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Mesmo com a diplomacia regional, o Brasil perdeu sua liderança nas exportações na América 
Latina (AL) para a China. Um estudo realizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), que traçou um panorama do período de 1990 a 2004, diagnosticou que a participação 
da China no total importado pela AL passou de 0,7% para 7,8%, enquanto a de produtos 
brasileiros subiu de 5,3% para 6,5%. Para se ter uma idéia, conforme dados do Conselho 
Empresarial Brasil-China, em 2006 os chineses exportaram um total de US$ 1,8 trilhão, sendo 
que 4,1% foi direcionado à América Latina. Ou seja, a região comprou US$ 73,8 bilhões, sendo 
que cerca de 80% se tratava de manufaturados, somando US$ 59 bilhões. No mesmo ano, 
segundo o Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior (MDCI), o Brasil 
comercializou apenas US$ 31,3 bilhões com a AL, sendo que US$ 15,2 em produtos 
manufaturados.  
 
Nem mesmo em 2007 o desempenho brasileiro conseguiu amenizar esse quadro. Foram 
exportados US$ 36,426 bilhões, com US$ 17,512 bilhões formados por manufaturados, 
incluindo bens de capital e consumo. 
 
Para o diretor da Câmara de Comércio e Industria Brasil-China (CCIBC), Kevin Tang, o avanço 
comercial do país sobre a América Latina é um processo natural de demanda de mercado. 
Segundo ele, com o câmbio atual valorizado, fica praticamente irreversível ao Brasil tentar 
competir agora. "O perfil mostra que o crescimento tem mantido o ritmo nos últimos anos. A 
China tem feito acordos bilaterais com países da AL que ajudaram a difundir mais produtos", 
informa. 
 
Tang acrescentou que o perfil da exportação chinesa é diferente da brasileira, pois tem 
aproximadamente 80% do seu volume dimensionado em produtos manufaturados. "No curto 
prazo, dificilmente o Brasil conseguirá diminuir o déficit com a China", explica o executivo. 
 
O professor de economia André Biancarelli, do Centro de Estudos de Conjuntura e Política 
Econômica (CECON) do Instituto de Economia da Universidade de Campinas (Unicamp), é 
taxativo ao afirmar que a China é o maior concorrente do País em produtos manufaturados. O 
especialista salienta que esse cenário tende a se agravar ainda mais como passar dos anos. 
 
Segundo Biancarelli, a nação que mais se beneficiou o enfraquecimento dos Estados Unidos 
nos últimos anos foi a China, pois os americanos sustentaram anos de déficit comercial com os 
asiáticos. "Ela entupia os EUA de seus produtos", comenta o professor. 
 
Porém, com a redução do crescimento econômico norte-americano, a tendência explicada pelo 
analista é que a China busque vender seus produtos em outros mercados, conseqüentemente, 
intensificando mais seu foco para regiões como a América Latina. "Pela pauta de exportação 
brasileira, o foco para nossos países vizinhos é de venda de conteúdo tecnologicamente mais 
elaborado, fato que casa com o perfil exportador chinês", acrescenta. 
 
Apesar de reconhecer a dificuldade de uma solução para o Brasil evitar perdas, o professor 
disse que saída é intensificar as relações diplomáticas com os países vizinhos. "Medidas de 
incentivo, como a política industria anunciada para de melhorar a competitividade, podem ser 
um fator importante", informa. 
 
Entretanto, o especialista vê uma "luz no fim do túnel" que pode reduzir a competitividade dos 
produtos chineses. "Já observamos que há um aumento da inflação no país, fato que pode 
encarecer os produtos chineses que começarão a exportar inflação. Isso sem falar na pressão 
por melhores salários dos trabalhadores locais, fato que elevará o custo China nos próximos 
anos", prevê. 
 
Para finalizar, Biancarelli disse que iniciativas como, o comércio bilateral com Argentina em 
moeda local, pode ajudar a reduzir mais o custo regional. "Assim, se elimina duas transações 
cambiais", conclui. 



 
Entre os produtos brasileiros mais vendidos para a China estão minério de ferro (34,5%), soja 
(26,3%), petróleo (7,8%) e outros (30,4%). Já os importados de lá são: máquinas ou 
equipamentos do setor elétrico (34,3 %), máquinas ou equipamentos mecânicos (18,6%), 
produtos químicos e inorgânicos (10,2%) e outros (36,9%). Os dados são do MDCI. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 15 maio 2008. Primeiro Caderno, p. A3. 


