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Fundado em 2004, o Conselho Empresarial Brasil-China é uma institui-
ção bilateral sem fins lucrativos formada por duas seções independentes, 
uma no Brasil e outra na China, e dedicada à promoção do diálogo entre 
empresas dos dois países.

O CEBC concentra sua atuação nos temas estruturais do relacionamento 
bilateral sino-brasileiro, com o objetivo de aperfeiçoar o ambiente de co-
mércio e investimento entre os países.

As seções do CEBC têm autonomia completa e pautam sua atuação de 
acordo com os interesses de seus associados, mantendo intensa coope-
ração para o fomento do comércio e de investimentos mútuos. A seção 
chinesa, sediada em Pequim, tem suas atividades coordenadas e super-
visionadas pelo Ministério do Comércio da China (MOFCOM) e integra a 
estrutura do Conselho para Promoção de Investimento Internacional da 
China (CCIIP).

O CEBC foi, em 2015, reconhecido oficialmente, no Plano de Ação Con-
junta assinado entre o Brasil e a China, como o principal interlocutor dos 
governos na promoção das relações empresariais entre os dois países. Em 
2019, no âmbito da Quinta Reunião Plenária da Comissão Sino-Brasileira 
de Alto Nível de Concertação e Cooperação (COSBAN), presidida pelos 
vice-presidentes do Brasil e da China, as partes reconheceram novamente 
o papel relevante desempenhado pelo CEBC como canal de comunicação 
com a comunidade empresarial.
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Um olhar de longo prazo
Em algum momento das relações Brasil-China tornou-se lugar comum comentar que, nas 
negociações cada vez mais frequentes entre ambas as partes, havia a nítida percepção 
de que os chineses tinham objetivos estratégicos claros em sua relação com o Brasil. Do 
nosso lado, o sentimento era mais difuso: o mais frequente era o de que muitos estávamos 
apenas buscando maximizar ganhos conjunturais, seja no setor comercial, aproveitando 
preços favoráveis, sobretudo em commodities, seja na área de investimentos, já que alguns 
importantes ativos brasileiros estavam mais baratos devido à desvalorização do real. 

Nesse contexto, o Conselho Empresarial Brasil-China tem sempre insistido no chamado 
“olhar de longo prazo” como fonte de inspiração para a definição de uma política que me-
lhor atenda os interesses estratégicos brasileiros em sua importante relação com a China. 
Boa parte do que poderia constituir uma estratégia de longo prazo para as nossas relações 
com a China passa por enfrentar e superar desafios que são frequentemente internos. Há 
muito o que fazer em matéria de dever de casa: investir em infraestrutura e capital huma-
no, além de fortalecer e tornar mais ágil o ambiente de negócios, pré-requisitos essenciais 
para habilitar o Brasil a ser mais competitivo e eficiente no aproveitamento sustentável das 
janelas de oportunidade que a China oferece. 

Vivemos um mundo em transição desordenada e acelerada pelo Covid-19. A transição já 
estava em curso muito antes da pandemia; esta, na verdade, serviu para catalisar o processo 
de transição que estamos a viver e dificultar ainda mais as adaptações a uma nova realidade 
cujos contornos ainda não percebemos com clareza. Não sabemos, ao que parece, lidar com 
os grandes desafios internacionais, como a emergência da China, uma Europa populista, 
uma Rússia revanchista, a instabilidade do Oriente Médio, milhões de pessoas deslocadas de 
suas terras, mudança climática e as consequências dos grandes saltos tecnológicos.

Outro tema relevante é a disputa sino-americana, sobretudo na área de alta tecnologia: um 
exame mais acurado das relações entre as duas superpotências permite assinalar que, na 
maioria dos campos, a relação permanece positiva, sobretudo nos setores econômico, co-
mercial e financeiro. A disputa tem como pano de fundo, de um lado, a ascensão da China 
e, de outro, a preocupação norte-americana em manter sua hegemonia. Alguns acreditam 
que a notória deterioração das relações entre os dois países levará inevitavelmente a uma 
nova Guerra Fria e que, nalgum momento, seremos obrigados a tomar partido nessa disputa, 
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sujeitando-nos a eventuais retaliações da parte preterida. Na Guerra Fria havia um jogo de 
soma zero, onde os ganhos de uma parte equivaliam a perdas do outro lado. Não parece ser 
o caso atual, onde China e EUA mantêm o maior comércio bilateral do mundo e operam em 
conjunto grandes cadeias produtivas. 

