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LEIA MAIS Chineses veem o
Brasil como o parceiro

comercial ideal, especialmente
por ser capaz de suprir
suas necessidades urgentes
de produtos básicos.

Segmentos com pouca
concorrência direta no

mercado chinês, como
alimentos, moda e bebidas,
estão entre os mais otimistas
com as negociações.

Com fábrica em Pequim,
Embraco destina

90% de toda sua produção
local ao mercado chinês
e é exemplo para outras
companhias brasileiras.
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RESULTADO COMERCIAL EM 2010

Maiores importações

Peças para aparelhos e receptores 
de radiodifusão e televisão

Dispositivos de cristais líquidos

Peças para aparelhos de telefonia 
e telegrafia

1,18  

0,50

0,44

4,60%  

1,96%

1,74%

Maiores exportações

Minério de Ferro

Grãos de soja (mesmo triturados)

Óleos brutos de petroleo

13,34

7,13

4,05

43,32%

23,17%

13,17%

Fonte: MDIC

Fonte: Ipea

País terá que estabelecer
política de governo para
conseguir agregar valor
à pauta de comércio bilateral

Paulo Justus
pjustus@brasileconomico.com.br

Agregar mais valor às exporta-
ções para a China, como pre-
tende a presidente Dilma Rous-
seff, depende não somente de
negociações bilaterais, mas da
melhor definição do que o Brasil
espera do país asiático. Essa é a
opinião do pesquisador da dire-
toria de Estudos Internacionais
do Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), Eduardo
Costa Pinto, um dos autores do
estudo sobre as relações entre os
dois países. “A gente precisa
buscar coordenação para pensar
num projeto de médio prazo”.

O pesquisador afirma que as
negociações bilaterais podem
servir para melhorar o fluxo de
capitais entre Brasil e China. Se-
gundo o estudo, atualmente há
um desequilíbrio na facilidade
de acesso dos aportes estrangei-
ros entre os países. Enquanto o
Brasil se mostra aberto à entrada
de capitais, a China regula forte-
mente os aportes estrangeiros.

Costa Pinto diz que esses
acordos devem ser complemen-
tados por uma política nacional,
que envolva vários níveis de go-
verno e possa aproveitar o inte-
resse chinês em investir no Bra-
sil como forma de desenvolver a
economia local. “O espaço que a
gente tem de trabalhar na agen-
da com a China é agregar valor.
Seja com a indústria nacional ou
com articulação dos próprios
chineses nessa cadeia de produ-
ção brasileira”, diz.

O estudo do Ipea analisa a
evolução da relação comercial
entre os dois países de 2000 a
2010. Nesse período, a China se
tornou o principal destino das
exportações brasileiras e ocupou
o segundo lugar entre os países
de origem das importações. En-
tre 2000 e 2010, as exporta-
ções para a China passaram de
US$ 1,1 bilhão para US$ 30,8
bilhões, ao passo que as impor-
tações brasileiras da China
cresceram de US$ 1,2 bilhão
para US$ 25,6 bilhões.

O crescimento das exporta-
ções brasileiras se deu principal-
mente em cima dos produtos
básicos. Entre 2000 e 2009, eles
passaram de 68% das exporta-
ções para 83% dessa pauta. Em
contrapartida, as importações
provenientes da China cresce-

ram principalmente entre os
produtos de alta tecnologia. A
participação dessas mercadorias
na pauta de importações saiu de
US$ 487 milhões em 2000 para
US$ 10 bilhões em 2010.

Mais recentemente, a partir
de 2006, o Brasil passou a atrair
crescentes ondas de investi-
mentos chineses, principal-
mente nas áreas de produtos
básicos como commodities e
petróleo. O valor investido pela
China passou de US$ 6,7 mi-
lhões em 2006 para US$ 392
milhões em 2010, segundo o
Banco Central. Os dados não le-
vam em conta os investimentos
chineses feitos por paraísos fis-
cais. Se levados em conta esses
dados, por estimativas da So-
ciedade Brasileira de Estudos de
Empresas Transnacionais e da
Globalização (Sobeet), esse va-
lor em 2010 estaria entre US$ 13
bilhões e US$ 17 bilhões. ■

Negociações a
serem estabelecidas
nesta semana
podem contribuir
para ampliação do
fluxo de capitais
entre Brasil e China

Evaristo Sa/AFP

Presidente terá agenda extensa a
ser cumprida no país asiático, com

negociações em diferentes áreas
Governo ainda
precisa definir
prioridades
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