
                                                              

 

 
CEBC lança novo estudo sobre Investimentos Chineses no Brasil 

 
O Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC), em parceria com o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro, lançará, no próximo dia 02 de agosto, a partir das 09h30, o seu mais recente estudo 
intitulado “Investimentos Chineses no Brasil: 2007-2012”, patrocinado pelo BID – Banco 
Interamericano de Desenvolvimento. 
 
Na ocasião, o economista e consultor do CEBC, Claudio Frischtak, apresentará os resultados da 
pesquisa e, em seguida, teremos um painel sobre a experiência das empresas chinesas no Brasil. 
O evento contará com a participação do Embaixador Sergio Amaral, Presidente do Conselho, e 
do Embaixador da China no Brasil, Li Jinzhang.  
 
A pesquisa, que é parte do Programa de Pesquisa do CEBC, aprofunda o estudo anterior, 
realizado pelo Conselho, sobre os “Investimentos Chineses no Brasil”, publicado em 2011, e 
oferece uma avaliação mais detalhada do período entre janeiro de 2007 a junho de 2012.  
 
Em anos recentes, assistimos a um aumento, sem precedentes, do investimento chinês no Brasil, 
marcando uma nova fase nas relações econômicas sino-brasileiras. Apesar da magnitude e 
velocidade deste crescimento, a compreensão sobre a natureza e diversidade dos novos fluxos 
permanece limitada. O CEBC promoveu, por isto, um aprofundamento do seu estudo anterior, 
com o intuito de fornecer subsídios para parcerias empresariais e contribuir para a formulação 
de políticas públicas para aprimorar e tirar melhor proveito deste importante intercâmbio 
econômico. 
 
A pesquisa realizada junto a empresas chinesas identificou 60 projetos de investimento, anun-
ciados por 44 empresas, perfazendo um volume de US$ 24,4 bilhões. O estudo focaliza dois 
casos, que ilustram importantes vetores de penetração do capital chinês no país: a Sinopec, cujo 
investimento se direciona à exploração e produção de petróleo; e a Huawei, voltada ao mercado 
de tecnologia de informação e comunicação.  
 
Estes casos sugerem que as multinacionais chinesas tem um comportamento semelhante ao de 
outras empresas globais, ou seja, respeito às regras de mercado e o aporte de recursos e 
tecnologia. Ao mesmo tempo, suas preocupações e reclamações coincidem com as de outras 
multinacionais presentes no Brasil, a saber, o excesso da tributação, a burocracia e a lentidão 
dos processos. 
 
O lançamento do estudo será realizado no auditório do prédio anexo ao Palácio da Guanabara, 
localizado na Rua Pinheiro Machado, s/nº - Laranjeiras – RJ. Para participar ou cobrir a 
palestra, é obrigatório o credenciamento com a Sra. Karen Grimmer pelo email 
eventos@cebc.org.br ou pelo tel. (21) 3212-4364. 
 
 
Lançamento da Pesquisa “Investimentos Chineses no Brasil de 2007-2012” 
Data: 02 de agosto de 2013 – sexta-feira 
Horário:  09:30 
Local: Palácio da Guanabara - Auditório do Prédio Anexo. 
Endereço: Rua Pinheiro Machado, s/n, Laranjeiras – Rio de Janeiro/RJ 
 


