essa teoria, mas uma explicação óbvia é que as 
categorias publicadas confundem-se em bens e serviços. “Residência”, por exemplo, 
inclui o fator “aluguel”, serviços como água, eletricidade e gás, e materiais de 
decoração. Similarmente, “transporte” comprime ambos os custos de transporte 
público (que são controlados) e os preços de automóveis, que têm caído.

Por essas categorias incluírem serviços, estão abertas a críticas de que comércio de 
serviços e inflação dos mesmos são medidos inadequadamente pelos estatísticos 
chineses. Isso é indubitavelmente verdade, mas, como mostraremos no apêndice, é 
muito difícil mostrar plausivelmente que a inflação oculta de serviços acrescenta mais 
que um ponto percentual ao IPC. O ponto principal é que dados disponíveis não 
apóiam a idéia que forte e ampla inflação está ocorrendo na economia chinesa.
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O rico fica mais rico...

Outras evidências vêm dos dados provinciais de IPC. Começamos olhando para esses 

dados supondo que poderia haver grandes discrepâncias na inflação entre diferentes 

regiões. Isso provou não ser o caso: as cinco maiores regiões do país mostraram 

pouco desvio da média nacional (Figura 6). O que descobrimos, contudo, foi que a 

inflação possuía tendência de ser menor nas províncias mais ricas e maior nas 

províncias mais pobres. Esse padrão não é universal, mas é bastante consistente. O 

PIB médio per capita de províncias com inflação acima da média nacional no período 

de janeiro a julho de 2007 foi RMB 11.800; para províncias com inflação abaixo da 

média foi RMB 18.500. Províncias com IPC abaixo da média incluem Pequim, Xangai, 

Guangdong, Jiangsu, Fujian e Shandong. As províncias com as taxas inflacionárias 

mais altas foram Hunan, Qinghai, Guangxi e Sichuan, todas com PIB per capita de um 

quarto a um terço menor que a média nacional.

Essa descoberta não é consistente com a idéia de que a oferta crescente de dinheiro 

está gerando aceleração ampla na demanda agregada e, assim, na inflação. Se fosse 

assim, esperaríamos ver a inflação mais forte em áreas com maior entrada de 

dinheiro e mais fraca em áreas onde o dinheiro é mais escasso. Na verdade, vemos o 

oposto. Isso faz sentido se aceitarmos que restrições no lado da oferta de bens 

determinam o rumo atual da inflação. Em mercados costeiros bem-desenvolvidos, 

onde a produção está concentrada, as redes de fornecimento são robustas e os canais 

de distribuição são bem desenvolvidos, o comércio é relativamente livre de pressões 

e o fornecimento aumenta para cobrir a demanda. Nas províncias mais pobres do 

interior, onde o caso é o contrário, qualquer aumento na renda disponível – seja 

devido ao aumento dos preços agrícolas, subsídios do governo ou remessas de 

emigrantes (que pesquisas mostram que consistem em cerca de 60% do aumento 

nos rendimentos nas áreas rurais nos últimos dois anos) – gera demanda que não 

pode ser atendida facilmente graças à debilidade da estrutura de fornecimento local.

Outro fator é que cada província impõe sua própria cesta de IPC baseada nos padrões 

de consumo locais. Nas províncias mais pobres, o componente alimentar será maior 

e, portanto, torna o impacto do alto preço dos alimentos maior.

Algumas palavras sobre o preço do porco

Aceitando, como normalmente fazemos, a idéia de que a presente inflação é 

principalmente alimentícia, qual é a corrente causal? Existem dois fatores do lado da 

oferta. Um é a misteriosa doença da orelha-azul dos porcos, que dizimou rebanhos de 

suínos por todo o país e levou à duplicação do preço do porco no último ano. 