A disputa sino-americana é séria e não é imune a acidentes de percurso. Mas há também a 
noção de que uma nova Guerra Fria, num mundo com muito mais interesses entrelaçados 
e globalizados, equivaleria a um “tiro no pé” de ambas as partes. Numa guerra entre duas 
superpotências há sempre o risco, como já aventado, de que outras partes sejam induzidas 
a tomar partido. Assim foi no confronto Estados Unidos–União Soviética. Hoje, contudo, 
não há indicações convincentes de que os demais países sejam forçados a tomar decisões 
em favor de uma das partes em detrimento da outra, como se fosse um jogo de soma zero. 

Essas considerações parecem relevantes e atuais, uma vez que deveremos em futuro pró-
ximo tomar decisões estratégicas em matéria de tecnologia que deverão condicionar por 
vários anos o funcionamento da economia brasileira. Não se trata de alinhar-se a um ou 
outro lado (o que seria em si uma tarefa complexa em um mundo globalizado com mui-
tos interesses entrelaçados), na ilusão de que isso nos tornaria um parceiro privilegiado 
da parte escolhida. O que importa é identificar o interesse nacional e definir os objetivos 
estratégicos com vistas à sua consecução. Nesse processo, devemos buscar delinear um 
conjunto de ações articuladas e sustentáveis que coloquem em evidência uma estratégia de 
longo prazo que nos sirva de orientação para o desenvolvimento das relações com a China, 
cada vez mais complexas e com a participação crescente dos setores públicos e privados.

É com esse propósito que o Conselho Empresarial Brasil-China solicitou a Tatiana Rosi-
to, que integra o Comitê Consultivo do CEBC, que elaborasse um documento contendo 
as “Bases para uma Estratégia de Longo Prazo do Brasil para a China”. Tatiana é uma 
competente diplomata e economista e hoje uma profunda conhecedora da China, onde já 
representou o Brasil como diplomata e como chefe do escritório da Petrobras em Pequim.

O CEBC espera que esse trabalho possa ser de grande utilidade para os formuladores e 
executores da política exterior do Brasil para a China e que sirva também de inspiração 
para todos aqueles que, em suas tratativas com a parte chinesa, tenham sempre em mente 
o interesse nacional. As propostas aqui apresentadas podem ademais impulsionar o enga-
jamento entre as empresas dos dois países, com a exploração de novos negócios e coope-
ração. Acima de tudo, nós temos a expectativa de que o documento estimule o debate em 
torno da estratégia para o relacionamento com a China e contribua para construção do 
olhar de longo prazo que deve guiar nossas ações. 
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SUMÁRIO 
EXECUTIVO

A pandemia da COVID-19 trouxe novos desafios para as relações Brasil-China 
num contexto de acirramento da rivalidade estratégica China-EUA e também 
da aceleração e ampliação de tendências globais que alteraram o cenário para 
a evolução das relações bilaterais. Ao encerrar-se o ano de 2020, o aprofun-
damento dos laços comerciais e as expectativas na área de investimentos e 

cooperação tecnológica do Brasil com a China ocorrem ao tempo em que as ambições 
do diálogo político são redimensionadas e aumentam as incertezas em relação ao futuro. 
Nesse contexto, o Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC) entende ser oportuna a rea-
lização de uma reflexão abrangente sobre as relações de longo prazo, que possa contribuir 
para a construção de estratégia brasileira para a China a ser amplamente debatida.

A crescente e emblemática inter-relação entre economia e segurança nacional oferece 
contornos institucionais à disputa China-EUA e ajuda a disseminá-la para o resto do mun-
do. É muito possível que se conviva com um “decoupling” em setores relacionados à segu-
rança nacional ou tecnologias duais, em paralelo a uma continuada integração comercial e 
financeira da China com o mundo, especialmente na área de serviços. 

A China tem influência econômica evidente em diversos setores da economia brasileira via 
comércio e investimentos, mas essa influência é limitada se comparada ao impacto poten-
cial da China através dos vetores de crescimento do século XXI, baseados na integração 
dos serviços à indústria e na economia digital, em que se configuram claramente dois polos 
muito distantes dos demais: China e Estados Unidos. 

A China vem assumindo nos últimos anos um papel crescente e mais assertivo no cenário 
internacional, condizente com sua transformação em grande potência econômica. Ele se 
expressa não somente no peso da China como nação comerciante e investidora, mas tam-
bém como participante ativa e engajada das instituições internacionais; crescente fonte de 
recursos para o financiamento do desenvolvimento e difusora de um modelo de desenvol-
vimento; promotora da internacionalização da sua moeda, o renminbi; e participante ativo 
na definição de regras e padrões internacionais.

