
a América Latina e o Caribe (Cepal) e a Corporação Andina de Fomento (CAF).
Por um lado, o baixo custo da mão-de-obra e a conseqüente competitivi-

dade da China podem prejudicar outras economias.Por outro,seu enorme mer-
cado interno significa uma oportunidade.A China é um anjo ou um demônio
para a América Latina?

A primeira constatação é que grande parte do aumento das importações
norte-americanas da China não substituíram produtos vindos do México ou
da América Central (beneficiados pela proximidade geográfica),senão do Japão
e de outros países emergentes. Um bom exemplo pode ser visto no mercado
calçadista. No ano de 1988, quase 60% das importações norte-americanas de
calçados foram provenientes da Coréia do Sul e de Taiwan, e só modestos 2%
vieram da China.Em 2005,a participação chinesa foi de mais do que 70%,en-
quanto as importações da Coréia do Sul e de Taiwan foram insignificantes.

O surgimento comercial da China como protagonista mundial é,em muitos
sentidos,excepcional por sua rapidez e vigor.A economia chinesa é muito mais
aberta do que a da maioria dos países emergentes.Em 2005,a soma das expor-
tações e importações chinesas de bens e serviços superou 70% de seu PIB, en-
quanto nos Estados Unidos,no Japão ou no Brasil foi de 30% ou menos do PIB
(ainda que seja possível comparar a cifra da China com a de alguns países lati-
no-americanos,como o Chile e o México,com 60% a 65% ,e também com al-
guns desenvolvidos, como a Espanha).

as últimas décadas, a China tor-
nou-se um protagonista econô-
mico importante em termos mun-
diais. Segundo dados oficiais, em

menos de vinte anos a taxa de crescimento
do Produto Interno Bruto (PIB) elevou-se
ao extraordinário patamar de quase 9,5%(3)

e sua participação no comércio mundial
saltou de mero 1% para
mais de 6%. Se mantiver o
nível de crescimento co-
mercial, ela será, em breve,
a terceira economia mun-
dial, depois dos Estados
Unidos e da Alemanha, ul-
trapassando, pela primeira
vez, o Japão. Em 2005, a
economia chinesa ocupou
o quarto lugar no ranking
mundial, à frente do Reino
Unido. Segundo Goldman
Sachs,em 2040 a China su-
perará os Estados Unidos
como principal economia
mundial (4).

Mas é possível que gran-
de parte dessa avaliação se-
ja demasiadamente otimista. Alguns ana-
listas se perguntam se o crescimento da
China não é impulsionado por uma bolha
passageira de investimentos, enquanto ou-
tros advertem sobre a possibilidade de uma
queda brusca ou expressam preocupação
pela fixação do valor da moeda(5) e pelo sis-
tema bancário chinês (6). Para outros ana-
listas, o novo capitalismo chinês não está
solidamente firmado no estado de direito,
no respeito à propriedade privada e no
livre mercado.

Mesmo assim, os estudos confirmam
que a participação crescente da China no
PIB mundial, aliada à globalização da eco-
nomia, já está gerando conseqüências sig-
nificativas em todo o mundo. O impacto
cada vez maior da China sobre a América
Latina despertou o interesse de algumas
instituições importantes voltadas para a re-
gião,entre elas a Comissão Econômica para

38 Desafios • fevereiro de 2007

ARTIGO por  J o r g e  B l á zq u e z - L i d o y,  J a v i e r  R o d r í g u e z  e  J a v i e r  S a n t i s o
(1)

N

ou demônio?
Anjo 
Os  impac to s  d o  c omé r c i o  c h i n ê s  n a  Amé r i c a  L a t i n a

Artigo publicado originalmente na Revista de la Cepal, edição de dezembro de 2006 / Edição e tradução: Andréa Wolffenbüttel(2)

Ra
ym

on
d 

Ge
hm

an
/G

et
ty 

Im
ag

es



Setores 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Maquinaria e 
equipamentos de transporte 28,0 31,1 34,2 36,8 40,3 44,0 46,6

Manufaturas várias 37,3 36,2 33,7 31,9 30,2 28,1 25,6

Produtos manufaturados 16,0 15,3 15,4 14,8 14,5 14,0 15,2

Subtotal 81,3 82,6 83,3 83,5 85,0 86,1 87,4
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Tabela 1. Estrutura exportadora da China 
(% das exportações totais)

O surgimento 
da China como 
protagonista do
comércio mundial

A participação da China nos mercados
mundiais aumentou rapidamente durante
seu processo de abertura comercial e está
restringindo a participação de outros paí-
ses emergentes (veja gráfico 1).

