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A relação sino-brasileira, a despeito da crise econômica que assola o Brasil e da transição 
econômica em curso na China, segue cada vez mais diversificada, complexa e relevante 
para ambas as partes. Do lado brasileiro, segundo o ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, a contração do produto interno bruto brasileiro é a maior desde a de 1930. Do 
lado chinês, a redução significativa do crescimento de sua economia foi determinante 
para por um fim ao ciclo de preços elevados para as commodities exportadas pelo Brasil.  
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ver as tão necessárias reformas tendo em mente uma 
visão estratégica para o desenvolvimento do País. A in-
serção internacional competitiva do Brasil não se fará 
sem que façamos o nosso “dever-de-casa”. A agenda de 
reformas é conhecida: uma lista não exaustiva inclui 
o equilíbrio das contas públicas, reforma tributária, 
trabalhista e previdenciária e a abertura da economia 
(com especial atenção à questão da reciprocidade, 
como lembrou o ministro José Serra).

Brasil e China são países distantes, com histórias e 
tradições bem distintas. O desenvolvimento das re-
lações sino-brasileiras nas últimas décadas tem de-
monstrado, contudo, que é possível encontrar com-
plementaridades importantes, que vão muito além 
de um país exportador de commodities e importador 
de produtos industriais. A produção do agronegócio, 
que inclui alimentos de alto valor agregado, tem no 
Brasil uma inequívoca vantagem comparativa em re-
lação ao resto do mundo. Trata-se de uma vantagem 
estratégica também inequívoca, quando o desafio é 
alimentar um país cada vez mais urbano, de quase 
um bilhão e quatrocentos milhões de pessoas.

A China, por seu turno, é um investidor com presen-
ça crescente no Brasil e no mundo. O nosso desafio 
é apresentar aos nossos potenciais investidores as 
nossas prioridades e, sobretudo, o nosso ambiente 
regulatório, com clareza e estabilidade.

Brasil e China são efetivamente parceiros estratégi-
cos pelo que cada um pode representar para o outro. 
Cabe-nos trabalhar para que essa parceria traduza-se 
em realidades concretas, para benefício de ambos os 
povos. E essa é a agenda do Conselho Empresarial 
Brasil-China.

A tradição chinesa nos diz, contudo, que crises estão 
sempre associadas a oportunidades e a agenda da 
sociedade brasileira é a de promover as reformas ne-
cessárias na economia para viabilizar a sua inserção 
competitiva nas cadeias globais de valor.  Na China, 
verificamos que o presidente Xi Jinping continua atri-
buindo a mais alta prioridade às reformas econômicas 
que visam assegurar a continuidade do crescimento 
da economia chinesa, desta vez mais voltada para o 
mercado interno.  Pelo que se pode perceber das análi-
ses sobre as reformas propostas, o foco parece privile-
giar o lado da oferta, com vistas a reduzir a capacida-
de ociosa da indústria, diminuir estoques (inclusive e 
principalmente no setor imobiliário), reduzir custos e 
o alto nível de endividamento das empresas.

Não é uma tarefa fácil para uma economia das dimen-
sões da China; a experiência mostra que os chineses, 
contudo, são mestres na arte de definir estratégias, 
de compatibilizar medidas  de curto prazo com uma 
visão clara dos objetivos de longo prazo.

O desafio brasileiro é precisamente esse, o de promo-
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Por Roberto Fendt *

Lições da crise: reflexões sobre o novo regime cambial

Decorridos quatro meses do pânico 
que tomou conta dos mercados 
cambiais em janeiro, muito do que 
alguns previam não ocorreu. 

Por fim, as enormes perdas de reservas sustentadas 
pelo Banco Popular da China – 300 bilhões de renmin-
bis entre novembro de 2015 e janeiro de 2016 – não 
mais persistiram nos meses subsequentes. De fato, 
as perdas de reservas reduziram-se de forma acentu-
ada a partir de fevereiro, situando-se em US$ 37 bi-
lhões em março em lugar de centenas de bilhões no 
período anterior.2

Por que erraram tão grosseiramente os analistas? Tal-
vez a resposta esteja em diversas causas. Primeiro, na 
diferença de horizontes para a obtenção de resulta-
dos do ponto de vista das autoridades chinesas e dos 
operadores do mercado. Segundo, na dificuldade de 
comunicação e na entranhada desconfiança dos agen-
tes do mercado com relação à perseverança das autori-
dades em levar adiante a estratégia cambial em vigor. 
Terceiro, na interpretação dos grandes fluxos de saída 
de capitais da China entre novembro de 2015 e janei-
ro de 2016. Esse “problema”, na realidade se existiu 
da forma como interpretaram os operadores, aparen-
temente reduziu-se, mas é revelador de uma atitude 
mental por parte desses agentes do mercado.

* Roberto Fendt é Secretário Executivo do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC).

1  FMI. World Economic Outlook. Washington, D.C., abril de 2016.

2  Analisei essas preocupações e a falácia de suas conclusões em artigo publicado 
no Estadão e que fazia referência às sequelas da desvalorização do renmimbi 

1. OS HORIZONTES SÃO DIFERENTES

Os chineses têm uma concepção do tempo político e 
econômico muito diferente da concepção dos agen-
tes de mercado. Para os chineses, a cronologia das 
políticas segue seu próprio tempo, algo difícil de per-
ceber por quem transaciona em tempo real.3 

Não é muito diferente o que disse Zhou Xiaochuan, 
governador do banco central da China (Banco Popu-
lar da China, BPC) ao referir-se à cronologia e aos re-
sultados esperados da mudança do regime cambial 
chinês iniciada em agosto passado.

Conforme relatou em importante e longa entrevista 
em 15 de fevereiro último, o sentido da reforma do re-
gime cambial chinês permanece o mesmo apontado 
em agosto de 2015: um regime cambial de taxa flutu-
ante administrada baseado nas demanda e oferta de 
divisas e com a taxa de câmbio referenciada a uma 
cesta de moedas.4 

O regime é de taxa flutuante e as autoridades to-
marão por base a taxa determinada primariamente 
pelo mercado. O respeito ao mercado deve se dar a 

Primeiro, a economia chinesa não descarrilou e ao 
não fazê-lo não contagiou negativamente a economia 
mundial. 

Segundo, o yuan não entrou em rota de acentuada 
desvalorização, forçando a desvalorização das moe-
das de seus vizinhos e aumentando as incertezas da 
economia global. 

Terceiro, o comportamento da economia chinesa 
tampouco trouxe consigo o fantasma da deflação e a 
depressão similar aos anos 1930. Segundo as últimas 
estimativas do FMI, a economia mundial deverá cres-
cer 3,2% em 2016.1 De acordo com a mesma fonte, a 
economia chinesa crescerá 6,2%. Se isso de fato vier a 
ocorrer, o restante do mundo crescerá 2,45%. É positi-
va ou negativa a contribuição do “parco” crescimento 
chinês para o crescimento da economia mundial?

em agosto de 2015. Para detalhes ver: Roberto Fendt, “O jogo dos sete erros”. O 
Estado de São Paulo, 24 de janeiro de 2016.

3  Os diversos diálogos que Henry Kissinger travou com as autoridades chinesas, 
reproduzidos no seu livro On China, oferecem exemplos eloquentes dessa 
diferença de percepções.