Exacerbando esse problema, houve grande aumento no preço de alimentos derivados 

do milho, levado pelo preço deste que aumentou 9% ano-a-ano no segundo semestre 

de 2006 e 15% ano-a-ano no primeiro semestre de 2007. Um grande culpado pelo 

preço do milho foi a demanda das usinas que produzem etanol a partir deste, as quais 

o governo agora ordenou que suspendessem a produção. Alta no preço de carne de 

porco rapidamente repercutiu em outros itens de carne e aves (particularmente no 

frango), uma vez que os consumidores passaram a substituir. A inflação do preço do 

ovo (que atingiu 35% em junho, mas aparenta ter chegado agora ao seu máximo) 

pode ter sido causada pelo aumento do abatimento de frango para venda da carne, 

mas é mais provável ser resultado de preços de ração mais altos.

Há, contudo, mais um elemento na história que não tem recebido muita atenção, mas 

é crucial para o entendimento da dinâmica inflacionária chinesa em geral. A criação de 

porcos, como muitas outras coisas na China, é altamente fragmentada, com milhares 

de pequenos produtores operando em baixos padrões de eficiência e higiene. Nessa 

década, os ciclos do preço do porco se tornaram mais curtos e bem definidos. No 

verão de 2004, o preço de mercado rural para carne de porco estava 40% acima ano-

a-ano; no verão seguinte, estava levemente mais baixo e no verão de 2006 estava 

mais de 30% inferior ao seu pico em 2004. Nessa época, o preço da ração de milho já 

começava a subir.

Isso colocou pequenos fazendeiros de porcos numa situação ruim. Enquanto isso, 

salários para trabalhadores migrantes nas fábricas – não somente nas áreas 

costeiras, mas cada vez mais nas províncias interioranas, como Jiangxi e Anhui – 

estavam crescendo. Uma pesquisa anual mostra que os salários dos trabalhadores 

rurais migrantes cresceram 11,5% em 2006, contra 6,5% e 2,8% nos dois anos 

http://www.cebc.org.br
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anteriores. Em um bom ano, um fazendeiro que cria 200 porcos consegue render RMB 

12.000 – cerca de RMB 1.000 por mês. (Em um ano ruim, rendimentos podem ser 

bem menores). Muitos fazendeiros possuem rebanhos muito menores que isso, e, 

consequentemente, menores rendimentos. Com a maioria das fábricas costeiras 

pagando no mínimo RMB 1.000 mensais, é racional para criadores de porcos de baixa 

escala que abandonem seus rebanhos e sigam para as fábricas, de forma a obter uma 

renda mais estável.

Ruim para as fazendas, bom para as fábricas

Acreditamos que o resultado é que, o alto preço da ração, a doença do porco e o 

crescimento dos salários aos trabalhadores migrantes contribuíram para redução do 

número de pequenos criadores de porcos. Isso provavelmente extenuará a pressão 

do lado da oferta no preço da carne de porco, dado que demorará um tempo para que 

produtores eficientes de grande escala ocupem o vácuo deixado por aqueles que 

estão saindo do mercado. Então, a alta excessiva dos preços da carne de porco pode 

continuar presente conosco por ainda mais um tempo.

O outro lado da moeda é que esses antigos fazendeiros somam-se à mão-de-obra 

manufatureira. Isso significa que o poder de barganha salarial ainda recai 

principalmente no lado dos empregadores, não dos trabalhadores, e que as indústrias 

não irão encarar falta de mão-de-obra enquanto continuarem a oferecer um salário 

nominal que esteja acima da renda rural. Mas eles podem manter o crescimento 

salarial no nível de crescimento da produtividade ou abaixo dele, o que significa que 

seus custos unitários com mão-de-obra ficarão estáveis ou cairão e eles, portanto, 

sofrerão pouca pressão para aumentar os preços aos consumidores.

Em outras palavras, os fatores que conspiram para o aumento dos preços da carne de 

porco também conspiram para manter os custos de mão-de-obra baixos. Isso 

significa que não há conexão entre altos preços de alimentos e altos preços para bens 

de consumo manufaturados.

