
China importa commodities e exporta manufaturados  
 
A despeito das diferenças culturais, a pujança econômica chinesa atrai empresas e redes de 
franquias brasileiras para investimento na China. A crise levou a um baque nas exportações, 
principalmente por conta da queda nas encomendas de minério de ferro. Os números do mês 
de março já mostraram que a recuperação começou. No primeiro trimestre deste ano, o 
volume de negócios entre os dois países fechou com crescimento de 12,5%, somando US$ 7 
bilhões, contra US$ 6,3 bilhões em 2008.  
 
Ao diagnosticar o potencial do mercado chinês, o estudo Agenda China aponta o caminho das 
pedras para quem pretende investir na China. Entre os produtos de maior potencial de 
penetração no país asiático estão ferramentas, talheres e outras obras de metais, peles, 
peleteria, couros e seus artefatos, calçados, produtos farmacêuticos, de higiene pessoal e 
cosméticos, entre outros. “Existe um desconhecimento muito grande sobre a China. O Brasil 
tem a visão de que ela só importa commodities, mas isso não é verdade. Há um potencial 
muito grande a ser explorado, até porque o país é o segundo maior importador mundial”, diz 
Rodrigo Maciel, secretário-executivo do Câmara Empresarial Brasil-China (CEBC).  
 
No primeiro trimestre, as exportações para o mercado chinês totalizaram US$ 3,395 bilhões, 
alta de 62,7% sobre o mesmo período do ano passado. Já as importações somaram US$ 3,6 
bilhões, retração de 12,8%, na comparação com 2008. Com os resultados, a China tornou-se o 
segundo maior comprador de produtos brasileiros nos três primeiros meses de 2008 fora o 
terceiro. Na via inversa, o gigante asiático manteve-se como o segundo maior fornecedor para 
o Brasil, colocação que já ocupava entre janeiro e março do ano passado.  
 
No período, a pauta de produtos exportados para a China foi composta por 73% de produtos 
básicos e 27% de industrializados. Na contramão, as importações oriundas do país asiático 
foram formadas por 3,5% de produtos básicos e por 96,5% de industrializados. Em suma, 
enquanto o Brasil exporta basicamente minério de ferro, soja, petróleo e celulose, que 
correspondem a cerca de 70% do volume exportado, o mercado chinês nos abastece de 
componentes eletrônicos para telefonia e processamento de dados, além de telas de LCD e 
outros manufaturados. 
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