SUMÁRIO EXECUTIVO
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Lidar com a China envolve dinâmicas de cooperação e competição, com complementari-
dades e assimetrias que remetem o Brasil à necessidade de repensar seu próprio caminho 
de desenvolvimento. A China desponta cada vez menos como competidora e ameaça e 
cada vez mais como referência e oportunidade, inclusive de como a ação governamental 
concertada pode estimular a transformação estrutural e a diversificação econômica. Por 
suas particularidades, relacionar-se com a China demanda dedicação, paciência e esforços 
que requerem estratégia de longo prazo. O Brasil também tem muito a oferecer à China e 
isso é parte importante de uma estratégia. 

O governo federal publicou, em 2018, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (ENDES) para o período 2020-2031, que foi revista e consolidada em janeiro de 
2020 e atualizada recentemente pela Estratégia Federal de Desenvolvimento - EFD 2020-
2031. A diretriz principal da ENDES é “elevar a renda e a qualidade de vida da população 
brasileira, com redução das desigualdades sociais e regionais”. A China e a Ásia podem dar 
importante contribuição para o alcance das diretrizes relacionadas não somente à inserção 
externa, mas também à economia, à infraestrutura e ao meio ambiente. 

Os resultados do comércio Brasil-China nos últimos anos expressam uma agenda exito-
sa de complementaridade com poucos paralelos no mundo. Mas também denotam que 
o Brasil não tem sido capaz de implementar a contento as suas declaradas prioridades 
nas relações com o principal parceiro comercial - diversificação e agregação de valor à 
pauta de exportações. A velocidade das transformações e o papel das tecnologias digitais 
requerem grandes esforços e coordenação se o Brasil quiser se beneficiar da China com 
agregação de valor aos seus produtos. Tão importante quanto o que o Brasil pode exportar 
para a China, é o que o Brasil importa ou pode importar da China, e como pode construir 
canais estáveis e eficientes para absorção de novas tecnologias em que a China oferece 
liderança crescente. 

Aproveitar as oportunidades relacionadas à contínua transformação estrutural da China 
deve ser o foco de uma estratégia para aquele país que coloque a produtividade e a com-
petitividade no centro. Há três principais caminhos: agregação de valor às exportações 
brasileiras, mediante intensificação das relações com o mercado chinês (inclusive mediante 
o e-commerce) e “descoberta” de novos nichos; adoção de tecnologias ou de partes das 
cadeias de produção que deixarão a China; e combinação de importações de commodities 
industriais chinesas com agregação de valor para consumo no Brasil ou exportação.

É preciso que Brasil e China confiram claramente ao comércio agrícola e a tudo o que 
ele representa em termos comerciais, de sustentabilidade e segurança alimentar no longo 
prazo a devida centralidade e previsibilidade em termos de compromissos estratégicos e 
diálogo maduro e profundo, mitigando riscos por meio do planejamento e do fortaleci-
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mento da confiança mútua. É imperativo para o Brasil buscar estabelecer com a China 
moldura de cooperação e de acordos comerciais formais que permitam reduzir os riscos 
da concentração da pauta e abrir caminho para necessária diversificação. 

Uma agenda do Brasil para a China na área de infraestrutura demanda visão de longo pra-
zo e envolve a aplicação da experiência recente e de bom senso para a solução de questões 
como mitigação de assimetrias de informação, aproximação de matriz de riscos e criação 
de ambiente favorável. O desafio principal é como promover, no novo ecossistema de PPPs 
em evolução no País, diálogo tempestivo e de qualidade entre investidores chineses, es-
truturadores privados, bancos públicos e privados e governos. Possivelmente haverá dimi-
nuição da ambição chinesa para projetos no exterior com a incerteza do ambiente político 
internacional. Isso aumenta a importância da fluidez do diálogo político e de sinalizações 
claras aos investidores.

O planejamento brasileiro pode se beneficiar de diálogo ampliado com empresas, aca-
demia e think tanks, inclusive na identificação de temas para a contratação de estudos e 
realização permanente de agendas de seminários. Há grande potencial para a mobilização 
de recursos humanos e técnicos que podem contribuir para a construção de uma estraté-
gia e de planos de governo. Essa reflexão não deve ocorrer somente no setor público ou 
voltada para ele, mas também no setor empresarial, nas universidades e no terceiro setor, 
o que contribuirá para elevar a qualidade e a consistência de uma estratégia nacional e das 
respectivas estratégias setoriais e empresariais. Este trabalho apresenta moldura e bases 
de uma estratégia com vistas a contribuir para reflexão abrangente e de longo prazo do 
Brasil sobre a China.
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INTRODUÇÃO