4 “Transcript: Zhou Xiaochuan Interview”. CaixinOnline. 15 de fevereiro de 2016. 
Disponível em: http://english.caixin.com/2016-02015/100909181.html.
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Não se trata de um regime cambial 
de taxa fixa com relação ao dólar 
norte-americano – como o praticado 
mais de uma vez no passado – ou 
um regime de taxa de câmbio 
flexível totalmente livre. Trata-se 
de um objetivo de longo prazo.

despeito de forças especulativas que procurarão no 
curto prazo desviar a taxa de câmbio de seus funda-
mentos. Coerente com essa ideia, não cabe ao banco 
central dizer qual o nível ótimo para a taxa de câm-
bio. No entender das autoridades monetárias chi-
nesas, nenhum modelo econômico é capaz de uma 
resposta sem ambiguidade a essa questão. 

Melhor que produzir um exercício de determinação 
da taxa de equilíbrio de mercado, o BPC optou por 
utilizar uma cesta de moedas dos principais parcei-
ros como indicador dessa taxa de equilíbrio. Afinal, 
a China tem um grande número de parceiros comer-
ciais e é investidora em quase todas as latitudes.

Não quer isso dizer que os chineses optaram por um 
regime de taxa fixa de câmbio com relação à cesta de 
moedas de seus parceiros. Se assim tivessem feito, 
não teriam como dar flexibilidade ao câmbio diante 
de “pressões especulativas, sentimentos de curto 
prazo ou comportamento de manada” contra sua 
moeda. O objetivo de ter-se uma taxa de câmbio em 
geral estável só pode ser alcançado quando a taxa 
está situada em torno do nível que corresponde ao 
equilíbrio. A estabilidade torna-se impossível quan-
do a taxa de câmbio está em um nível errado ou em 
desequilíbrio.

A opção por um regime de taxa flutuante administra-
da pretende, portanto, combinar a livre determina-
ção do câmbio pelas forças de mercado onde ocorre 
o confronto entre oferta e demanda pela divisa no 
mercado com a capacidade de o BPC intervir para cor-
rigir os efeitos dos eventos alheios à livre interação 
das forças de mercado. 

Portanto, não há como questionar a afirmação reite-
rada das autoridades chinesas no sentido de que o ob-

jetivo é ter uma taxa de câmbio “no geral em um nível 
adaptativo e estável”. Não se trata de um regime cam-
bial de taxa fixa com relação ao dólar norte-americano 
– como o praticado mais de uma vez no passado – ou 
um regime de taxa de câmbio flexível totalmente livre.

Trata-se de um objetivo de longo prazo. E, como afir-
mou o governador do BPC, para um país como a Chi-
na, alcançar o objetivo da reforma cambial irá reque-
rer um considerável período de tempo. 5

2. O CLIMA DE DESCONFIANÇA

É possível que no passado tenha havido motivo para 
tomar-se com um grão de sal declarações de inten-
ções das autoridades chinesas com relação à manu-
tenção da sua política cambial. Esse tipo de compor-
tamento é comum a muitas sociedades e a nossa não 
é exceção.

Recorde-se que a nova política cambial lançada em 
agosto de 2015 teve como alicerces: 

(1) Uma desvalorização de 1,86% para adequar o valor 
da moeda chinesa à paridade com uma cesta de moe-
das de seus principais parceiros comerciais. Segundo 
o informe do China Foreign Exchange Trade System 
(CFETS) – a divisão de taxa de câmbio interbancário 
do BPC – o seu índice de taxa de câmbio fechou 31 de 
dezembro de 2015 em 100,94, ganhando 0,94 por cen-
to com relação a 31 de dezembro de 2014. O mesmo 
informe afirma que o índice de taxa de câmbio que 
toma por base a cesta de moeda do BIS (Bank of In-
ternational Settlements) situou-se em 101,71 e o com 
base a cesta de moedas do SDR (Special Drawing Ri-
ghts, Direitos Especiais de Saque do FMI) situou-se 
em 98,84 por cento. De acordo com esses dois últi-
mos índices, o RMB teria ganho 1,71% com relação ao 
primeiro e perdido 1,16%, ambos com relação a 31 de 
dezembro de 2014. A pequena discrepância entre os 
três indicadores estaria a sugerir a estabilidade da 
taxa de câmbio do RMB vis-à-vis as cestas de moedas 
apontadas. 6

5  Zhou Xiaochuan, entrevista citada na nota n° 2. 

6 The People’s Bank of China. ”RMB exchange rate remained generally stable 
against a basket of currencies in 2015”. Disponível em: http://www.pbc.cn/
english/130721/30011868/index.html 
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(2) Uma mudança na sistemática de determinação 
da taxa de câmbio de referência, conhecida como a 
“paridade central”, que fixa a banda de negociação do 
RMB. Atualmente essa banda é de 2 pontos percentu-
ais, para mais ou para menos, em relação à paridade 
central.

(3) A paridade central é fixada diariamente e igual à 
taxa de fechamento do mercado cambial interbancá-
rio no dia anterior. Antes de 11 de agosto, o BPC fixava 
a paridade central diariamente da forma que melhor 
lhe conviesse, sem levar em conta nenhuma sistemá-
tica conhecida pelo mercado.

(4) O objetivo da mudança do regime é “aprofun-
dar a orientação de mercado e o status da paridade 
cambial”.

(5) A nova sistemática não implica o fim da capaci-
dade de intervenção no mercado pelo BPC. O comu-
nicado que anunciou as mudanças informou que a 
paridade central é determinada “em conjunção com 
as condições de demanda e oferta no mercado de 
câmbio e com as mudanças de paridades das princi-
pais moedas”.

A nova política foi explicitada em agosto, quando da 
mudança do regime cambial. Quem não acreditou no 
que ouviu ou leu, esperou o pior; quem decidiu criti-
camente aceitar provisoriamente as explicações as 
viu comprovadas nos meses subsequentes – e pelo 
menos até o momento.

Mais severas que as dúvidas quanto às novas regras 
do regime cambial são as referentes à capacidade do 
regime cambial de eliminar as apostas dos especu-
ladores, fazendo o câmbio flutuar para cima e para 
baixo, e a capacidade do novo regime de absorver 
choques econômicos de várias naturezas. 

Há quem argumente que o momento ideal para uma 
transição de regime cambial não é quando a econo-
mia está desacelerando. Alguns acreditam mesmo 
que esse momento já havia há algum tempo passado 
quando a mudança de regime ocorreu. 7

De qualquer forma, o tempo não anda para trás e 
cumpre observar que não há nada que inviabilize o 
novo regime, exceto surtos de desconfiança. Quan-
to a esses, caberá ao passar do tempo mostrar quem 
tem razão. 

3. SAÍDAS OU FUGAS DE CAPITAIS?

Outro particular exemplo de desconfiança diz respeito 
a acreditar-se ou não que a China manterá aberta sua 
conta de capitais. Exemplo de que isso pode deixar de 

ser feito foram as sugestões, feitas em 26 de janeiro 
último pelo governador do Banco do Japão, Haruriko 
Kuroda, e por Yu Yongding, ex-membro do comitê de 
política monetária do BPC, de que a China deveria in-
troduzir controles sobre a conta de capital no auge do 
pânico do final de 2015 e início de 2016.  8 

Operadores do mercado questionaram as grandes 
saídas pela conta de capitais do balanço de paga-
mentos da China, buscando entender quanto delas 
correspondiam a fugas de capital (capital flight) e 
quanto a saídas normais de capitais para pagamen-
tos de empréstimos e investimentos no exterior. 
Para responder a essa questão é preciso considerar 
o comportamento dos diferentes operadores com 
acesso ao mercado cambial.

