
 
 
CONSELHO EMPRESARIAL BRASIL-CHINA APRESENTA PESQUISA 

SOBRE INVESTIMENTO CHINÊS NO MERCADO BRASILEIRO 
 
O Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC) apresenta nesta sexta-feira (27) sua 
pesquisa inédita “Investimentos Chineses no Brasil: uma nova fase da relação Brasil-
China”, em Seminário na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). O evento 
marca o lançamento da pesquisa do CEBC e a apresentação da pesquisa da Econômica 

para América Latina e Caribe (CEPAL) sobre os investimentos chineses na America 
Latina. 
  
A pesquisa realizada sob a coordenação do Professor emérito da UFRJ e ex-presidente 
do BNDES, Antonio Barros de Castro, traça um panorama dos investimentos chineses 
no Brasil em 2010 e 2011.  
 
O investimento direto das empresas chinesas no Brasil registrou um aumento de mais 
de 10 vezes em 2010 em relação ao ano anterior, totalizando R$ 12,67 bilhões. 
Segundo o estudo do CEBC, o salto verificado é um indicador do surgimento de uma 
nova fase no relacionamento bilateral. Além de ser desde 2009 o maior parceiro 
comercial do Brasil, a China torna-se agora um grande investidor no país.  
 
Como não dispõe internamente da diversidade e do volume necessário de recursos 
naturais para manter suas taxas de desenvolvimento, a China vem consolidando, há 
alguns anos, uma base internacional de fornecimento de matérias-primas. Em 2010, os 
investimentos se caracterizaram, sobretudo, pela inclusão do Brasil nesta base 
internacional. Neste ano, Rio de Janeiro e Minas Gerais figuram como os principais 
destinos de investimentos anunciados por empresas chinesas no Brasil, com U$ 9,02 
bilhões e U$ 7,3 bilhões, respectivamente. O fato está associado à concentração nestes 
estados de grandes investimentos em extração de petróleo e minério de ferro.  

 
Em 2011 os investimentos chineses no Brasil apontam para um rearranjo em favor da 
indústria e de setores de tecnologia mais avançada. Dentre nove investimentos 
anunciados, apenas um está relacionado ao setor de agronegócio e ainda não existem 
projetos referentes aos setores de Energia, Mineração e Siderurgia, responsáveis por 
90% do volume de investimento anunciado em 2010. Merecem destaque, por 
exemplo, o investimento anunciado pela ZTE (Telecomunicações), que propõe a 
construção de um parque industrial em Hortolândia (SP) e o anúncio da Huawei, que 
pretende investir US$ 350 milhões na instalação de um centro de pesquisa e 
desenvolvimento em Campinas. 
 
Uma nova e importante realidade se evidencia a partir dos resultados da pesquisa do 
CEBC. Caracterizando um momento histórico para Brasil e China, a nova etapa indica 
que está ocorrendo não apenas a expansão do comércio e dos investimentos, mas o 
inicio de uma integração entre as duas economias.  
 



 
Outro dado que reforça a nova fase entre os países é o fato de que mais de 95% do 
capital chinês investido no Brasil teve como origem a elite das empresas estatais da 
China, as chamadas Central SOE (Central State-Owned Enterprises). Elas fazem parte 
de um conjunto de 123 grandes corporações, de setores estratégicos da economia 
chinesa, sob a supervisão direta do governo central. Entre elas estão nomes como a 
Sinopec, a State Grid  e Wisco.  Esse conjunto de empresas anunciou no Brasil, em 
2010, investimentos somados de U$ 17,159 bilhões. 
 
A pesquisa se aprofundou no investimento do setor automobilístico e apresentou, pela 
primeira vez, um estudo de caso sobre o investimento da montadora Chery no Brasil, o 
maior do setor.  
 
A publicação é a primeira de uma série que integra o programa de pesquisas 
desenvolvido pelo Conselho Empresarial Brasil-China, que tratará de questões 
relevantes para a formulação de políticas e estratégias, seja por empresas ou órgãos 
de governo, no âmbito das relações Brasil-China. O intuito da série que aqui se inicia 
consiste no levantamento de questões relevantes que surjam ou adquiram relevância 
e que poderão ser posteriormente aprofundadas com maior fôlego e recursos por 
institutos de pesquisa e think tanks. O constante monitoramento dos investimentos 
mútuos faz parte do plano de trabalho do CEBC em 2011. 
 
Sobre o CEBC 
 
O Conselho Empresarial Brasil-China é formado por duas seções independentes, uma 
no Brasil, outra na China. Dedica-se à promoção do intercâmbio econômico Brasil – 
China e, sobretudo, a fomentar o diálogo entre empresas dos dois países. O CEBC 
propõe-se a contribuir para um bom ambiente de comércio e investimentos para as 
empresas dos dois países, assim como entender e divulgar as novas tendências 
observadas no dinâmico relacionamento Brasil-China. Para tanto, pretende estreitar 
seu relacionamento com as empresas e instituições que o integram, contando com 
elas como fontes de informações e sugestões para o entendimento do novo quadro de 
relações Brasil-China. Atualmente, o CEBC é composto por cerca de setenta das mais 
importantes empresas e instituições brasileiras e chinesas com investimentos e 
negócios nos dois países. 
 
 