Em contexto de novos contornos externos e domésticos para as relações bila-
terais em 2020, o Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC) entende que é 
oportuna a realização de uma reflexão abrangente sobre as relações de longo 
prazo entre Brasil e China, que possa contribuir para a construção de estratégia 
do Brasil para a China e ser debatida pelos setores relevantes do empresaria-

do, do setor público em suas três esferas, da academia, da imprensa e do terceiro setor. 
Tendo em vista o papel do CEBC como canal institucional de diálogo entre empresas bra-
sileiras e chinesas1, esse esforço tenciona, ainda, contribuir para a preparação brasileira 
à VI Reunião da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação 
(COSBAN), programada para 2021, e para a revisão do Plano Decenal de Cooperação 
(2012-2021), que resultará em novo documento para orientar as relações bilaterais.

Além de atualizar o estado das relações econômicas para incorporar os novos e significati-
vos desafios que surgiram ao longo de 2020, o principal objetivo deste estudo é discutir as 
bases de visão estratégica de longo prazo do Brasil para a China que incorpore aspectos 
políticos, econômicos e institucionais, para que o País possa melhor aproveitar oportu-
nidades e mitigar riscos que as transformações da China e seus impactos globais trarão 
nas próximas décadas. Não é um trabalho isolado, mas considera e se beneficia de outros 
estudos e de percepções da autora construídas a partir de ampla teia de interlocutores 
nacionais e internacionais no setor privado, no setor público, na academia e no terceiro 
setor ao longo da última década2.   

1. Plano de Ação Conjunta Brasil-China 2010-2014 (artigo 5): “Os dois países estão prontos para avançar nos estudos com o fim de 
identificar prioridades de investimento e de comércio bilaterais; cooperar com as comunidades empresariais organizando, uma vez por 
ano, um encontro do Conselho Empresarial Brasil-China; e estabelecer as diretrizes para participação das comunidades empresariais 
nos encontros da Subcomissão (Econômico-Comercial)”.

2. Ressaltem-se os seguintes estudos: Agenda China – Ações Positivas para as Relações Econômico-Comerciais Sino-Brasileiras (CEBC, 
CNI e Governo Federal, 2008); Por uma Parceria Estratégica Global Sustentável para o século XXI (Rosito e Jaguaribe, 2018); Implica-
ções de uma China em Transformação: Oportunidades para o Brasil (Banco Mundial, 2014);  O Futuro da China e as Oportunidades para 
o Brasil (Arbache e Bessa Maia, 2019); Brasil-China: O estado da relação, Belt and Road e lições para o futuro (Caramuru et al., 2019); 
Brasil-China: elementos para uma cooperação em meio ambiente (Teixeira e Rossi, 2020); China-Brazil Partnership on Agriculture and 
Food Security (Jank, M.S., Guo, P. e Miranda, S.H.G. (Org.), 2020).
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01 02
No capítulo 1, 
apresentam-se 
brevemente as principais 
mudanças recentes no 
cenário internacional 
e seus impactos sobre 
a China, o Brasil e as 
relações bilaterais. 

No capítulo 2,  
discutem-se os 
pressupostos e limites 
do trabalho de propor 
uma estratégia do Brasil 
para a China e lançam-se 
as bases conceituais da 
proposta desenvolvida ao 
longo do trabalho. 

O ESTUDO 
ESTÁ DIVIDIDO 
EM CINCO 
CAPÍTULOS 

04 05
No capítulo 4, à luz dos 
capítulos anteriores e do 
estado atual das relações 
com a China em seus 
aspectos econômicos, 
políticos e institucionais, 
busca-se dar corpo aos 
principais elementos da 
estratégia.

No capítulo 5, à luz da 
moldura construída 
nas sessões anteriores, 
resumem-se as bases 
de uma estratégia 
para a China no 
contexto dos desafios 
do desenvolvimento 
nacional e sugerem-se 
algumas ações para seu 
encaminhamento. 