De qualquer forma, o tempo não 
anda para trás e cumpre observar 
que não há nada que inviabilize o 
novo regime cambial, exceto surtos 
de desconfiança. Quanto a esses, 
caberá ao passar do tempo mostrar 
quem tem razão. 

7 Ver, a propósito, Barry Eichegreen, “China’s Exchange-Rate Trap”. Project 
Syndicate, 9 de fevereiro de 2016 e Barry Eichengreen e Andrew K. Rose, “Flexing 
your muscles: abandoning a fixed exchange rate for greater flexibility”, Project 
Syndicate, 13 de julho de 2011. Sobre a evidência empírica sobre a experiência 
internacional com mudanças de regimes cambiais, ver o trabalho (um pouco 
datado) de Barry Eichengreen. Exit Strategies: Policy Options for Countries Seeking 
Exchange Rate Flexibility. Washington, D.C.: IMF, 1998.

8  Bloomberg News, 27 de janeiro de 2016.
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Cabe aqui novamente reproduzir afirmações do go-
vernador do BPC sobre o tema. Disse o governador 
que são descabidas as dúvidas quanto à manutenção 
da abertura da conta de capitais do balanço de paga-
mentos da China, por diversas razões: 

(1) Tudo indica que as empresas exportadoras domi-
ciliadas na China podem ter decidido manter parte 
de suas receitas em moeda estrangeira no exterior. 
Esse efeito pode ter sido de importância secundária 
na determinação dos fluxos líquidos de saída de ca-
pitais. Mais importante parece ter sido o efeito do 
comportamento das empresas que operam no mer-
cado interno, quer chinesas, quer subsidiárias de em-
presas estrangeiras. 

(2) Muitas empresas decidiram ajustar suas exigibili-
dades, reduzindo ou pré-pagando suas dívidas em mo-
eda estrangeira e tomando empréstimos na moeda 
local em razão de suas expectativas quanto à valoriza-
ção do dólar. À medida que a dívida externa dessas em-
presas é liquidada, o processo de ajustamento reduz 
sua intensidade. Portanto, seria equivocado atribuir a 
fugas de capital o que é simplesmente um processo ra-
cional de ajustamento das exigibilidades das empre-
sas. Os dados de saídas de capital pós-janeiro desse 
ano são consistentes com essa expectativa.

(3) A experiência internacional tem demonstrado 
que controles sobre transações na conta de capitais 
funcionam para uma economia fechada, mas geral-
mente não são eficazes em economias relativamen-
te abertas. Além disso, controles de capitais são mais 

eficazes para evitar entradas excessivas que saídas. 
Como uma economia grande e aberta, a China de-
pende mais do comércio que muitas outras econo-
mias, com um volume de comércio superior a US$ 4 
trilhões por ano e envolvendo milhões de empresas 
exportadoras e importadoras; tem também mais de 
100 milhões de viajantes a cada ano e 50 milhões de 
cidadãos vivem no exterior. O estoque de capital das 
empresas estrangeiras é da ordem de US$ 1 trilhão. 
Não há como perturbar o equilíbrio de todos esses 
agentes introduzindo controles sobre as entradas e 

Decorridos nove meses da mudança 
do regime cambial, nenhuma das 
previsões catastróficas sobre a China 
materializou-se. Esse fato justifica 
algum otimismo com relação à 
permanência do quadro atual.

saídas de divisas pela conta de capitais sem provocar 
considerável dano ao lado real da economia.

4. A PROVA DO PUDIM

Um antigo dito inglês afirma que “a prova do pudim 
está em comê-lo”. Decorridos nove meses da mudan-
ça do regime cambial, nenhuma das previsões catas-
tróficas sobre a China materializou-se. Esse fato jus-
tifica algum otimismo com relação à permanência do 
quadro atual.

Não quer isso dizer que não há potenciais conflitos 
nessa área. Conforme ficou claro das declarações do 
governador do BPC, o banco é favorável a um regime 
cambial mais flexível. A razão é que um regime dessa 
natureza permite a execução de uma política mone-
tária mais independente, voltada para outros objeti-
vos da política econômica. Na contramão desse pon-
to de vista, outros argumentam que a taxa deve ser o 
mais estável possível, supostamente com relação ao 
dólar norte-americano. Caso contrário, a “instabili-
dade” da taxa cambial pode ser tomada como indica-
dor de que a economia como um todo está também 
instável. 

Até aqui vem ganhando a corrente mais favorável a 
um maior papel das forças de mercado na determina-
ção da taxa cambial. O futuro dirá se essa tendência 
persistirá.
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Pressão para depreciação da moeda chinesa seguirá 
presente no curto prazo

O comportamento da moeda chinesa sempre 
foi variável chave para melhor compreen-
der sua economia. De forma mais notável, 
desde a entrada do país na OMC, em 2001, 

a política cambial tem sido estratégica e fundamen-
tal para o rápido e expressivo ganho de participação 
nos mais diversos mercados, colocando a China hoje 
como a maior nação exportadora do mundo. Isso aju-
dou a direcionar a expansão da economia, por muito 
tempo baseado no modelo de crescimento voltado 
às exportações. Nesse período, a moeda foi manti-
da em patamares depreciados, como um dos instru-
mentos de competitividade. Contudo, de forma mais 
notável, desde a saída da crise de 2008, a China tem 
enfrentado transformações e desafios estruturais, 
que passam necessariamente pelo fortalecimento do 
mercado interno e pela abertura da economia, com 
impactos diretos sobre a política cambial. 

O renminbi (RMB) – após forte ajuste acumulado nos 
últimos anos, situando-se atualmente em nível mais 
próximo do equilíbrio – tem trazido incertezas aos 
mercados e às companhias, da China e do restante 
do mundo. Reformas recentes no mercado cambial 

têm ampliado sua volatilidade, avanços no processo 
de internacionalização da moeda e confusões na co-
municação com o mercado têm levado a apostas de 
depreciação da moeda, mais ou menos expressivas, 
quando se analisam as expectativas hoje presentes 
entre analistas e empresas. Exemplo disso foi a forte 
saída de capitais observada no ano passado.

Mantido por muito tempo estável, o renminbi voltou 
a variar em 2005 e desde então – com exceção ao pe-
ríodo logo depois da crise de 2008 – vem se ajustando 
gradualmente e de forma contínua. Nesse período, 
a moeda apreciou quase 55% em termos reais e 21% 
em termos nominais, em relação ao dólar. Mais recen-
temente, a moeda tem oscilado em ambas direções, 
reduzindo a previsibilidade dos movimentos. Cabe 
lembrar o evento de agosto do ano passado, quan-
do o governo chinês decidiu implementar uma forte 
correção da moeda, permitindo que o RMB depre-
ciasse quase 5% em poucos dias, logo após a queda 
dos mercados acionários em julho. No começo deste 
ano, também de forma surpreendente, a moeda per-
deu cerca de 2% de valor ao longo de janeiro, em um 
momento em que um montante razoável de recursos 
saía do país. Depois disso, a moeda já apreciou e vol-
tou a depreciar, revelando aumento considerável da 

CEBC   |   CARTA BRASIL-CHINA

* Fabiana D´Atri é atualmente economista coordenadora do Departamento de 
Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco e Diretora de Economia do CEBC.

