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1.1 O dinamismoeconômicochinês

A China foi da 8ª maior economia do mundo para a 2ª em apenas

15 anos. Ao longo dos últimos 30 anos, o país tem mantido uma média

de crescimento do PIB de 10% ao ano, o maior crescimento do mundo.

Em relação ao comércio, o peso do país como comprador

internacional de commodit ies é bastante signif icativo. Os três grupos de

produto abaixo são os principais exportados pelo Brasil para a China,

representando 80% das exportações brasileiras para o país. A China

importa 17% das exportações brasileiras (2011) e, desde 2009, é o

maior parceiro comercial do Brasil.
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Gráfico 1: Evolução da participação das importações 
chinesas no total das exportações mundiais

Mineral f uels, oils, 

distillation products, etc 
(1º)

Ores, slag and ash (1º) 

Oil seed, oleagic f ruits, 

grain, seed, f ruit, etc, 
nes (1º)

Fonte: Trade Map. Elaboração própria.

1.2 A China como realizadora de InvestimentoDireto Externo

Conforme apontado por Acioly e Pimentel (2011), a mudança para

a polít ica Going Global a partir de 2002 marca uma mudança em relação

ao processo de internacionalização chinês que passa a incentivar o

processo com “mecanismos de financiamento até a facilitação do

processo administrativo” (ACIOLY e PIMENTEL, 2011).

Com base em Dunning (1993), se espera observar um fluxo de

investimentos para determinados países de acordo com as vantagens

que se identif ica ao se instalar lá. A exploração do mercado local

(market-seeking) é um incentivo possível. Outra estratégia é se instalar

para utilizar um recurso (natural ou humano) mais abundante e/ou mais

barato no local (resource-seeking ou eficiency-seeking). Os

investimentos chineses têm se direcionado a países abundantes em

recursos naturais e uma interpretação seria de que estaria sendo

montada uma base internacional de fornecimento de alimentos e

matérias-primas para a produção na China.

Bases de dados oficiais:

a) Banco Central do Brasil (BCB): 

b)Ministry of Commerce of the People’s Republic of China

c) UnctadStat e Investment Map: 

Bases de dados de anúncio de investimento:

a) FDI Markets

b) Rede Nacional de Anúncio de Investimentos (RENAI):

c) China Global Investment Tracker (CGIT):

d) Relatórios do Conselho Empresarial Brasil-China: 

3.1 Investimentototal

A tabela 1 resume a disponibilidade de dados e quantidade de

anúncios de cada ano das bases utilizadas. Conforme esperado, o

valor oficial de IDE recebido pelo Brasil é imensamente menor do que

quando comparado ao investimento previsto pelas outras bases.

3.2 InvestimentoSetorial

Analisando os dados de 2010 das diferentes bases

conjuntamente, é possível notar que os investimentos desses anos se

concentramemenergia, mineração e siderurgia (gráfico 2).

Os dados de 2011 indicam um aumento dos investimentos no

setor manufatureiro (gráfico 3), interesse adicional de market-seeking.

Setores que receberam um maior investimento em 2011 são o de

veículos automotores e material eletrônico e equipamento de

comunicações, comdestaque para a ZTE e Huaw ei.

O ano de 2011 ficou marcado como um ano de entrada de

diversas marcas de automóveis chineses no mercado brasileiro (Chery,

JAC, Lifan etc.). Luis Curi, CEO da Chery no Brasil, afirmou que a

ampla utilização de componentes nacionais não é o plano inicial da

empresa. O alto preço das autopeças no Brasil não justif icaria a

produção local.

A tabela 2 traz as maiores fusões e aquisições do período. Um

número menor de F&A em 2011 pode ser explicado pela deterioração

do cenário internacional e também pela característica setorial.

3.Conclusões

De maneira geral, podemos concluir que os investimentos

chineses no Brasil são crescentes e signif icativos, evidenciados pelas

bases alternativas de informações. São investimentos motivados por

resource-seeking ou market-seeking e, em sua maioria, de empresas

estatais centrais. Segundo a pesquisa do CEBC, 93% dos

investimentos chinês recebido era de empresas estatais centrais e 6%

de empresas estatais(estaduais e municipais).