03
No capítulo 3,  
descrevem-se as 
principais transformações 
estruturais em curso 
na China que podem 
contribuir na definição da 
estratégia brasileira de 
longo prazo, incluindo os 
impactos de sua crescente 
atuação internacional e 
as oportunidades que se 
abrem para o Brasil.
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MUDANÇAS NO CONTEXTO 
INTERNACIONAL E DOMÉSTICO 
E NECESSIDADE DE REFLEXÃO 
ABRANGENTE SOBRE A 
PARCERIA BRASIL-CHINA
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But while the pandemic has made this reality especially obvious, the 
underlying trends long preceded it: the emergence of global challenges 
that no country, no matter how powerful, can successfully contend with 
on its own—and the failure of global organizations to keep up with these 
challenges. Indeed, the gap between global problems and the capacity to 
meet them goes a long way toward explaining the scale of the pandemic […].
Haass, R. Foreign Affairs, April 2020

Os Estados Unidos podem ou não implementar uma competição 
benigna（良性竞争）como modelo de relação entre as grandes 
potências? Estamos num capítulo da disputa EUA-China em que os 
EUA não dispõem da mesma força e influência de antes para conter e 
enquadrar a China[...]. O problema é que o entendimento e o julgamento 
dos dois...parecem estar em diferentes dimensões. Os EUA consideram 
que a China veio para roubar sua liderança, ao passo que esta quer 
concretizar os seus dois objetivos centenários e sua principal competição 
é consigo mesma, ou ter espaço para isso.
Fu Ying (ex-vice-ministra chinesa das Relações Exteriores). ChinaNews, 2020
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1.1 Impactos da COVID-19  
e da crescente rivalidade  
China-Estados Unidos

Ao iniciar-se 2020, o cenário para as relações Brasil-China no curto prazo era de caute-
loso otimismo: as trocas de visitas de alto nível realizadas no ano anterior haviam ajudado 
a acomodar as mudanças de rota da política externa brasileira no governo do presidente 
Jair Bolsonaro com certo pragmatismo, o comércio bilateral havia ganhado impulso con-
siderável em decorrência dos efeitos da peste suína africana nos rebanhos chineses e dos 
desvios de comércio gerados pela guerra comercial China-Estados Unidos, o avanço do 
programa de concessões do lado brasileiro proporcionava novas oportunidades para o 
adensamento dos investimentos chineses em infraestrutura, e o progresso da China em 
inovação passava a atrair crescente atenção de diferentes setores brasileiros e abrir portas 
para novos negócios e parcerias.

A pandemia da COVID-19 trouxe novos desafios para a relação no contexto do acirra-
mento da rivalidade estratégica China-EUA e também da aceleração e ampliação de ten-
dências globais que alteram o cenário para a evolução das relações bilaterais (Haass, 
R.,2020; Fu, Y., 2020). Evidenciaram-se a fragilidade do multilateralismo, a exacerbação 
dos nacionalismos, e os limites da eficiência das cadeias globais de valor à luz da necessi-
dade de assegurarem-se resiliência e segurança num mundo integrado em que as frontei-
ras nacionais ainda são determinantes. Fortaleceram-se a percepção global sobre a inter-
dependência, a importância da sustentabilidade em todos os aspectos da vida, a urgência 
na redefinição de instituições multilaterais representativas e empoderadas para lidar com 
riscos globais, e o papel determinante que ações estatais eficazes de planejamento e exe-
cução podem ter no enfrentamento de crises. 

A rivalidade estratégica China-EUA vinha assumindo tons crescentes nos últimos dois anos 
e ganhou estridência e amplitude, a ponto de gerar paralelos com a Guerra Fria. Embora 
não se possam prever hoje todas as consequências dessa disputa, é possível trabalhar 
desde já com um provável cenário conflituoso de avanços e retrocessos por décadas à 
frente. O pano de fundo é o choque entre os Estados Unidos como potência dominante - e 
hegemônica em muitos campos - e a China como potência em ascensão capaz de destro-
nar a primazia americana em vários aspectos ao longo do tempo, ainda que com muitos 
obstáculos adiante.

Ao longo de 2020 ficou mais claro que a disputa que emergiu em 2018 como uma “guerra 
comercial” trava-se cada vez mais em todos os planos, tendo como espaço geoestratégico 
principal o Leste Asiático e seu entorno marítimo, como irritante central a competição 
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pela liderança tecnológica a partir do domínio da produção de semicondutores e como 
palco a conectividade digital. A crescente e emblemática inter-relação entre economia e 
segurança nacional3 oferece contornos institucionais à disputa China-Estados Unidos e a 
impulsiona para o resto do mundo4.