TABELA 1 - TAXA DE CÂMBIO RMB/USD 
(VARIAÇÃO NEGATIVA = APRECIAÇÃO /  VARIAÇÃO POSITIVA = DEPRECIAÇÃO)

ANÁLISE CEBC

volatilidade, como ilustrado no gráfico a seguir. No 
ano, até meados de maio, em relação ao dólar, o ren-
minbi apreciou cerca de 1,0% e em relação à cesta de 
moedas depreciou 4,0%. 

dezembro de 2005

dezembro de 2006

dezembro de 2007

dezembro de 2008

dezembro de 2009

dezembro de 2010

dezembro de 2011

dezembro de 2012

dezembro de 2013

dezembro de 2014

dezembro de 2015

abril de 2016 

Acumulado 2005 - 2016

-7,0%

1,2%

-4,4%

-13,7%

5,5%

-4,5%

-6,4%

-1,7%

-7,6%

-6,1%

-3,8%

3,1%

-54,1%

-2,5%

-3,2%

-6,5%

-6,4%

-0,1%

-3,0%

-4,9%

-0,2%

-3,0%

0,4%

6,1%

0,7%

-21,0%

VARIAÇÃO REAL VARIAÇÃO NOMINAL 
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GRÁFICO 1 - TAXA DE CÂMBIO NOMINAL (US$/RMB) E TAXA DE CÂMBIO REAL EFETIVA

FONTE: CEIC, BIS

GRÁFICO 2 - TAXA DE CÂMBIO (US$/RMB)

FONTE: BLOOMBERG
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Avanços importantes, portanto, têm ocorrido na dire-
ção da internacionalização e na forma de condução do 
mercado cambial, na tentativa de torná-la mais deter-
minada pelo mercado e descolando-se do dólar. Desde 
2007, o governo chinês vem avançando em iniciativas 
para internacionalizar sua moeda. Inicialmente, fo-
ram criados os chamados dim sum bonds e o merca-
do offshore para os títulos denominados em moeda 
local, em Hong Kong. A outra frente de internacio-
nalização, que começou em 2008, vem das relações 
comerciais negociadas exclusivamente na moeda 
chinesa, que chegaram a 17% de todo volume comer-
cializado pela China em 2015. Além disso, o aumento 
do uso do RMB no mercado global será uma tendência 
crescente, acentuada pelos diversos acordos de swap 

cambial assinados com diversos países1 desde 2009. 
Mais voltado ao mercado de capitais, desde 2010, há a 
possibilidade de investidores estrangeiros investirem 
no mercado chinês e, com a criação da Zona de Livre 
Comércio de Shanghai em 2013, esses pilotos vêm 
crescendo rapidamente. Finalmente, no final de 2015, 
o Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou a 
inclusão do renminbi como a quinta divisa a compor 
o Special Drawing Rights (SDR), uma cesta de moedas 
de reserva, com a participação chinesa de 10,92% (sen-
do que o dólar, o euro, a libra esterlina e o iene contri-
buirão com 41,73%, 30,93%, 8,09% e 8,33%, respecti-
vamente2). A inclusão, na prática, ocorrerá a partir de 
outubro de 2016 e tem um papel simbólico bastante 
importante, na medida em que representa mais uma 

etapa, de outras tantas, da internacionalização, de 
fato, da moeda chinesa – que exigirá, por exemplo, a 
abertura da conta capital e o desenvolvimento de um 
mercado internacional de títulos do governo chinês3. 
Em recente palestra, Eswar Prasad trouxe excelente 
resumo desses principais avanços no regime cambial 
chinês4.

1 Como Argentina, Brasil, Canadá, Coreia, Singapura, União Europeia, Reino Unido, 
Hong Kong, Indonésia, Tailândia.

2  A última revisão da cesta tinha acontecido em 2010 e acontece a cada 5 anos.

3 Este mercado ainda é bem pequeno. Segundo o banco central da China, com 
informações reportadas em relatório do Barclays, os investidores estrangeiros 
detinham RMB 764,4 bilhões (US$ 120 bilhões) de títulos domésticos, em 
setembro de 2015.

4 http://www.brookings.edu/research/testimony/2016/04/27-china-economy-
financial-markets-prasad, consultado em 23/05/2016.
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Ao mesmo tempo, foram introduzidas mudanças em 
relação ao intervalo de variação diária (hoje em 2%, 
para cima e para baixo), dado que a moeda tem seu 
valor fixado diariamente pelo banco central. Além 
disso, no final do ano passado, o governo anunciou 
o estabelecimento de uma cesta de referência para a 
oscilação da moeda, com base em seus principais par-
ceiros comerciais. Assim, em menos de um ano, essas 
foram as duas principais mudanças: 

      Em 11 de agosto de 2015, o banco central mudou 
o mecanismo de preços de referência para a taxa de 
câmbio, com a definição do preço de abertura para 
negociação segundo o China Foreign Exchange Tra-
de System5 (CFETS), todas as manhãs, com base nas 
forças de mercado do dia anterior.

     Em 11 de dezembro de 2015, duas semanas após 
a inclusão do RMB no SDR, postou em seu site6 um 
artigo indicando que o CFETS iria começar a publi-
car uma cesta de referência de variação da taxa de 
câmbio ponderada pelo comércio, composta de 13 
moedas. O banco central revelou a composição das 
moedas que compõem a cesta e os pesos dessas 
moedas7.

Diante desses ajustes, tanto agentes financeiros 
como empresas têm aumentado suas apostas na di-
reção de uma depreciação, suave e contínua ao longo 
dos próximos anos. De fato, a queda de aproximada-
mente US$ 700 bilhões nas reservas do país, desde 
meados de 2014, resultante da saída de capitais, reve-
la essas expectativas. Na tabela a seguir temos as pro-
jeções dos principais analistas de mercado e o valor da 
moeda sugerido pelas curvas futuras, segundo coleta 
da Bloomberg8. Ao longo dos próximos anos, espera-se 

TABELA 2 - PROJEÇÃO E VALOR SUGERIDO PELAS CURVAS PARA A TAXA DE CÂMBIO (USD/RMB)

2T16 1T173T16 2017 20194T16 2018 2020

Projeção

Valor sugerido pelas curvas futuras

6,53

6,57

6,65

6,67

6,75

6,87

6,85

7,10

6,60

6,62

6,67

6,72

6,90

7,01

6,65

7,19

FONTE:  BLOOMBERG

manutenção dessa tendência, mas em ritmo suaviza-
do – levando em conta o padrão das políticas chinesas, 
usualmente marcadas pelo gradualismo.