C
u
r
t
a
s

Comércio bilateral I

Governo brasileiro revisa e mantém sobretaxas a produtos chineses 

A Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) prorrogou e alterou sobretaxas aplicadas a 

alto-falantes e escovas de cabelo chinesas por alegação de dumping. Inicialmente 

provisórias, as medidas tarifárias terão validade de até cinco anos ou durante período 

de constatação pelos técnicos brasileiros de práticas de dumping. 

A sobretaxa aos alto-falantes foi reduzida de R$ 2,75 para R$ 2,35 por quilo e deverá 

incidir apenas sobre produtos destinados ao setor automotivo. A tarifa sobre escovas 

de cabelo, por sua vez, foi acrescida de 8%, para R$ 15,67. 

Recentemente a CAMEX prorrogou e aumentou as tarifas antidumping sobre outros 

produtos chineses, como pedivelas, pneus, cadeados e alho.

http://www.cebc.org.br


Energia I

OMC

Siderurgia

Governo chinês reduzirá produção de álcool no país 

China, Estados Unidos e México resolvem disputa comercial

ArcelorMittal adquire controle acionário de produtora de aço chinesa

China reduzirá sua capacidade de produção de álcool em 1,6 milhão de toneladas até 

2010, em razão do fechamento de usinas de tecnologia ultrapassada e de produção 

anual inferior a 30 mil toneladas. Desde 2006, a Comissão de Reforma e 

Desenvolvimento Nacional (NRDC, na sigla em ingês) tem adotado medidas similares 

em busca de maior eficiência e produtividade no setor.

O aumento da demanda da China por combustíveis para sustentar seu acelerado 

crescimento econômico provocou a escassez de milho no país – um dos cereais 

utilizados na produção de álcool – ao final do primeiro semestre. A fim de amenizar o 

impacto sobre o preço do produto, bem como priorizar a utilização do grão para fins 

alimentícios, o governo chinês tem incentivado a produção do combustível a partir de 

outros cereais.

A China assinou com México e Estados Unidos memorandos de entendimento que 

solucionam contencioso levado à Organização Mundial de Comércio (OMC) em 

fevereiro de 2007. Estados Unidos e México acusaram a China de subsidiar empresas 

com investimentos estrangeiros, em sua maioria voltadas à exportação, por meio de 

isenções tarifárias e outros programas de incentivo. Os subsídios, de acordo com os 

reclamantes, também desencorajavam importações chinesas de aço, produtos de 

madeira e de tecnologia de informação. 

Depois do fracasso das negociações, foi aberto painel de solução de controvérsias ao 

final de agosto. Nos memorandos, a China fez concessões consideradas significativas 

aos reclamantes e se comprometeu a encerrar tais práticas até o início de 2008. Os 

Estados Unidos anunciaram que solicitarão reabertura do painel caso as devidas 

medidas não sejam implementadas. Outros casos de litígio ainda estão em 

adjudicação entre ambos os países na OMC.

A ArcelorMittal, maior produtora mundial de aço, tornou-se a primeira empresa 

estrangeira a obter controle acionário sob empreendimento siderúrgico na China, ao 

adquirir 73% das ações da China Oriental Group, ao final de novembro. A compra, 

avaliada aproximadamente em US$ 800 milhões, é parte da estratégia da empresa de 

intensificar sua participação no mercado chinês - que deverá responder por 35% do 

consumo mundial de aço em 2008. 

Em 2006, antes da fusão com a Mittal Steel Corp, a Arcelor SA pleiteou participação 

minoritária na Laiwu Steel Corp., que foi negada em dezembro de 2007 após longo 
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Agricultura

China prevê aumento nas importações de soja

As importações chinesas de soja devem dobrar e representar 45% do comércio 

mundial da commodity até o terceiro trimestre de 2008, de acordo com a China Cereal 

Oil & Food Company, maior exportadora e importadora de óleo de soja do país. A 

estimativa segue-se à redução das tarifas sobre importação de soja, anunciadas pelo 

governo chinês em setembro, que objetivou amenizar o aumento do preço do produto 

e derivados.