Basta verificar como, nos últimos vin-
te anos, a participação da China nas ex-
portações mundiais aumentou de forma
acelerada. Em 1980, partiram da China
0,9% das exportações mundiais e, em
2002, 5%. Em 2003, a participação chi-
nesa nas exportações globais aproxi-
mou-se de 6% e no final de 2004 o país
passou a ocupar o terceiro lugar entre os
exportadores mundiais, ficando atrás de
Estados Unidos e Alemanha. Entre 1990
e 2002, as exportações mundiais aumen-
taram aproximadamente 90% e as da
China cerca de 425%.A evolução das ex-
portações chinesas implica, por defini-
ção, que outros países estão reduzindo
sua participação no mercado. Não há
dúvida de que, no curto prazo, alguns
países terão prejuízos, já que a China
pode produzir bens de pouco valor agre-
gado a um custo muito baixo em razão
da abundância de mão-de-obra. Por
exemplo, na China os salários são, em
média, quatro vezes inferiores aos pa-
gos na América Latina.

Por outro lado, vemos que o comércio
com a China também apresenta aspectos
favoráveis. Antes de tudo porque tem um
enorme mercado interno e o desenvolvi-
mento do país contribuirá para sua evo-
lução. No longo prazo, o surgimento da
China trará benefícios provenientes do
comércio. Os países em desenvolvimento
que estabeleceram fortes laços comerciais
e de investimentos com a China, como os
do Sudeste Asiático, poderão tirar benefí-
cios desse processo.

A estrutura 
comercial da China

Para analisar os efeitos, no curto prazo,
derivados da evolução do comércio chinês,
é preciso começar por examinar a estrutu-
ra exportadora e importadora do país.
Para desenvolver essa parte do trabalho,
usamos a base de dados da Conferência
das Nações Unidas sobre Comércio e De-
senvolvimento (Unctad) (7) ,que abarca 620
produtos.

Pelo lado das exportações, em 2004
identificamos três setores-chave: produtos
manufaturados; maquinaria e equipamen-
tos de transporte; e, por último, manufa-
turas várias. Em conjunto, esses setores
representam quase 90% das exportações
totais chinesas (veja Tabela 1).

No que diz respeito às importações,
comprovamos que os setores mais impor-
tantes são os de produtos manufaturados,
maquinaria e equipamentos de transporte
e produtos químicos, que em 2004 repre-
sentaram, juntos, 69,2% do total importa-
do (veja Tabela 2).

O fato de as exportações e as impor-
tações terem estrutura similar mostra que
há um volume importante de comércio in-
traindustrial. Isso indica que a China se
transformou em um centro regional de pro-
dução e fabricação para reexportação.Nesse
caso,a participação das manufaturas de al-
ta tecnologia está aumentando rapida-
mente. Por outro lado, as manufaturas de
baixa tecnologia estão perdendo terreno na
estrutura comercial, tanto no caso das ex-
portações como no das importações.

Os custos 
no curto prazo: 
a concorrência 
comercial da China

No caso dos países latino-americanos,a
informação disponível indica que o México
oferece um exemplo paradigmático dos
custos no curto prazo.Para avaliar esses cus-
tos,utilizamos dois índices de concorrência
comercial. A idéia é comparar a estrutura
exportadora da China com a de outros paí-
ses em determinado período. Se as estru-
turas se mostram muito similares, o mais
provável é que ambos concorram por ter-
ceiros mercados, como o dos Estados
Unidos, principal destino das exportações
latino-americanas.