A expectativa de depreciação, por sua vez, pauta-se 
em diversos fatores, principalmente conjunturais. 
Destacam-se o crescimento chinês mais lento, as ex-
portações fracas e o fato de que moeda já apreciou 
quase 55% em termos reais desde 2005. As reservas, 
por outro lado, estariam caindo rapidamente por con-
ta da saída de capital decorrente da expectativa de 
depreciação da moeda. Tão importante quanto esses 
vetores domésticos, temos que considerar que a espe-
rada valorização do dólar – tendência que poderá se 
intensificar ao longo deste e dos próximos anos – au-
menta a expectativa do mercado de uma depreciação 
mais expressiva do RMB. De fato, se lembrarmos do 
movimento do RMB em meados de abril, quando o go-
verno fixou a moeda com valorização de 0,5%, a maior 
dos últimos 11 anos, foi o dia em que o dólar perdeu 
bastante valor, em resposta à sinalização de que o 
Fed demoraria mais do que o esperado para retomar a 
normalização da sua política monetária. Vale lembrar 
que o oposto tende acontecer quando o Fed voltar a 
subir a taxa de juros.

Mas, a moeda não está supervalorizada, exigindo uma 
depreciação muito acentuada. Declarações recentes, 

inclusive do FMI, confirmam essa leitura9. A China con-
tinua ganhando participação no comércio mundial, 
especialmente em produtos de maior valor agregado; 
o superávit em conta corrente ainda é elevado, ainda 
que a tendência seja de redução à frente; parte impor-
tante da queda das reservas é explicada também pela 
valorização do dólar em relação a outras moedas (es-
tima-se que um quarto da queda é efeito da moeda). 
Além disso, a saída de capital se deve majoritariamen-
te a empresas chinesas que estão repagando suas dívi-
das que estavam em moedas estrangeiras e a estran-
geiros revertendo carry trades, por conta da mudança 
de expectativa com moedas e taxa de juros (caindo na 
China e subindo nos EUA). Esse fluxo tende a diminuir 
porque grande parte dos empréstimos das empresas 
chinesas já foi pago e o estoque de capital financeiro 
estrangeiro disponível para repatriar reduziu-se.

5  Braço do banco central, responsável pelas negociações interbancárias.

6  http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/2988677/index.html, 
consultado em 19/05/2016

7  Essas são as moedas e seus respectivos pesos: EUA (26%), Hong Kong (7%), Japão 
(15%), Reino Unido (4%), Austrália (6%), Área do Euro (21%), Nova Zelândia (1%), 
Cingapura (4%), Suíça (1%), Canadá (3%), Malásia (5%), Rússia (4%) e Tailândia (3%).

8 Referência também ao texto de Nicholas Lardy, https://piie.com/blogs/china-
economic-watch/renminbi-series-part-4-outlook-renminbi, consultado em 23/05/16

9 https://piie.com/publications/policy-briefs/estimates-fundamental-equilibrium-
exchange-rates-november-2015 e https://piie.com/blogs/china-economic-watch/
renminbi-series-part-2-chinas-currency-fairly-valued , consultados em 19/05/2016
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Levando isso em conta, entendemos que a pressão no 
curto prazo ainda é na direção de depreciação. Mas, 
no médio e longo prazos, o RMB deverá se apreciar, à 
medida que as reformas internas no país avancem na 
direção de liberalização e flexibilização dos mercados 
cambial e de títulos do governo. O RMB poderá adotar, 
então, o caráter de uma moeda de reserva, de fato, 
com demanda internacional para alocações de reser-
vas e de fundos soberanos. Reforça essa expectativa 
o fato de que (i) o superávit em conta corrente seguirá 
presente nos próximos anos, haja vista a projeção do 
FMI de cerca de 1% do PIB, (ii) as reservas continuam 
elevadas e (iii) o país permanece como o maior deten-
tor de títulos do governo norte-americano.

Ao mesmo tempo, destacam-se também as aquisições 
feitas por empresas chinesas em escala global e de vo-
lumes significativos. Acentuando a tendência da últi-

GRÁFICO 3 - CHINA: RESERVAS ESTRANGEIRAS (US$ BILHÃO)

FONTE: BLOOMBERG

GRÁFICO 4 - SALDO EM CONTA CORRENTE COMO PROPORÇÃO DO PIB (%)

FONTE E PROJEÇÕES: FMI

ma década, corporações de origem chinesa – estatais 
e privadas – têm anunciado compras dos mais diver-
sos negócios, inclusive de importantes multinacio-
nais, em busca de novos mercados, aquisição de tec-
nologia, ampliação da influência econômica e social, 
além da aquisição de recursos. É natural se pensar 
que as empresas chinesas, distribuídas pelo mundo, 
forçarão a maior utilização do renminbi em suas tran-
sações entre as filiais e com seus fornecedores distri-
buídos em tantos países. Sendo assim, a tendência de 
crescente demanda pelo RMB – vinda do aumento da 
internacionalização da moeda – é reforçada.

Por fim, devemos nos lembrar de que o modelo cam-
bial adotado por Cingapura segue como referência 
para a China quando pensamos em quais serão os 
próximos passos na reforma e abertura do mercado 
de câmbio. O País, desde 1980, estabeleceu o regime 

conhecido como BBC, “basket, band and crawl”. Com 
isso, a moeda é administrada com base em uma cesta, 
oscilando dentro de uma banda diária, que permite va-
riações mais suaves do que ajustes bruscos – como os 
observados em mercados que operam com flutuação 
livre. A composição da cesta é alterada com frequên-
cia, mas isso não é aberto e as oscilações são condicio-
nadas à alteração de sua política monetária. Quando 
tomamos os recentes movimentos do mercado cam-
bial chinês, notamos semelhanças, com ampliação da 
banda de variação diária nos últimos anos e, mais re-
centemente, com o estabelecimento de uma cesta de 
referência e fixação de uma cotação diária. O que su-
gere que, diferentemente de algumas expectativas, os 
movimentos seguirão suaves e que a taxa de câmbio 
continuará administrada pelas autoridades chinesas. 
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Por Thaís Moretz-Sohn Fernandes *

A importância do Brasil na política global chinesa

Não é novidade que nos anos 2000 a China 
passou a ser o principal parceiro comercial 
de praticamente toda a região latino-ame-
ricana. Isoladamente, a China se tornou o 

principal destino das exportações do Brasil, Chile e 
Peru, o segundo principal de Colômbia, Cuba, Uru-
guai e Venezuela, o terceiro da Argentina e o quarto 
do México. Nos últimos anos, o comércio de bens en-
tre a América Latina e a China se multiplicou 21 ve-
zes, passando de USD 12.000 milhões em 2000 para 
USD 250.000 milhões em 2012, valor que seguiu au-
mentando até 2013, para depois começar a diminuir, 
devido à redução nos preços globais das commodities 
exportadas pelos países latinos.1 

Não obstante essa redução, as transações permane-
cem altas, em níveis superiores aos USD 250.000 mi-
lhões de dólares anuais. Sobre o perfil da balança, o 
desequilíbrio comercial é a grande preocupação entre 
os governos, que vêm buscando, sem muito suces-
so, desenvolver estratégias para vender produtos de 
maior valor agregado ao mercado chinês e diversificar 
a pauta exportadora da região. Na Academia, grande 

parte das pesquisas produzidas também se destina a 
analisar o perfil de comércio bilateral, acrescentando, 
ainda, os receios relacionados ao esgotamento dos 
nossos recursos naturais e a necessidade de proteger 
nossos ativos contra o “voraz apetite chinês”. 