Apesar do registro de crescimento nas importações chinesas totais de soja em grãos, 

as exportações brasileiras do cereal para a China sofreram queda de 6,5% no 

acumulado de janeiro a novembro de 2007. Contudo, as exportações brasileiras de 

óleo de soja para a China cresceram cerca de 100% em comparação ao mesmo 

período do ano anterior.

http://www.cebc.org.br/sites/500/521/00000532.pdf
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Comércio bilateral II

Energia II

Investimento

Legislação

China estabelecerá zona comercial no Egito

China conclui primeira parte de gasoduto que atravessará o país

Seguradoras chinesas investem no exterior

SASAC requer mais transparência de estatais chinesas

A China escolheu o Egito para estabelecer sua primeira zona industrial no exterior, 

após visita oficial do vice-ministro chinês de Comércio, Liao Xiaoqi, ao país africano no 

final de outubro. O projeto, que visa fomentar a cooperação econômica e comercial na 

região de Suez (norte do país), será coordenado pela companhia chinesa Teda ao 

custo de US$ 100 milhões.

A zona terá por objetivo atrair até 2020 US$ 2,5 bilhões em investimentos chineses de 

empresas de diversos setores, como têxtil e de equipamentos eletrônicos. Segundo o 

ministro da Indústria e do Comércio do Egito, Mohammed Rachid, o projeto servirá de 

"plataforma na região para empresários industriais chineses que querem se 

aproximar de mercados do Oriente Médio e África". O projeto e seus objetivos 

coadunam com os planos chineses de estabelecer laços estreitos com os países 

africanos e fortalecer sua presença no continente.

O governo chinês anunciou em outubro a conclusão da primeira fase do gasoduto que 

transportará gás natural da reserva de Puguang em Sichuan, sudoeste da China, para 

regiões do centro e oeste do país. O projeto, avaliado em US$ 8,25 bilhões, terá 2.203 

km de extensão e abastecerá várias cidades das províncias de Hubei, Anhui, Jiangxi, 

Jiangsu e Zhejiang, incluindo Xangai. 

O gasoduto é parte do programa governamental de incentivo à eficiência energética e 

redução da poluição atmosférica. De conclusão prevista para 2010, a expectativa é de 

que seja capaz de transportar cerca de 12 bilhões de metros cúbicos ao ano.

A segunda maior seguradora da China, a Ping An Insurance, adquiriu participação 

acionária de 4,2% na Fortis, maior prestadora de serviços securitários da Bélgica. A 

compra, no valor de US$ 2,7 bilhões, segue tendência na China de diversificar 

investimentos no exterior e adquirir know-how corporativo a partir de parcerias e 

participações minoritárias.

Ao longo de 2007, o volume de investimento das estatais chinesas em fundos e 

companhias no exterior, como Blackstone Group, Bear Stearns Co. e Barclays, 

superou US$ 15 bilhões.

A fim de aprimorar a administração de fundos e rentabilidade de investimentos, a 

Comissão para Supervisão e Administração do Patrimônio Estatal (SASAC, na sigla 

em inglês) anunciou que empresas estatais chinesas deverão discriminar em seus 

orçamentos anuais parcelas destinadas a investimentos em subsidiárias, domésticas 

e estrangeiras, além de indicá-los por categoria (títulos, ações, etc). Investimentos 

para maior eficiência energética e redução de poluentes são outros itens que deverão 

ser reportados à instituição.

