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DESTAQUE CAPITAL ESTRANGEIRO

Simone Cavalcanti, de Brasília
scavalcanti@brasileconomico.com.br

Mesmo não sendo oficialmente
reconhecida como economia de
mercado pelo Brasil, a China
vem ampliando consideravel-
mente seus investimentos no
país desde 2004. Os aportes
anunciados para o Brasil somam
US$ 40,8 bilhões entre 2003 e os
primeiros cinco meses deste
ano, segundo levantamento do
Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior
(Mdic). Importante notar que a
informação de que a Foxconn
investiria vultosos US$ 12 bi-
lhões não está considerada nes-
se volume, pois a empresa é se-
diada em Taiwan.

A empresa não confirmou os
planos, que foram dados como
certo pelo ministro de Ciência e
Tecnologia, Aloízio Mercadante,
durante a visita da presidente
Dilma Rousseff à China no mês
passado. Do total apurado, pra-
ticamente a metade de novas
inversões ou fusões e aquisições
estão concentradas no ano pas-
sado e no acumulado até maio
deste ano, sendo US$ 17,37 bi-
lhões e US$ 3,61 bilhões, res-
pectivamente nos períodos
(veja mais no quadro ao lado).

O levantamento tem como
fontes as informações recebidas
pelo próprio ministério e seus
órgãos coligados, como a Supe-
rintendência da Zona Franca de
Manaus (Suframa), além de
anúncios veiculados na mídia e
as intenções de investimento
informadas por órgãos estaduais
de fomento e entidades de clas-
se empresariais. A checagem
dos dados revelou que, do total,
US$ 13,7 bilhões foram cancela-
dos, sendo a maioria na área de
siderurgia. Alguns foram can-
celados por falta de licença am-
biental, mas não há informa-
ções precisas se serão retoma-
dos ou quando isso ocorrerá. Os
outros US$ 27 bilhões já foram
aplicados ou estão em fase de
avaliação ou implantação.

Uma análise por setores feita
pela Rede Nacional de Informa-
ções sobre Investimento (Re-
nai), do Mdic, e obtida com ex-
clusividade pelo BRASIL ECONÔ-

MICO mostra que a atenção dos
chineses está mais voltada para
os segmentos de metais, incluí-
dos mineração e metalurgia.
Não é para menos. Com seus
planos de crescimento econô-
mico sustentado a taxas de dois
dígitos, a China quer ficar cada
vez menos dependente das for-
necedoras estrangeiras, como a
Vale, que imprimem aumentos
de preços trimestrais dada a alta
demanda do comprador. Se-
gundo o Mdic, a aquisição de
21% da mineradora MMX pela
Wuhan Iron and Steal (Wisco)
deu início a esse processo.

Eduardo Celino, coordena-
dor-geral da Renai, nota que,
antes de 2009, boa parte dos in-
vestimentos previstos para a
área de siderurgia ainda não se
efetivaram, seja por dificuldade
na obtenção de licença ambien-
tal e por mudança de local para
a instalação do projeto. “Um
empreendimento anunciado
pela Baosteel em parceria com a
Vale era inicialmente no Mara-
nhão e passou para o Espírito
Santo, mas houve a eclosão da
crise financeira internacional e
foi suspenso”, diz Celino.

Projetos realizados
Outro segmento de bastante in-
teresse é o de petróleo, gás e
carvão, no qual, em apenas três
projetos, os anúncios chegam a
US$ 10,4 bilhões nos últimos
anos. Pelos dados da Renai, des-
se total US$ 7,1 bilhões foram
destinados à compra pela Sino-
pec de 40% da Repsol; e US$ 3,1
bilhões pagos pela Sinochen por
40% do campo de Peregrino,
que pertencia à norueguesa Sta-
toil. “Isso evidencia a estratégia
chinesa de garantir o autofor-
necimento de matérias-primas
para sua expansão”, diz Celino.

De acordo com o relatório,
houve ainda outra operação de
destaque, concentrada no ano
passado, quando a chinesa State
Grid adquiriu, por US$ 1,7 bi-
lhão, sete concessionárias na-
cionais de transmissão de ener-
gia, que eram controladas por
capital espanhol. Dentro da área
de energia, o Sudeste concentra
a maior parte das intenções de
investimentos. ■

Investimento da
China no Brasil já
beira os US$ 30 bi
Outros US$ 13 bi ainda não foram desembolsados, seja por
falta de licença ambiental ou por mudança do local de projeto
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INVESTIMENTOS CHINESES 
ANUNCIADOS PARA O BRASIL

Em US$ bilhões

Fonte: Mdic        *até maio
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Governo busca
Interesse é criar parcerias que
permitam acesso tecnológico
às empresas brasileiras

O governo quer atrair projetos
que possam agregar valor a
toda cadeia produtiva em
ações de vários segmentos
para as empresas brasileiras se
beneficiarem de tecnologia
chinesa. “Eles têm investido
muito em pesquisa nessa área
e em alta tecnologia também”,
disse Eduardo Celino, coorde-
nador geral da Rede Nacional
de Informações sobre Investi-
mento (Renai), do Mdic. “Nós

queremos fomentar parcerias
(joint ventures) com empresas
brasileiras”.

Segundo ele, em razão de
sua característica de forte par-
ticipação do estado na econo-
mia, o governo chinês também
é mais sensível à interlocução e
aos acordos com governos com
os quais está desenvolvendo
relações econômicas. O gover-
no brasileiro, ciente disso, bus-
ca colocar essas questões nos
fóruns de discussão que têm
sido realizados — eventos como
a visita da presidente Dilma
Rousseff no mês passado à Chi-

EXPORTAÇÃO CRESCENTE

● US$ 20,9 bi em investimentos
foram anunciados para o
segmento de metais, que
inclui minerais e siderurgias.

● Em segundo lugar em interesse
está o segmento de petróleo e
gás, com US$ 10,38 bi de aportes.

● Outros US$ 2,71 bi foram
aplicados pelos chineses no
segmento de comida e tabaco.

● US$ 1,9 bi foi investido por
empresas chinesas em
companhias de energia brasileiras.

● Mais US$ 1,49 bi foi anunciado
em aportes da área automotiva.
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