Os dois índices foram elaborados uti-
lizando a base de dados da Unctad e são ver-
sões modificadas dos conhecidos coeficien-
te de especialização (cs) e coeficiente de con-
formidade (cc). Nesse caso, um dos países
será sempre a China e o outro uma econo-
mia escolhida. Se os dois países têm exata-
mente a mesma estrutura exportadora,am-
bos os índices são igual a 1, o que indica al-
to potencial de concorrência entre eles.Ao
contrário, se os dois índices são iguais a 0,
não há coincidência entre as estruturas e a
tendência é que não exista concorrência
comercial. Construímos dois índices, em
vez de um,para termos certeza de que os re-

sultados obtidos são consistentes(8).
Calculamos os coeficientes cs e cc com-

parando a concorrência da China com 34
economias,quinze das quais correspondem
a países da América Latina.O período ana-
lisado foi de 1998 a 2004. Naturalmente,
foram calculados os valores de cs e cc para
cada ano.Porém,com o intuito de apresen-
tar os resultados da forma mais simples pos-
sível,agregamos os valores.A cifra final,que
chamamos de ci, representa a média arit-
mética dos dois índices (veja Gráficos 2).

Os resultados são bastante interessantes,
já que os coeficientes são relativamente bai-
xos para todas as economias latino-ameri-

canas, exceto o México. Em geral, as cifras
indicam que no mercado norte-americano
não existe concorrência direta entre a
China e a América Latina. Não é de estra-
nhar que os países que exportam principal-
mente produtos básicos enfrentem um
risco menor de concorrência, já que a
China é importadora de matérias-primas.
Entre as 34 economias estudadas, os coefi-
cientes mais baixos correspondem ao Pa-
raguai, à Venezuela, à Bolívia e ao Panamá,
ou seja, esses são os menos afetados pela
concorrência comercial chinesa. Brasil e
Colômbia estão em posições intermediá-
rias, enquanto México e Costa Rica estão
mais expostos à concorrência.

Portanto, do ponto de vista do inter-
câmbio comercial,pode-se concluir que os
custos de curto prazo para a América
Latina, se é que existem, são bastante redu-
zidos.De fato,na maioria dos países latino-
americanos, as exportações para a China
têm aumentado notavelmente.

O comércio entre Brasil e China quadru-
plicou (com folga) no período entre 2001 e
2004,porém se manteve muito concentran-
do em um pequeno número de mercado-
rias. Em 2005, 75% das exportações brasi-
leiras para a China foram compostas de cin-
co produtos básicos: soja,minério de ferro,

Gráf ico 1. Partipação da China nas importações 
totais dos principais mercados (%)
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Setores 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Maquinaria e 
equipamentos de transporte 38,8 40,5 40,3 42,3 45,3 45,9 44,4

Produtos manufaturados 22,5 21,2 19 17,7 17,2 16,2 13,6

Produtos químicos 13,8 13,8 12,7 12,4 12,3 11,1 11,2

Total 75,1 75,5 72 72,4 74,8 73,2 69,2

Tabela 2. Estrutura importadora da China 
(% das importações totais)

Fonte: Base de dados Intracen, da Unctad/OMC
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Gráf ico 2. Grau de concorrência entre países 

latino-americanos e a China, pelo mercado 

norte-americano (coef iciente de concorrência-ci)

2000 a 2002    2002 a 2004

Fonte: elaboração dos autores

Em 1980, partiram da China 0,9% das exportações mundiais, em 2002, 5%, e no f inal             de 2004 o país passou a ocupar o terceiro lugar entre os exportadores mundiais

1980 1990 2000 2002 2004 2005*
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qüente maior eficiência da infra-estrutura
contribuiriam para melhorar os resultados
dos exportadores latino-americanos.

No caso do México, favorecido por sua
proximidade com os Estados Unidos, um
aumento da eficiência de seus portos na
proporção do ocorrido na França e na Suíça
poderia diminuir em 10% os custos de
transporte. Enquanto no Brasil e no Equa-
dor,segundo avaliam estudiosos já citados,
um aumento de eficiência do mesmo nível
provocaria queda de mais de 15% nos
custos de transporte.

Os portos latino-americanos estão en-
tre os mais ineficientes, sem falar que a
região enfrenta sérios problemas no que
diz respeito ao funcionamento do sistema
alfandegário, com demora, em média, de
sete dias para o desembaraço de mercado-
rias (nos portos considerados piores, que
são os equatorianos e os venezuelanos,
esse processo chega a demorar quinze e
onze dias, respectivamente). Além disso,
os custos de manuseio de contêineres den-
tro dos portos são muito elevados e ainda
existe uma forte presença do crime orga-
nizado na infra-estrutura portuária. Tudo
o que foi mencionado indica que há amplo
espaço para melhorias.