Leia mais na 
Carta da China 30
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Automóveis 

Fabricante chinesa montará carros na Rússia

A chinesa Brilliance Auto recebeu autorização para exportar autopeças e montar 

www.cebc.org.br

período de espera pela autorização do governo chinês. A mais recente aquisição da 

empresa, no entanto, não necessita de aprovação oficial, uma vez que a China 

Oriental Group é constituída e listada em bolsas fora da China continental. 

http://www.cebc.com.br/sites/500/521/00000532.pdf
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Comércio bilateral III

Energia III

Meio ambiente

Pequim é sede de mais um diálogo econômico-estratégico entre 
China e Estados Unidos

Sinopec assina acordos energéticos com Irã e Kuwait

Poluição compromete quase 4% do PIB chinês

Representantes dos governos chinês e norte-americano se reuniram em dezembro 

com o intuito de aliviar tensões e aprimorar o relacionamento bilateral. O encontro, 

que durou dois dias, resultou em novas promessas e assinatura de quatorze acordos 

de cooperação, que incluem temas como turismo, segurança alimentar, energia e 

comércio. 

A próxima edição do encontro está prevista para junho de 2008, em Washington. O 

Diálogo Econômico-Estratégico foi criado pelos presidentes George W. Bush e Hu 

Jintao em 2006 com o principal objetivo de debater estratégias de longo prazo para o 

aprimoramento do comércio bilateral.

A China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) assinou acordos bilionários 

em dezembro com Irã e Kuwait. A Sinopec recebeu aprovação do governo chinês para 

iniciar projeto com a Kuwait Petroleum Corp., avaliado em US$ 5 bilhões, voltado ao 

refino de petróleo e produção química e petroquímica na região sudeste do país, na 

cidade costeira de Nansha, província de Cantão.

De menor proporção inicial, mas potencialmente mais significativa, é a parceria de 

US$ 2 bilhões firmada com o Irã para a exploração do campo petrolífero de 

Yadavaran. O Irã possui a segunda maior reserva de hidrocarbonetos do mundo. 

Estima-se que apenas Yadavaran contenha 18,3 bilhões de barris de petróleo e mais 

de 300 bilhões de metros cúbicos de gás natural.

A parceria, em negociação desde o final de 2004, é positiva para o plano de segurança 

energética chinês, porém deve dificultar as relações com os Estados Unidos. O acordo 

firmado com o Irã deverá forçar a China a adotar posição ainda mais rígida contra 

sanções ao país no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a fim de 

assegurar seu investimento no Oriente Médio. As relações sino-iranianas se 

intensificaram progressivamente na última década. O comércio bilateral saltou de 

US$ 1,2 bilhão, em 1998, para US $9,5 bilhões em 2005, e mais de 10% do petróleo 

importado pela China são originários do Irã.

A poluição do ar custa à China 3,8% de seu PIB, conforme relatório publicado pelo 

Banco Mundial. O montante inclui custos relacionados à queda de produtividade, 

danos à propriedade e à saúde, entre outros. De acordo com especialistas, a 

densidade média de poluentes na China é bastante alta e nociva à saúde. A média nas 

cidades do norte do país é de 112 microgramas, no sul é de 88 microgramas e na 

capital Pequim é de 141 microgramas.

A substituição do carvão como base energética é um dos maiores desafios a ser 

enfrentado pelo governo chinês para reduzir os índices de poluição. Como parte do 

Plano Qüinqüenal, a China pretende reduzir em até 20% gastos com energia para 

gerar cada unidade do PIB até 2010 e investirá 1,35% de seu PIB em medidas de 

proteção ao meio ambiente. 
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veículos em fábrica na Rússia, em parceria com a empresa local IRITO. O mercado 

automotivo russo, que permaneceu inexplorado por fabricantes de automóveis 

chineses até 2005, já figura no planejamento de internacionalização de outras 

empresas do setor, como Chery e Great Wall. Contudo, preocupações com a qualidade 

e segurança de veículos chineses são os maiores entraves às negociações com o 

governo da Rússia, que dá preferência a contrapartes norte-americanas, européias e 

sul-coreanas já estabelecidas no país.

www.cebc.org.br
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