O endurecimento do governo do presidente Donald Trump, no contexto prévio à eleição 
de novembro de 2020 nos Estados Unidos, é mais um elemento a compor cenário bas-
tante desafiador no curto e médio prazo. Independentemente do resultado das eleições, 
há poucas dúvidas de que o jogo de forças no establishment americano mudou nos últi-
mos anos e que, embora com armas e com estilos distintos, republicanos ou democratas 
seguirão levando adiante uma estratégia de contenção e de reformulação dos espaços 
de cooperação com a China, com consequências para o resto do mundo. Apesar de a 
disputa não se originar no campo da ideologia, são cada vez mais frequentes os elemen-
tos político-ideológicos a influenciar os debates nacionais e internacionais em relação à 
China, elementos que estiveram virtualmente à margem da evolução das relações com a 
China nas décadas do pós-Guerra Fria5.

O reengajamento norte-americano com a China desde o início dos anos 70 pelo Governo 
Richard Nixon deitou as bases dessa evolução, como se depreende dos comunicados con-
juntos de 1972, 1979 e 1982, que não questionam a legitimidade do Partido Comunista 
Chinês. Mas o novo documento de estratégia americana para a China, de maio de 2020, é 
muito claro sobre a atual competição estratégica e o fato de que a China oferece ameaça 
aos interesses nacionais americanos - econômicos, de valores e de segurança. Segundo o 
governo dos EUA, a razão é de que aquele engajamento iniciado por Nixon pressupunha 
mudanças políticas e econômicas na China, que não ocorreram.6 

Podem-se visualizar dois principais cenários extremos para a disputa: competição be-
nigna e rivalidade predatória, entre os quais haveria um espectro de combinações entre 
competição e cooperação. O primeiro realça que, em paralelo a uma competição econô-
mica acirrada pela disputa entre antiga e nova potência, poderia haver certa distensão do 

3. Esse é o espírito por trás de elaboração do Export Control Reform Act (ECRA) de 2018 pelo governo americano.

4. Para uma excelente síntese, ver Tooze, A. ‘Whose Century”. London Review of Books, Vol. 42 No. 15 · 30 July 2020.  https://www.lrb.
co.uk/the-paper/v42/n15/adam-tooze/whose-century. McCormick, Luftig e Cunningham também trazem interessante análise (2020).

5. Isso é válido inclusive para o Brasil, onde cresceram as manifestações anti China nas mídias sociais, muitas vezes com conteúdos 
racistas. A Embaixada da China no Brasil reagiu a essas manifestações de forma severa, o que gerou contrarreação do Itamaraty por 
Nota oficial. As altercações ocorreram em março/abril de 2018 e representaram mudança em relação ao cenário prevalecente ao longo 
da última década. Mas as relações seguem seu curso, tendo havido telefonema entre os presidentes no primeiro semestre de 2020 e 
reuniões regulares de altas autoridades dos Ministérios de Relações Exteriores, segundo posts oficiais.

6. Ver https://www.whitehouse.gov/articles/united-states-strategic-approach-to-the-peoples-republic-of-china. Discurso do Secretário de 
Estado Mike Pompeo na Nixon Library, em 23 de julho de 2020, reflete esse ponto de vista. https://translations.state.gov/2020/07/23/
secretary-michael-r-pompeo-remarks-at-the-richard-nixon-presidential-library-and-museum-communist-china-and-the-free-worlds-
future.
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cenário no curto e médio prazo, a partir do engajamento das duas grandes potências em 
temas comuns à humanidade, cujas soluções dependem do exercício do próprio poder 
em nível global, diretamente ou através das instituições multilaterais: mudança climática, 
terrorismo, saúde global, prevenção de desastres, crises financeiras e implementação dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Mesmo uma competição benigna ou competição com cooperação não elimina os riscos 
que um cenário de contenção da China baseado no restabelecimento de alianças pelos 
Estados Unidos poderá impor aos demais países, inclusive o Brasil, na ausência de um 
realinhamento multilateral que possa acomodar também variadas formas de poder. O 
Brasil, como potência média de influência global em tabuleiros como meio ambiente, se-
gurança alimentar e energética, cooperação regional e multilateral, tem todo o interesse 
de seguir participando ativamente da cena internacional. 

Já o cenário alternativo de “rivalidade predatória” tem desfechos imprevisíveis do ponto 
de vista do resto do mundo, com riscos de conflitos militares localizados e de transtornos 
às rotas de navegação e comunicação. Nos dois cenários, acentua-se a necessidade da 
reflexão continuada sobre os termos de atuação global do Brasil de forma estratégica, 
em busca da preservação de seus interesses nacionais e de conexões externas que po-
tencializem a contribuição do ambiente internacional para o desenvolvimento econômico 
sustentável, com aumento da produtividade e redução das desigualdades.

