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A China já é o maior parceiro comercial do Brasil (fluxo comercial de US$ 56,3 bilhões em 
2010) e também o maior investidor (US$ 17,17 bilhões em 2010), sendo que 70% das 
exportações brasileiras (US$ 30,7 bilhões) foram de commodities. 
 
O perfil das trocas comerciais que mantemos com a China é caracterizado pela exportação de 
produtos de baixo valor agregado e importação de manufaturados, com maior valor agregado, 
fato que nos incomoda. 
 
Nessa perspectiva, as exportações de carnes para a China podem contribuir para alterar um 
pouco esse perfil, à medida que, por exemplo, se substituiriam exportações de soja e de milho 
em grão (ou farelo) por esses produtos já transformados em carne - portanto, com muito 
maior valor agregado. 
 
Acresce ainda que, aumentadas as exportações de carnes, amplia-se a demanda, o que gera 
condições para o crescimento das respectivas cadeias produtivas e consideráveis ganhos de 
escala. 
 
Resta saber se, de fato, a China pode vir a ser um grande importador das carnes brasileiras e, 
nesse aspecto, a situação parece bem distinta para as principais três carnes (bovina, de frango 
e suína), pois os hábitos de consumo dos chineses são muito diferentes para cada caso. 
 
Para a carne suína, a abertura do mercado chinês pode ser uma oportunidade histórica. A 
China é a maior produtora e consumidora de carne suína do mundo -seu consumo é da ordem 
de 50 milhões de toneladas por ano- e, embora seja na quase totalidade abastecida por 
produção interna, a conquista de fração de suas importações (deve importar 480 mil toneladas 
em 2011), representaria a tão sonhada diversificação de mercados (hoje, nossas exportações 
são excessivamente concentradas na Rússia), além é claro, de crescimento significativo dos 
volumes embarcados. 
 
Como no dia 11 deste mês três frigoríficos catarinenses foram autorizados a exportar carne 
suína para a China, tudo indica que a perspectiva está se tornando realidade. 
 
Em 2010, o Brasil já havia exportado cerca de US$ 220 milhões em carne de frango para a 
China, assumindo a liderança mundial entre os fornecedores daquele país. 
 
Eram 25 frigoríficos autorizados a exportar para aquele país, e esse número dobrou. O 
mercado chinês é relativamente menos importante para a carne de frango do que para a carne 
suína, mas ainda assim não negligenciável. 
 
Finalmente, para a carne bovina o mercado chinês representa um potencial apenas de longo 
prazo, pois o seu consumo per capita, por questões culturais, é muito pequeno. 
 
Embora estejam acontecendo grandes transformações no país asiático, no quesito consumo de 
carne bovina o aumento é apenas marginal. 
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