Para os pesquisadores, o modelo de relacionamento 
da América Latina com a China pode ser enquadrado 
em duas principais correntes. A primeira delas classi-
fica as relações bilaterais como uma espécie de “neo-
colonialismo” chinês. Segundo essa perspectiva, que 
é defendida por historiadores como Javier Vadell, a 
China está sugando a região, explorando nossos pro-
dutos estratégicos e inundando nossos mercados de 
produtos chineses diversificados. Eles comparam o 
perfil da relação China-América Latina com a relação 
que a região tinha com a Europa no século XIX, nos 
tempos do colonialismo.

A segunda corrente, defendida por alguns economis-
tas como Philip Schellekens, do Banco Mundial, acre-
dita que as relações comerciais bilaterais são, na ver-
dade, criadas de acordo com a estrutura produtiva 
de cada país. Ou seja, se a América Latina vende soja 
e minério de ferro para a China, e compra produtos 
acabados e semi-acabados da China (como produtos 
químicos e aparelhos eletrônicos) é porque a região é 
competitiva em soja e minério, mas não tem mesma 

Nos últimos anos, o comércio de bens 
entre a América Latina e a China se 
multiplicou 21 vezes, passando de 
USD 12.000 milhões em 2000 para 
USD 250.000 milhões em 2012 valor 
que seguiu aumentando até 2013, 
para depois começar a diminuir...

* Thaís Moretz-Sohn mora em Shanghai e é doutoranda em Política Internacio-
nal pela FUDAN University. 

1 Dados extraídos do estudo “América Latina y el Caribe y China: Hacia una 
nueva era de cooperación económica”. CEPAL, 2015.
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competitividade em produtos de maior valor agrega-
do, que seriam produzidos de forma mais eficiente e 
barata na China, e por isso a China não teria interesse 
de importar esses produtos.

Sem a pretensão de se posicionar em uma das duas 
vertentes, pretende-se, aqui, investigar em que medi-
da esse perfil comercial ou a relação da China com a 
América Latina, como um todo, se difere da relação da 
China com o resto do mundo, quais são as prioridades, 
objetivos e agendas da política internacional chinesa 
atual e quais são os outros elementos que compõem, 
especificamente, a relação sino-brasileira, além da tão 
falada venda de commodities. Por meio de uma visão 
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geral sobre a agenda global chinesa, busca-se enten-
der a relevância do Brasil dentro dessa agenda.

Desde que Xi Jinping assumiu o comando do país, em 
2013, ele tem posto em prática uma política externa 
bem mais assertiva que a de seu antecessor Hu Jin-
tao. Muito se sabe sobre os fóruns de cooperação na 
Ásia, como o BOAO, assim como sobre as incursões 
da China nos mares do Sul, em territórios disputados 
com Japão e Vietnã. No último mês de abril, porém, 
a China divulgou um programa para explorar uma 
nova rota marítima na região do Ártico. O projeto, 
que envolve áreas que o Canadá considera ser de sua 
soberania, seria, segundo as autoridades chinesas, 
uma nova passagem internacional que pode trazer 
profundas alterações no transporte global de mer-
cadorias, na economia mundial e na exploração dos 
recursos da região. 

A presença chinesa no Ártico já vinha sido notada 
anteriormente, por meio de crescentes projetos de 
investimentos, como o das empresas COSCO e SINO-
PEC, bem como o envolvimento chinês em fóruns de 
diálogos e pesquisas. Assim, a participação da China 
na região do Ártico, além de projetos concretos em 
navegação e recursos energéticos, envolve uma gran-
de cooperação científica, em tipos de “comunidades 
epistêmicas”, que incluem diálogos com as empresas, 
os governos, a sociedade civil e a Academia. 

No Oriente Médio, onde, no último mês de janeiro, Xi 
Jinping fez uma agenda oficial de visitas, envolvendo 
passagens por Arábia Saudita, Irã e Egito, percebe-se, 
igualmente, uma intensificação da presença chinesa, 
sobretudo via investimentos diretos, empréstimos e 
fundos. O projeto de revitalização da Rota da Seda, 
que aparece como uma prioridade atual da China, 
ressoa no Oriente Médio como uma oportunidade 

para modernizar a infraestrutura regional, aumentar 
o comércio internacional da região e, de quebra, auxi-
liar no combate ao terrorismo.

Na África, onde foi instituído o Fórum para a Coopera-
ção China-África (FOCAC), percebe-se que os produtos 
chineses ganham cada vez mais espaço nas prateleiras 
dos estabelecimentos comerciais. Do mesmo modo, 
os investimentos chineses são crescentes, estando 
presentes nos mais importantes e variados projetos 
do continente, de aeroportos a estradas, hospitais, 
redes elétricas e grandes obras de extrações minerais.

Em julho de 2014, na América Latina, Xi Jinping pro-
pôs uma cooperação “1+3+6”, onde “1” significaria um 
único plano de cooperação para a região; “3”, seriam 
três vetores de trabalho comuns; e “6” seriam os seis 
setores prioritários de atuação, incluindo, entre eles, 
energia e recursos naturais. Durante a sua visita, que 
incluiu a participação na cúpula dos BRICS, em For-
taleza, viagens a Brasil, Argentina, Venezuela e Cuba, 
e uma reunião global com todos os países da CELAC, 
em Brasília, Xi Jinping assinou diversos atos bilate-
rais e anunciou grandes projetos de investimentos 
na região, totalizando USD 250 bilhões, a serem in-
vestidos ao longo de 10 anos.

Vemos, portanto, que a China está atuando global-
mente, da Ásia às Américas, passando pela África e 
o Ártico. Trata-se de uma expansão do poder chinês, 
com foco sobretudo econômico, em que a busca por 
recursos, mercados e abertura de rotas estratégicas 
são uma constante. Se, por um lado, os reais interes-
ses dessas políticas deixam margem para desconfian-
ças, por outro, os instrumentos por meio dos quais 
elas são executadas costumam ser muito claros, en-
volvendo, sobretudo:

•	 concessão de fundos e recursos financeiros;

•	 grandes projetos de investimentos, sobretudo 
em infraestrutura;

•	 fóruns regionais de cooperação e diálogo;

•	 pesquisas científicas e intercâmbio acadêmico;

•	 grupos de trabalho em temas dispersos.

Mesmo reconhecendo as peculiaridades de cada lo-
calidade do globo, portanto, a China tem atuado de 
uma maneira previsível, oferecendo, a todos, de uma 
maneira geral, os instrumentos acima listados. Com 
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Em julho de 2014, na América Latina, 
Xi Jinping propôs uma cooperação 
“1+3+6”, onde “1” significaria um único 
plano de cooperação para a região; 
“3”, seriam três vetores de trabalho 
comuns; e “6” seriam os seis setores 
prioritários de atuação, incluindo, 
entre eles, energia e recursos naturais.
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os Estados Unidos, a nova política de Xi Jinping, in-
titulada “relação entre grandes potências”, envolve 
uma constante tentativa de construir confiança, sem 
deixar de passar o recado bem claro de que a China 
não abrirá mão de seus interesses estratégicos. Com 
a Europa, os instrumentos também não variam mui-
to, sendo a Rota da Seda também interpretada como 
uma grande ligação entre a China e o continente euro-
peu, que facilitará o trânsito bilateral de mercadorias.