 

1.2 A retomada da economia  
na China e no mundo em 2020:  
tendências e riscos

Até outubro de 2020, as expectativas de retomada global indicam que a COVID-19 po-
derá ampliar o peso da Ásia e da China na economia mundial, apesar do impacto glo-
balmente adverso e dos efeitos de longo prazo da pandemia sobre as economias menos 
desenvolvidas e com menos capacidade de absorver choques da magnitude observada. 
Estima-se que a economia chinesa cresça este ano a taxas muito baixas, porém positivas, 
ao passo que as principais economias desenvolvidas devem retrair-se, ainda que em menor 
medida do que o estimado no início do ano. Em outubro de 2020, a publicação World Eco-
nomic Outlook do Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê crescimento real da China, 
em 2020 e 2021, de 1,9% e 8,2%, respectivamente, conforme o gráfico a seguir: 
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GRÁFICO 1. Previsões do FMI para o Crescimento Econômico em 2020 e 2021

Fonte: World Economic Outlook, Fundo Monetário Internacional (FMI).

Espera-se, ao longo dos próximos anos, uma redução da concentração na China de ativi-
dades manufatureiras trabalho-intensivas das cadeias globais de valor, sobretudo em dire-
ção ao próprio Leste e Sul Asiático, como já vinha ocorrendo, ao lado de um “decoupling”7 
em setores de alta tecnologia e farmacêutico. O binômio economia-segurança, que se 
manifesta com toda a força nas sanções norte-americanas a empresas chinesas como a 
Huawei, entre outras, com vistas a impedir ou retardar o desenvolvimento da produção 
de semicondutores na China, existe e pode espalhar-se para outros setores/tecnologias – 
aliás, como já vem ocorrendo em relação à Tencent e à Bytedance/Tiktok - e ampliar os 
movimentos de restrições a investimentos e desincentivos à maior integração tecnológica. 
Mas não houve até o momento uma alteração inequívoca das cadeias globais de valor, 
embora haja riscos crescentes em alguns setores, em paralelo a sinais aparentemente 
contraditórios. Dado o alto grau de integração de muitas cadeias globais, sobretudo em 
eletroeletrônicos, o “decoupling” total é visto como impossível e improvável por muitos.

Com efeito, a grande inter-relação entre os mercados norte-americano e chinês exige que 
se considere o tema com cautela. Apesar da retórica anti China, os investimentos ameri-
canos naquele país aumentaram neste ano e as empresas americanas continuam a apostar 
em sua presença comercial na China como canal necessário de entrada para o atrativo 

7. O termo, que poderia traduzir-se em “desacoplamento”, tem sido usado para referir-se à separação, em maior ou menor medida, 
das cadeias globais de valor de seus elos na China, mais especificamente envolvendo empresas norte-americanas, mediante retorno de 
investimentos para o país de origem (“reshoring”) ou investimentos em terceiros países.
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mercado chinês, sobretudo no setor de serviços financeiros, em que ao longo de 2020 
observou-se movimento inverso ao “decoupling”. A mais recente pesquisa do US-China 
Business Council reporta que 87% de seus membros não planejam realocar sua produção 
para fora da China e que apenas 4% planejam realocá-la de volta para os EUA. Ao mesmo 
tempo, 91% têm lucros em suas operações chinesas e que quase 75% planejam manter ou 
expandir operações na China nos próximos anos8. 

É muito possível, assim, que se conviva com um “decoupling” em setores mais relaciona-
dos à segurança nacional ou tecnologias duais, em paralelo a uma continuada integração 
comercial e financeira da China com o mundo, especialmente na área de serviços.9 As 
mudanças nas cadeias globais de valor seguirão sendo influenciadas também por outras 
tendências, como indústria 4.0 e regionalização de certas cadeias, questões tecnológi-
cas, de sustentabilidade e acordos comerciais internacionais.

GRÁFICO 2. Firmas americanas não pretendem realocar suas operações para fora da China

Fonte: US-China Business Council Member Survey 2020 (p.8).

Esses movimentos são compatíveis com a chamada teoria da “dupla circulação” (ou dual 
circulation), mencionada por Xi Jinping em discurso no final de maio de 2020, que destaca 
o papel da circulação interna para o crescimento da China nos próximos anos, em contra-
posição à circulação externa. Embora inicialmente muitos tenham concluído que o foco in-
terno pudesse se dar às expensas dos laços externos, as autoridades chinesas têm asseve-

8. Ver https://www.uschina.org/sites/default/files/uscbc_member_survey_2020.pdf (p.5-8).

9. Esse movimento foi mencionado pelo ex-Ministro do Comércio da RPC no Singapore Summit, em setembro de 2020. https://www.
uschina.org/sites/default/files/uscbc_member_survey_2020.pdf
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rado que o movimento de abertura e integração seguirá. De fato, o rebalanceamento para 
consumo doméstico já acontece desde a crise de 2008 no governo Hu Jintao-Wen Jiabao, 
embora deva haver um reajustamento da China à redução das importações impostas pela 
pandemia (turismo) ou pelas sanções americanas (semicondutores), demanda que deverá 
ser atendida em parte por oferta doméstica (Chen, CEBC, 2020).

