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O Conselho Empresarial Brasil-China é pioneiro na execução de estudos 
independentes apontando para os investimentos chineses no País, tendo realizado 
três estudos anteriormente, com diferentes perspectivas e graus de detalhamento.  



TRAJETÓRIA RECENTE DOS INVESTIMENTOS CHINESES NO BRASIL 



2014 – 2015: UM NOVO PONTO DE INFLEXÃO 

O ano de 2015 marca um 
novo momento represen-
tado por uma forte re-
cuperação no valor dos 
investimentos chineses no 
Brasil, com um total de 12 
projetos confirmados no 
montante de US$ 7,4 
bilhões  

Investidores chineses avançaram de forma notável na área de produção e transmissão de energia 
elétrica. Empresas como a State Grid e a China Three Gorges venceram importantes licitações para a 
construção e/ou aquisição de usinas hidrelétricas e linhas de transmissão no País.  

O setor do agronegócio, recentemente, também recebeu importantes investimentos por parte de 
empresas chinesas, sobretudo através de aquisições ao nível global.  

O ano de 2014 contabilizou 
um total de 13 projetos 
confirmados no valor de 
US$ 1,7 bilhão,  



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DE INVESTIMENTO CHINÊS NO BRASIL  - ANÁLISE NUMÉRICA  

A recuperação observada em 2015 se deve, em parte, à desvalorização do Real, que 
tornou os ativos brasileiros mais atrativos para os investidores estrangeiros.  

A tendência atual também deve ser entendida à luz das recentes visitas oficiais ao Brasil 
de altos representantes do governo chinês. O Presidente Xi Jinping esteve no País em 
julho de 2014, e o Primeiro-Ministro Li Keqiang, em maio de 2015.  

Considerando que, ao longo de 2015, os investimentos chineses no mundo também 
aceleraram, é possível afirmar que o fenômeno observado no Brasil estaria alinhado com 
o que acontece em outros países. 



As empresas chinesas têm desenvolvido um  melhor planejamento de  suas ações, por já 
terem maior conhecimento sobre a economia e o mercado brasileiro, como questões 
relacionadas à burocracia e ao sistema tributário 

Aumento da taxa de efetivação dos projetos: 

• 2007 - 2011: 45% 

• 2012 - 2015: 80% 

PROJETOS DE INVESTIMENTO CHINÊS NO BRASIL: 2014 - 2015 



ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS POR TIPO DE EMPRESA: ESTATAIS x PRIVADAS 

Entre 2014 e 2015 há uma mudança significativa no perfil dos investimento: a 
maioria – 13 de um total de 20 – é composta por empresas privadas 
 

Entre 2007 e 2013 a maioria das empresas era composta por Estatais ou Estatais 
Centrais 

Ainda assim, os 
projetos de maior 
valor registrados 
entre 2014 e 2015 
são de grandes 
empresas estatais 
ligadas ao governo 
central 



ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO SETORIAL: NÚMERO DE PROJETOS 

  

Aposta chinesa no mercado consumidor: 
com projetos em áreas já exploradas 
anteriormente - automotivo, maquinário, 
eletrônicos e  informática.  

2014 

Investida na área de energia: China 
Three Gorges (CTG) e a State Grid 
intensificam o interesse na construção 
de infraestrutura energética no País 

Presença no agronegócio: aquisição da 
Nidera e da Noble pela COFCO, sendo 
parte de uma operação em escala global 
- maior controle sobre o escoamento de 
grãos 

Setor Financeiro: compra global do Banco Espírito Santo de Investimento (Besi) pelo 
Haitong.  

DESTAQUES  



2015 
Incremento no setor automotivo: novos 
aportes de empresas já estabelecidas no 
Brasil (Chery e Zotye).  

Expansão na área financeira: compra de 
parte das ações de emissão do BBM pelo 
Bank of Communications 

Entrada no setor de aviação:  grupo HNA 
adquiriu 23,7% da Azul 

Energia Renovável: investimentos da CTG em 
parques eólicos; e da BYD na produção de 
painéis solares 

Setor Energético em alta: aquisição de duas hidrelétricas (Triunfo Participações) pela 
China Three Gorges e concessão das usinas de Jupiá e Ilha Solteira (CESP); State Grid 
venceu o leilão para a construção da segunda linha de transmissão de Belo Monte.  

DESTAQUES  

ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO SETORIAL: NÚMERO DE PROJETOS 

  



DISTRIBUIÇÃO SETORIAL: VALOR DE PROJETOS POR SETOR (US$ mil) 

Salto no valor dos investimentos entre 2014 e 2015: desvalorização do Real, 
prosseguimento de perspectivas de longo prazo 

Investimentos não contabilizados: aquisições globais de empresas estrangeiras 
presentes Brasil (e.g.:  Haitong - Besi , COFCO - Nidera/Noble e ChemChina -  Pirelli) 

2014-2015: Liderança do setor de Energia - grandes investimentos da CTG e State Grid   



DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS PROJETOS ANUNCIADOS: 2014 – 2015 

Seguiu a tendência de diversificação, 
com um número ligeiramente maior 
de estados que no biênio anterior  

Registrados projetos em 16 estados 

A Região Sudeste continua sendo a 
mais atrativa, em especial devido 
aos investimentos no Estado de São 
Paulo 

Investimentos em 7 novos estados: 
Pará, Paraná, Tocantins, Santa 
Catarina, Alagoas, Rio Grande no 
Norte e Amapá 



INVESTIMENTOS ANUNCIADOS EM 2016 CONFIRMAM TENDÊNCIAS APONTADAS 
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