No que diz respeito especificamente ao relaciona-
mento Brasil-China, percebe-se que o Brasil é alvo 
dos mesmos instrumentos políticos que a China tem 
utilizado globalmente. A Comissão Sino-Brasileira de 
Alto Nível de Concertação e Cooperação (COSBAN), 
criada em 2004, contando com 11 subcomissões, que 
cobrem praticamente todo o universo da agenda bi-
lateral, o perfil desequilibrado da pauta comercial, 
citado no início deste artigo, e a extraordinária am-
pliação dos projetos de investimentos chineses nos 
últimos anos ratificam esse argumento.

SERIA, PORTANTO, O BRASIL APENAS MAIS UM NA 
AMPLA REDE DE EXPANSÃO DO PODER POLÍTICO E 
ECONÔMICO CHINÊS?

Sim e não. Ao mesmo tempo em que não há nada de 
efetivamente diferente na nossa agenda bilateral, 
sendo, a América Latina, como um todo, um poten-
cial mercado para os chineses e um fornecedor de re-
cursos, uma análise mais aprofundada, envolvendo, 
entre outros, os discursos oficiais brasileiros e chi-
neses, mostram que há uma convergência especial 
entre o Brasil e a China. Por exemplo, nas últimas reu-
niões da ONU, as palavras-chave mais usadas nos dis-
cursos chineses foram “economia, desenvolvimento, 
paz, estabilidade e cooperação”. As do Brasil também 
envolveram preocupações com a crise econômica, as 

desigualdades, a paz e o desenvolvimento, bem como 
as necessidades de coordenação e reforma.

Essa interpretação de mundo, muito semelhante 
entre Brasil e China, difere-se, por exemplo, da inter-
pretação de Barack Obama, que, em seus discursos, 
relaciona a paz com a segurança, atribuindo mais 
destaque para o pós-conflito que às raízes da violên-
cia, como a pobreza e as desigualdades econômicas 
entre os países. Ademais, os BRICS e o Novo Banco de 
Desenvolvimento conferem um lugar especial ao Bra-
sil no relacionamento com a China, sendo o Brasil um 
parceiro que será cada vez mais ouvido e que agora 
conta com uma cadeira especial em Shanghai, onde 
é a sede do banco.

Destaca-se, assim, que a convergência entre Brasil 
e China é extremamente importante e estratégica. 
Ambos possuem visões similares de mundo e isso já 
tem aberto fronteiras especiais para a articulação e 
cooperação, como os BRICS e o NDB. É justamente 
essa semelhança ideológica que dá sentido ao fato 
de a China ser mais que uma “parceira estratégica”, 
mas uma “parceira estratégica global” do Brasil, signi-

ficando que a nossa parceria transcende temas espe-
cíficos, mas envolve uma concertação internacional 
mais ampla. 

Em suma, a conclusão é de que há, sim, um lugar es-
pecial ao Brasil na agenda global chinesa. Apesar de 
a China utilizar internacionalmente uma série de ins-
trumentos homogeneizantes para efetivar suas es-
tratégias e implementar suas políticas, o Brasil, por 
conta da convergência ideológica e da aproximação 
realizada nos últimos anos que se materializou nos 
BRICS e no NDB, tem todas as condições para aden-
sar ainda mais esse relacionamento. Se tiver foco e 
os necessários recursos, o Brasil, nos próximos anos, 
não desperdiçará a chance de manter a China como 
aliada, podendo construir uma agenda ainda mais 
efetiva de defesa de interesses, facilitação de negó-
cios e acordos, que reflitam em novas oportunidades 
para as empresas.
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Ademais, os BRICS e o Novo Banco de 
Desenvolvimento conferem um lugar 
especial ao Brasil no relacionamento 
com a China, sendo o Brasil um parceiro 
que será cada vez mais ouvido e que 
agora conta com uma cadeira especial 
em Shanghai, onde é a sede do banco.
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UPDATE: COMÉRCIO BILATERAL BRASIL – CHINA

O Comércio Bilateral Brasil-China

BALANÇA COMERCIAL 

A corrente de comércio Brasil-China to-
talizou US$ 18,6 bilhões entre janeiro e 
abril de 2016, de acordo com dados di-
vulgados pelo Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC), indicando uma queda de 14% 
em relação ao mesmo período de 2015. 
As exportações brasileiras apresenta-
ram acréscimo de 17%, enquanto as 
importações oriundas do país asiático 
fecharam o período em queda, com re-
dução de 39%. 

O saldo comercial entre os países indi-
cou superávit de US$ 3,8 bilhões para 
o Brasil, refletindo um acréscimo de 
254% em relação ao mesmo período do 
ano passado.

CEBC   |   CARTA BRASIL-CHINA

TABELA 1  - BALANÇA COMERCIAL (US$ MILHÕES): JANEIRO - ABRIL DE 2016 EM COMPARAÇÃO COM JANEIRO - ABRIL DE 2015

FONTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR (MDIC)      ELABORAÇÃO: CEBC

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SALDO CORRENTE

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Acumulado

2016

1.391

1.822

3.752

4.302

11.267

Var. %

3%

19%

13%

25%

17%

2015

3.703

2.769

3.193

2.487

12.152

2016

2.305

1.714

1.927

1.431

7.377

Var. %

-38%

-38%

-40%

-42%

-39%

2015

-2.358

-1.237

120

948

-2.527

2016

-914

108

1.826

2.871

3.891

Var. %

61%

109%

1420%

203%

254%

2015

5.048

4.301

6.505

5.923

21.777

2016

3.696

3.536

5.679

5.733

18.644

Var. %

-27%

-18%

-13%

-3%

-14%

2015

1.345

1.532

3.313

3.435

9.625

GRÁFICO 1  - BALANÇA COMERCIAL (US$ MILHÕES): JANEIRO - ABRIL DE 2016 EM COMPARAÇÃO COM JANEIRO - ABRIL DE 2015

FONTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR (MDIC)      ELABORAÇÃO: CEBC
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PAUTA DE EXPORTAÇÃO

Nos quatro primeiros meses de 2016 
houve acréscimo, em termos quantita-
tivos, nas vendas dos principais produ-
tos exportados à China. Ainda assim, 
alguns dos ítens, em especial commo-
dities, apresentaram retornos meno-
res, em termos financeiros.

As exportações de soja mantiveram um 
movimento ascendente. Os embarques 
do grão cresceram 48% em valor e 65% 
em quantidade.

Já as vendas de minério de ferro, se-
gundo ítem mais vendido, cresceram 
23% em quantidade, ainda que  o valor 
recebido tenha sido 24% menor, mes-

As transações bilaterais referentes 
apenas a abril indicaram queda de 
3%, comparadas com o mesmo mês 
de 2015. As exportações apresentaram 
acréscimo de 25%, enquanto as impor-
tações obtiveram movimentações 42% 
menores. O saldo comercial mensal foi 
favorável ao Brasil, tendo saltado para 
US$ 2,8 bilhões.