As empresas estatais centrais (SOE) são empresas ligadas a

setores estratégicos e recebem orientações diretamente do Stated-

Owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC). O

SASAC pode, inclusive, escolher e remover os executivos chefes da

empresa a qualquer momento de maneira a “dar incentivos e reprimir a

administração corporativa”, segundo o sítio eletrônico do SASAC.

Tabela 1: Fluxos de investimento realizado pela China no Brasil por ano

Bases de intenção de investimento

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

RENAI Em US$ milhões 3.030 10 534 5.695 3.294 5.862 3.228 4.503

Número de anúncios 5 2 5 8 10 7 13 13

FDI Markets Em US$ milhões 1.518 6.267 16 259 706 29 5.151 810 4.487 1.175*

Número de anúncios 4 10 1 2 5 3 9 10 17 7

China Investment Tracker Em US$ milhões 1.630 900 13.160 8.870 1.140**

Número de anúncios 2 2 7 5 2

Bases oficiais

Em US$ milhões País de origem do IDE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Banco Central Total 12.902 20.265 21.522 22.321 33.705 44.457 31.679 52.583 69.530 29.720

China 16 4 8 7 24 38 82 395 179 42*

Hong Kong 11 15 17 101 14 35 34 83 2.077 65*

MOFCOM China 6 15 10 51 22 116 487

Fonte: RENAI, FDI Markets, Heritage Foundation, Banco Central do Brasil e MOFCOM. Elaboração própria. * Até julho de 2012. **

Até junho de 2012.

2 . Metodologiae fontes de informação

A mensuração do processo de internacionalização das empresas

chinesas apresenta algumas dif iculdades metodológicas. Grande parte

desses investimentos tem sua real origem disfarçada, o IDE realizado

pela China é triangulado através de paraísos fiscais. Nos dados oficiais,

apenas fica registrada a procedência imediata do investimento.

As bases de intenções de investimento utilizam anúncios de

divulgados pela imprensa sobre intenções futuras investimentos.

Portanto, são investimentos que não necessariamente se concretização,

mas servemcomo dados comparativos com os valores oficiais.

Tabela 2: Lista de grandes fusões e aquisições chinesas confirmadas no Brasil

Ano
Empresa compradora

Valor da transação

(em US$ mi)
Participação Empresa comprada Setor subsetor

2009 China Investment Corporation 500 Vale Metais Ferro

2009 Wuhan Iron and Steel 400 22% MMX Mineração Metais Aço

2010 China Investment Corporation 200 BTG Pactual Financeiro Investmento

2010 East China Mineral Exploration 1.200 Itaminas Metais Ferro

2010 Sinochem 3.070 40% Statoil/Peregrino Energia Petróleo

2010 Sinopec 7.100 40% Repsol Energia Petróleo

2010 State Grid 990 Cobra/Elecnor/Isolux Energia Eletricidade

2011 Chongqing Grain 1.410 Agricultura Soja

2011 Sinopec 4.800 30% Galp Energia Energia Petróleo

2011 Taiyuan Iron, CITIC, Baosteel 1.950 15% CBMM Metais Niobium

2012 State Grid 940 ACS Energia Eletricidade

2012 China Construction Bank 200 WestLB Financeiro Banco

Fonte: CEBC, The Heritge Foundation eUnctad. Elaboração própria.

A influência do conselho sobre as estatais chinesas poderia esta incentivando

a compra e instalação de empresas chinesas ligadas à extração de recursos

naturais, agrícolas ou minerais, de modo a assegurar o fornecimento ao país.

O Real valorizado e um mercado consumidor crescente no período pós-crise

tornaram o mercado brasileiro um local atrativo para importações, crescentemente

de produtos chineses. Apesar da instalação de fábricas desses setores desde 2011,

a produção dessas empresas dependerá em grande parte de componentes

importados da própria China, gerando um baixo encadeamento com outros setores

de componentes produzidos nacionalmente.
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Gráfico 3: Composição setorial dos investimentos chinesas em 2011
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Fonte: RENAI, FDI Markets, China Investment Tracker e CEBC. Elaboração própria.
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Gráfico 2: Composição setorial dos investimento chineses em 2010

RENAI

fDi Markets

China 
Investment 
Tracker

Pesquisa 
CEBC*

Fonte: RENAI, FDI Markets, China Investment Tracker e CEBC. Elaboração própria.