Oportunidades no
curto prazo: a vigorosa
demanda da China

Como se comprovou, os efeitos do
comércio chinês sobre a América Latina,
salvo algumas exceções, são, em geral, po-
sitivos. E até mesmo para países como o
México, que enfrenta crescente pressão
competitiva no mercado norte-americano,
a China poderia representar,pelo menos em
teoria, uma oportunidade como um pos-
sível mercado para exportação.Para avaliar
os benefícios que poderiam advir da cres-
cente demanda chinesa, construímos dois
índices. Assim como no caso anterior,
utilizamos a base de dados da Unctad, que
abarca 620 produtos diferentes.

Esse índices comparam a estrutura ex-
portadora de quinze países latino-ameri-
canos com a estrutura importadora da
China. Se as exportações de determinado
país assemelham-se às importações da
China, quer dizer que existe potencial para
incremento das exportações do país lati-
no-americano. Cabe reiterar que esses
índices são versões modificadas do coefi-
ciente de especialização (csm) e do coefi-
ciente de conformidade (ccm). Nesta par-
te do trabalho, adotamos os mesmos pro-
cedimentos da seção anterior. Ambos os
índices são iguais a 1 quando as impor-
tações chinesas coincidem exatamente
com as exportações da economia latino-
americana.Vale lembrar que, por mais que
o índice se aproxime de 1, não implica ne-
cessariamente que exista intercâmbio co-
mercial entre os dois países. Isso quer dizer
apenas que há um benefício potencial e
uma evidente oportunidade de comércio.

Os resultados não são muito alenta-
dores, principalmente porque os países da
América Latina são exportadores de pro-
dutos básicos e, portanto, seu comércio
potencial com a China está restrito a uma
pequena cesta de produtos (veja Gráfico 3).
Em outras palavras, devido à estrutura ex-
portadora da região, são poucas as proba-
bilidades de comércio intraindustrial da

China com a América Latina, salvo com o
México e com o Brasil.

Além disso, devido à crescente deman-
da chinesa por matérias-primas, o comér-
cio com esse país poderá requerer maior
especialização nesse tipo de bem, aumen-
tando o risco de que alguns países se ve-
jam presos na armadilha da exportação de
matérias-primas e não consigam avançar
na cadeia de valor agregado.

De fato, a China também está se con-
vertendo em comprador importantíssimo
de matérias-primas em alguns mercados
(veja Gráfico 4). Em 2003, ela foi o princi-
pal importador mundial de algodão, co-
bre e soja, e o quarto maior importador de
petróleo. A demanda chinesa por produ-
tos primários continua aumentando, es-
pecialmente por cobre e soja, que cresceu
anualmente à razão de 50%. No caso do
petróleo, a taxa de crescimento se aproxi-
ma de 20% anuais.

Ao se converter no maior importador
mundial de cobre,a China elevou as expor-
tações do Chile e do Peru.A combinação de
uma grande expansão industrial com  uma
economia florescente também contribuiu
para gerar forte demanda por petróleo,que
os fornecedores estão buscando atender, e
fez a China ultrapassar o Japão, transfor-
mando-se no segundo maior consumidor
desse produto, atrás apenas dos Estados
Unidos. Em 2003, um terço do incremento
diário do consumo mundial de petróleo se
deveu exclusivamente à China.

Mesmo que o intercâmbio comercial
se concentre em um número reduzido de
produtos básicos, a vigorosa demanda
chinesa por matérias-primas é benéfica
para a América Latina. Em termos eco-
nômicos, pode-se dizer que se trata de
um choque positivo de demanda. De
qualquer forma, ela gera efeitos positivos
na região, mesmo que não haja um co-
mércio direto com a China. Na América
Latina, os quatro principais produtos
básicos de exportação são: cobre, petró-
leo, soja e café. Esses bens representam
66% das exportações de matérias-primas
do bloco e a China absorve parte impor-

