
A exemplo do que vem ocorrendo no cenário interna-

cional, a China vem ocupando um papel progressiva-

mente mais importante nas relações comerciais do

Brasil. O crescimento do intercâmbio comercial entre

os dois países foi particularmente intenso entre 1995

e 2005, tendo a corrente de comércio se multiplicado

por cinco, enquanto o total de comércio do Brasil com

o mundo dobrou. Esse crescimento reflete um eleva-
do dinamismo tanto das exportações quanto das im-

portações bilaterais brasileiras.

Diversos trabalhos analisam a evolução do intercâm-

bio comercial entre os dois países e indicam que os

efeitos do crescimento do comércio são percebidos

de forma bastante diferenciada segundo os agentes

econômicos. Se, para alguns, a China aparece como

"a nova rota da seda"1 - ou seja, um mercado potenci-

al importante para as exportações brasileiras -, para

outros, os produtos chineses são percebidos como

concorrentes da produção brasileira, seja no merca-

do doméstico, seja em terceiros mercados.

Um locus importante para se avaliar em que medida o

comércio com a China traz benefícios ou ameaças é

o mercado de trabalho, visto que aí estão sendo gera-
dos empregos em decorrência do aumento das ex-

portações para aquele mercado, ao mesmo tempo

que postos de trabalhos são potencialmente "amea-

çados" pela entrada dos produtos chineses.

Nesse sentido, buscamos aqui avaliar como o cresci-

mento recente do intercâmbio Brasil-China afetou o

emprego no Brasil, partindo do reconhecimento de

que diferenças setoriais e no grau de elaboração dos

produtos exercem diferentes pressões sobre o em-

prego - em função da intensidade no uso do fator

trabalho e do perfil de qualificação da mão-de-obra.

Para isso, estimamos o conteúdo de trabalho dos flu-

xos de exportação e importação bilaterais, conside-

rando as diferenças de grau de qualificação dos tra-

balhadores. Esse cálculo nos fornece a quantidade

de empregos gerados pelas exportações e ameaça-

dos pelas importações.

O artigo está organizado da seguinte forma. Após uma

breve apresentação da estrutura e da evolução do co-

mércio bilateral (segunda seção), apresenta-se a

metodologia e os dados utilizados (terceira seção). Em

seguida, são apresentadas as características do em-

prego associado ao comércio com a China (quarta se-

ção). Enfim, na última seção, são apresentadas as

considerações finais.
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