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No mercado brasileiro, o aumento das importações da
China levanta duas questões: indústrias brasileiras, como a
têxtil e de vestuário, demandam medidas de proteção contra
o "surto de produtos chineses"; e os chineses passam a ser
os principais fornecedores de itens da pauta de importações
brasileiras, como telefones celulares (ver artigo na edição de
julho de Conjuntura Econômica).

No mercado externo, a concorrência dos produtos chine-
ses desloca as exportações de outros países, inclusive o Brasil.
J. Machado e G. Ferraz1 estimaram as perdas brasileiras
atribuídas à concorrência chinesa nos mercados dos Estados
Unidos, Argentina, União Européia, Japão e um grupo de
países da Ásia-Pacífieo, no período entre 1996/1997 e 2001/
2002. De forma geral, os autores concluem que as perdas
foram muito concentradas e restritas a poucos produtos e
setores, em especial, no de calçados (Estados Unidos) e nos
de calçados e mobiliário (União Européia).

O crescente aumento das exportações chinesas no comér-
cio mundial sugere, entretanto, que pode estar ocorrendo um
maior deslocamento das exportações brasileiras nos anos
recentes. Estudo de uma consultoria Argentina, citado pelo
jornal Valor Econômico (6/julho/2006), afirma que a China
vem ocupando o papel de coadjuvante do Brasil ou de prin-
cipal fornecedor em vários itens como utensílios domésticos,
manganês, bicicletas e ferramentas.

Utilizamos a mesma metodologia de Machado e Ferraz
na estimação das perdas brasileiras em função da concor-
rência chinesa. Os resultados mostram um aumento dos
danos provocados pela China, embora no caso dos Estados
Unidos ainda permaneçam relativamente concentradas no
setor de calçados. Apresentam-se aqui os resultados gerais
do estudo.
Metodologia e dados — Os mercados estudados são
formados pela Argentina, Chile, Estados Unidos e México.
As vendas de produtos manufaturados dominam a pauta
brasileira para esses mercados. Em adição, para o Chile,
Argentina e, em parte, ao México, as exportações nacionais
entram nesses países isentas de tarifas de importações e/ou
com preferências, o que conferiria uma vantagem para o
Brasil.

Os dados foram obtidos do sistema World Integrated
Trade System (WITS) e em todos os casos, exceto o México,
a última informação anual era sobre 2004. Logo, os períodos
para comparação foram os valores acumulados de 1999/2001

e de 2002/2004 e a análise foi conduzida com produtos clas-
sificados a seis dígitos do Sistema Harmonizado.

Foram escolhidos os produtos coincidentes de exportações
brasileiras e chinesas em cada um dos países selecionados.
Em seguida, agruparam-se os produtos que os dois países
perderam mercado (market share, participação do produto
brasileiro e chinês nas importações totais do produto), ambos
ganharam e um perde e outro ganha. Aqui apresentamos os
principais resultados que se referem somente a produtos nos
quais o Brasil é derrotado e a China vitoriosa.
Resultados agregados — A tabela um apresenta o valor
total das perdas brasileiras em produtos coincidentes com
a China nos mercados selecionados. Assim, no caso dos
Estados Unidos, entre 1999/2001 e 2002/04, o valor total
da perda de exportações em produtos coincidentes que o
país perdeu market share foi de US$ 4,2 bilhões, dos quais
US$ 1,5 bilhão são devidos à concorrência chinesa. Logo,
no total das perdas brasileiras, a participação da China foi
de 35,7%. No estudo de Machado e Ferraz o percentual era
de 30,9%, o que mostra um aumento do deslocamento de
exportações brasileiras por produtos chineses no mercado
norte-americano. Os outros dados da tabela registram que
as perdas totais representam 11% do total exportado pelo
Brasil para os Estados Unidos no acumulado de 1999/2001
e o percentual das perdas atribuídas à China nesse total é
de 3,6%.