TABELA 2  - PAUTA DE EXPORTAÇÃO: JANEIRO - ABRIL DE 2016 EM COMPARAÇÃO COM JANEIRO - ABRIL DE 2015

GRÁFICO 2  - EVOLUÇÃO DO SALDO COMERCIAL BRASIL - CHINA: 
JANEIRO - ABRIL DE 2016 (US$ MILHÕES)

FONTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR (MDIC)      ELABORAÇÃO: CEBC

FONTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR (MDIC)      ELABORAÇÃO: CEBC

Soja, mesmo triturada
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Outros

EXPORTAÇÕES 2015 2016

3.917
2.057
1.330

481
179
141
0
1

242
163
231

0
604

US$ 
(milhões)

10.026
49.820
4.176
1.078

89
24
0
0

728
53
23
0

1.002

Ton (mil)

16.497
61.121
5.043
1.314
149
54
51
3

531
59
24
0

2.511

Ton (mil)

48%
-24%
-26%
16%
43%
81%

-
-

-39%
-17%
-43%

-
-

Var. (%) - 
US$

65%
23%
21%
22%
68%
126%

-
-
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11%
8%

-
-
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mo com a leve recuperação no preço 
do produto verificada nos últimos me-
ses do primeiro trimestre de 2016.

Por sua vez, as vendas de óleos brutos 
de petróleo apresentaram diminuição 
de 26% em termos monetários. Apesar 
disso, a quantidade vendida continuou 
a subir, tendo apresentado resultado 
21% maior, se comparado com o mesmo 
período de 2015.

As vendas de pastas químicas de ma-
deira (base para celulose) para o país 
asiático continuaram com bom desem-
penho, tendo aumentos de 16% em va-
lor e 22% em quantidade.

GRÁFICO 3  - EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DE AVES PARA A CHINA: JANEIRO - ABRIL DE 2016  (US$)

FONTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR (MDIC)      ELABORAÇÃO: CEBC

O setor de carnes teve especial desta-
que. As vendas de carne de aves fecha-
ram o período com vendas 43% maiores 
em termos financeiros e 68% em quan-
tidade. Os embarques de carne bovina 
somaram US$ 214 milhões, colocando o 

ítem entre os cinco principais produtos 
do agronegócio brasileiro exportados 
para a China. Em análise mensal, desde 
o início do ano, nota-se que houve cresci-
mento constante no envio da proteína ao 
país asiático.
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PAUTA DE IMPORTAÇÃO 

As importações de produtos chineses 
nos quatro primeiros meses de 2016 
apresentaram retração na grande 
maioria dos principais produtos que 
compõe a pauta. O valor das importa-
ções dos dois setores que frequente-
mente lideram as compras brasileiras 
– aparelhos elétricos e mecânicos – fe-
charam o período em queda, respecti-
vamente, de 47% e 36%. Da mesma for-
ma, a quantidade importada também 
indicou variações negativas, de 47% 
para aparelhos elétricos, e 29% para 
mecânicos. 

As importações de veículos automó-
veis chamam a atenção para o movi-
mento de queda, tendo apresentado 
retração de 45% em valor, e 36% em 
quantidade. Dos subitens da catego-
ria, nota-se que os setores de partes e 
acessórios foram particularmente afe-
tados pelo enfraquecimento recente 
da economia brasileira. 

De forma geral, a forte queda nas 
importações oriundas da China teve 
como resultado a ampliação do saldo 
comercial favorável ao Brasil nos pri-
meiros meses deste ano. 

TABELA 3  - PAUTA DE IMPORTAÇÃO: JANEIRO - ABRIL DE 2016 EM COMPARAÇÃO COM JANEIRO - ABRIL DE 2015

FONTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR (MDIC)      ELABORAÇÃO: CEBC

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos e suas partes

Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia 

Partes para rádio e TV

Circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos

Máquinas e aparelhos elétricos, com função própria

Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos 

Máquinas e instrumentos mecânicos e suas partes

Partes e acessórios para aparelhos mecânicos

Máquinas de elevação (ex.: elevadores, escadas rolantes)

Máquinas e aparelhos para impressão 

Máquinas automáticas para processamento de dados

Máquinas-ferramentas (incluídas as prensas)

Produtos químicos orgânicos

Embarcações e estruturas flutuantes

Plásticos e suas obras

Vestuário e seus acessórios, exceto de Malha

Instrumentos e aparelhos de óptica

Veículos automóveis, tratores, ciclos e suas partes

Partes e acessórios para tratores e veículos especiais

Partes e acessórios para motocicletas e outros ciclos

Bicicletas e outros ciclos, sem motor

Reboques e semi-reboques 

Carrinhos para transporte de crianças, e suas partes

Adubos (fertilizantes)

Filamentos sintéticos ou artificiais

Obras de ferro fundido, ferro ou aço

Vestuário e seus acessórios, de malha

IMPORTAÇÕES 2015 2016

US$
(milhões)

3.587

1.015

490

275

93

173

2.057

380

29

134

164

12

605

451

359

389

247

293

149

80

6

11

6

91

240

344

337

1.697.066

3.150

631

37.674

4.494

83.300

30.406

1.283

3

22

1.545

1

-

1,7

-

9.873

45.303

2.558

2.456

78

5

11

-

-

-

44

126.843

1.910

637

183

143

95

84

1.313

209

131

89

88

68

586

555

223

176

167

160

97

40

5

4

4

157

148

146

146

897.499

2.051

284

23.887

7.366

31.822

21.627

616

1

16

894

0

-

0,4

-

6.156

25.843

1.625

1.550

53

5

14

-

-

-

13

6.963

-47%

-37%

-63%

-48%

2%

-52%

-36%

-45%

350%

-34%

-46%

457%

-3%

23%

-38%

-55%

-32%

-45%

-35%

-50%

-25%

-58%

-33%

73%

-38%

-57%

-57%

-47%

-35%

-55%

-37%

64%

-62%

-29%

-52%

-79%

-27%

-42%

-73%

-

-76%

-

-38%

-43%

-36%

-37%

-32%

-15%

30%

-

-

-

-70%

-95%

26%

9%

2%

2%

1%

1%

18%

3%

2%

1%

1%

1%

8%

8%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

0%

0%

0%

2%

2%

2%

2%

Qte 
(10 mil)

US$
(milhões)

Qte 
(10 mil)

Var. (%) 
- US$

Var. (%) 
Qte (10 mil)

Participação 
na pauta em 
2016 (US$)
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é uma publicação da Secretaria Executiva do Conselho  Empresarial 
Brasil-China, que reúne reflexões acerca dos principais tópicos da 
agenda sino-brasileira, por meio de entrevistas, artigos e análises, 
cedidas por renomados estudiosos da área, empresários e 
membros dos governos brasileiro e chinês com experiência prática 
nas relações bilaterais.

 

O Banco Bradesco apresenta produtos e serviços para diferentes 
perfis de clientes e tam bém atua com a proposta de suprir as deman-
das de empresas interessadas em estabelecer e estreitar relações 
comerciais nos mercados brasileiro e chinês. Para isso, o segmento 
Corporate mantém uma gestão de relacionamento centralizada, 
oferecendo soluções estruturadas – Tailor Made e de Mercado de Ca-
pitais – e gerentes especializados em visões de risco, mercado e se-
tores econômicos. Os atendimentos são exclusivos para que as em-
presas recebam soluções customizadas de acordo com os negócios 
realizados. Ao mesmo tempo, as Agên cias e Subsidiárias no Exterior 
(Nova York, Londres, Grand Cayman, Luxemburgo, Hong Kong, Bue-
nos Aires e México) têm como objetivo a obtenção de recursos no 
mercado internacional para repasses a clientes, principalmente por 
meio de financiamento a operações de comércio exterior brasileiro. 
Para mais informações acesse o site bradesco.com.br
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