tante delas, exceto no caso do café.
Outro fato interessante é que a América

Latina é um importante produtor mun-
dial de commodities.A região responde por
47% da produção mundial de soja, 40%
da de cobre e 9,3% da de petróleo cru. No
curto prazo,a forte demanda chinesa cons-
titui uma oportunidade para a maioria
dos países latino-americanos. Se essa de-
manda se mantiver, o mais provável é que
a região seja favorecida.Ainda assim, seria
bom investir um pouco em maior espe-
cialização, pois, caso contrário, a América
Latina verá sua dependência dos produtos
básicos aumentar e os países da região
continuarão expostos às oscilações da re-
lação de intercâmbio.
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Outro aspecto que precisa ser enfrentado pelos países latino-americanos é a necessidade                   de reduzir os custos de transporte e melhorar a ef iciência da infra-estrutura

aço,óleo de soja e madeira.Grandes empre-
sas brasileiras,como a Aracruz,mais que do-
braram suas vendas para a China nos últi-
mos dois anos do período analisado,até che-
gar a 12% do total de suas exportações. A
China também se transformou em um dos
principais compradores de minério de ferro
da Companhia Vale do Rio Doce.

Um desafio importante para o Brasil é o
dinamismo das exportações da China,país
que nas próximas décadas deve continuar a
aumentar sua participação em terceiros
mercados graças à introdução de novos
produtos.Nesse sentido,assim como desta-
cam alguns economistas brasileiros (Mar-
celo de Paiva Abreu,2005),no médio prazo
a concorrência chinesa poderá afetar alguns
setores da economia, como o de produção
de ferro e aço. Num prazo mais longo, a in-
dústria automobilística também poderá vir
a ter problemas.

O caso do México é, sem dúvida, dife-
rente. As cifras indicam que esse país en-
frenta uma dura concorrência comercial
com a China, inferior unicamente àquela
encarada por Tailândia, Hungria e Coréia
do Sul.

Outro aspecto que precisa ser enfrenta-
do tanto pelo México como por outros

países latino-americanos é a necessidade de
reduzir os custos de transporte e melhorar
a eficiência da infra-estrutura.Para a maio-
ria dos países da América Latina, os custos
de transporte são um obstáculo ainda
maior do que as tarifas alfandegárias para o
acesso ao mercado norte-americano.

Depois de fazer uma análise detalhada
dos custos de transporte marítimo até os
mercados dos Estados Unidos, utilizando
uma base de dados que congrega mais de
300 mil registros anuais sobre produtos
despachados,Clark,Dollar e Micco (2004)
concluíram que a eficiência portuária é um
fator importante na composição dos custos.
Isso é fundamental porque, tanto na Ásia
como na América Latina, a queda das bar-
reiras e tarifas alfandegárias fez aumentar o
peso relativo do custo de transporte como
fator determinante do comércio.

Desconsiderando o México, os custos
médios de transporte na América Latina
são similares, e às vezes até superiores, aos
de seus concorrentes asiáticos. Para alguns
países, como Chile e Equador, os custos de
transporte são mais de vinte vezes supe-
riores à tarifa alfandegária média que incide
sobre seus produtos vendidos aos Estados
Unidos.A redução desses custos e a conse-
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Gráf ico 3. Potencial exportador para a China 

(coef iciente de concorrência-ci)

Gráf ico 4.
Crescimento das importações

entre 1997 e 2004 (%)

de 2000 a 2002    de 2002 a 2004 China    Mundo

Fonte: elaboração dos autores *de 2001 a 2004. Fonte: dados do Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos, World Metal Statistics e British Petroleum
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(3) As estatísticas chinesas dão margem a muitas
dúvidas. Em 2003, o governo informou que a taxa
de crescimento havia sido de 9,1%, mas, de acor-
do com o juízo de muitos economistas, essa taxa
superou os 11%.

(4) É bom destacar que, nos últimos anos, Goldman
Sachs tem estabelecido uma estratégia agressiva
para entrar no mercado chinês.

(5) A preocupação com a moeda chinesa intensificou-
se nos anos 2003 e 2004 por causa das eleições
nos Estados Unidos (Eichengreen, 2004 e 2006).

(6) Para saber mais sobre o sistema bancário chinês,
aconselhamos consultar um estudo do Deutsche
Bank (2004) e também um documento elaborado
pelo Banco de España (2004).

(7) Essa base de dados pode ser encontrada no
endereço www.intracen.org.

(8) A correlação entre os índices é de 0,94, o que
indica que ambos fornecem a mesma informação
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