Após os Estados Unidos, a concorrência chinesa é res-
ponsável pelas perdas de exportações brasileiras no Chile
(29,2%), México (14,1%) e Argentina (11,1%) — no estudo
anterior de Machado e Ferraz, a perda no mercado argen-
tino foi de 11,9%. Os resultados para a Argentina devem
ser interpretados com cautela. Após a grave crise de 2001/
2002, a recuperação do crescimento econômico foi seguida
de um grande aumento das exportações brasileiras (94%),
em 2003. Mantido o bom desempenho, é possível que tenha
ocorrido oferta de novos fornecedores, como a China, o que
explicaria a tendência verificada pelo estudo antes citado da
consultoria argentina.

Na avaliação das perdas brasileiras totais, os produtos
com maior representatividade na pauta estão no mercado
mexicano (18,3%), seguido do norte-americano (11%).
Resultados por mercados — A tabela dois mostra os cinco
principais produtos que justificam o total das perdas atribuí-
das à China. Assim, as exportações chinesas de aparelhos de
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ar-condicionado explicam 18,1% da perda de market share
brasileiro no mercado importador desses produtos na Ar-
gentina. Ao mesmo tempo, esses aparelhos explicam 15,8%
dos US$ 50 milhões do valor da perda total de market share
atribuída à China.

O maior grau de concentração das perdas é no mercado
dos Estados Unidos, onde um único produto (outros calça-
dos) explica 32% do total das perdas. Registra-se também
uma relativa concentração no mercado mexicano para os
aparelhos de ar-condicionado (11%). Diferentemente do
resultado na Argentina, porém, a concorrência chinesa é
responsável por 92% das perdas brasileiras. O percentual
de 18,1% na Argentina pode estar associado a possíveis
benefícios do acesso preferencial de mercado na presença
do Mercosul.

Somando os cinco principais produtos, esses explicam
28,2% do total da perda na Argentina e também no Chile
(31%), Estados Unidos (54%) e México (37%). E, exceto
o caso de aparelhos de ar-condicionado na Argentina e
antenas no México, as perdas de market share brasileiro
são compreensíveis pela presença chinesa com percentuais
acima de 50%. A análise dos dados mostrou ainda que para
85 produtos, percentuais acima de 90% atribuídos à China
expressam a perda de market share das exportações brasilei-
ras no mercado argentino. No Chile, o número de produtos
é de 82, nos Estados Unidos, 75, e no México, 52.

No estudo de Machado e Ferraz é salientada a relativa
concentração das perdas em setores/produtos. No caso dos
Estados Unidos, o calçado, que aqui explicou 32% do total
das perdas, o percentual era de 56%. Logo, como o per-
centual de perda total aumentou (de 30,9% para 35,7%),
pode ser concluído que está ocorrendo uma diversificação
dos produtos em que o Brasil perde market share nos Es-
tados Unidos, em função da concorrência chinesa. Essa
mesma conclusão preliminar pode ser extraída para os
outros mercados.

As perdas totais brasileiras devidas à China, em relação
ao total exportado pelo Brasil para os mercados selecio-
nados, são relativamente pequenas. O maior valor é nos
Estados Unidos (3,6%). No entanto, a participação da
China nas perdas brasileiras dos produtos coincidentes
merece atenção. No caso dos Estados Unidos, a questão
não se resume predominantemente a calçados, como no
passado. Nos outros mercados selecionados, em especial a
Argentina, apesar do valor atribuído à China ser de 11,8%,
o grau de concentração dos cinco principais produtos é de
28,2% e há um expressivo número de produtos brasileiros
(85) que a perda de market share é atribuída quase que
exclusivamente à China.

Os dados não sugerem, entretanto, um cenário alarmista
da "invasão chinesa". Apenas que, principalmente nos países
em que o Brasil possui acordos preferenciais, é necessário
avaliar se os produtos que estão sendo deslocados refletem
vantagens competitivas "insuperáveis" ou se é possível intro-
duzir novas diferenciações dos mesmos produtos associados

Fonte: Sistema WITS.

à redução de custos de produção e/ou novas estratégias de
comercialização. De qualquer forma fica a principal con-
clusão que na pauta de produtos coincidentes, os ganhos
líquidos tendem a pender para a China. 
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