1.3 Expansão dos fluxos  
comerciais Brasil-China e cenário  
geral de cooperação 

No caso do Brasil, observou-se ao longo de 2020 expansão continuada do comércio 
exterior com a China e a Ásia (Ex-Oriente Médio), parceiros que alcançaram recordes 
de 34,2 % e 48,9 % do total das exportações brasileiras, respectivamente, até agosto de 
2020, comparados a 28,1% e 41,4% em 2019, que também eram recordes históricos (ver 
tabela abaixo). Esses números são ainda mais contundentes no caso das exportações do 
agronegócio para a China, que chegaram a 38,0% das exportações totais do setor, com-
parados a 32,0% em todo o ano de 201910 (ver gráfico abaixo). A China foi responsável 
por 70,4% do superávit comercial do Brasil até agosto de 2020, passando o recorde de 
58,5% registrado ao longo de todo o ano de 2019. Houve também aumento da concen-
tração das exportações num único produto, a soja, embora outros itens tenham apresen-
tado crescimento muito relevante, como carne bovina, açúcar e algodão. Esses números 
refletem, em parte, o fato de que muitas economias asiáticas começaram a recuperar-se 
antes da pandemia, ou foram menos afetadas por ela. Os resultados do comércio Brasil-
-China em 2020 expressam uma agenda exitosa de complementaridade com poucos 
paralelos no mundo. Mas também denotam que o Brasil não tem sido capaz de imple-
mentar a contento as suas declaradas prioridades nas relações com o principal parceiro 
comercial - diversificação e agregação de valor à pauta de exportações - apesar de as 
importações chinesas terem dobrado entre 2010 e 2019, passando de USD 30,7 bilhões 
a USD 63,4 bilhões.

10. Estatísticas elaboradas pela autora com base no Comex Stat (Ministério da Economia) e do AgroStat (Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento), com acesso em 20/9/2020.
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TABELA 1. Exportações Brasileiras em 2019 (jan-dez.) e 2020 (até ago.) – Principais parceiros

Fonte: Comex Stat. Elaboração da autora.

GRÁFICO 3. Principais mercados de destino do agronegócio brasileiro (2015-2020)

 

Fonte: AgroStat (MAPA). Elaboração da autora. Acesso em 20/09/2020.
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Ásia (Exclusive Oriente Médio) 67.680.829.173 93.231.311.998 48,9% 41,4%

China 47.343.240.912 63.357.520.588 34,2% 28,1%

União Europeia – UE 20.896.062.531 35.896.150.034 15,1% 15,9%

Estados Unidos 13.426.936.424 29.715.863.527 9,7% 13,2%

Países Baixos (Holanda) 5.325.265.083 10.125.900.763 3,8% 4,5%

Argentina 5.119.818.204 9.791.474.547 3,7% 4,3%

Canadá 2.617.822.140 3.381.606.817 1,9% 1,5%

Alemanha 2.561.634.023 4.731.497.703 1,9% 2,1%

Japão 2.530.541.859 5.431.769.382 1,8% 2,4%

Cingapura 2.499.719.312 2.880.574.984 1,8% 1,3%

México 2.372.094.272 4.898.455.548 1,7% 2,2%

Resto do mundo 54.523.572.084 91.068.818.609 39,4% 40,4%

TOTAL BRASIL 138.320.644.313 225.383.482.468 100,0% 100,0%
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Do lado dos investimentos chineses no exterior, ainda é cedo para dizer qual o impacto final  
resultante da combinação de tendências como a queda nos fluxos desde 2017 (no Brasil, 
desde 2018), a nova direção da política econômica chinesa baseada na “circulação dupla” - 
com renovada ênfase na solução de problemas domésticos- e as oportunidades emergen-
tes geradas pela precificação de ativos em ciclo de abundância de liquidez. Mas há sinais 
de que a ênfase da China nos investimentos externos poderá diminuir por vários fatores, o 
que pode exigir mais esforços do Brasil na atração dos investimentos chineses no futuro.

Ao encerrar-se o ano de 2020, o aprofundamento dos laços comerciais e as expectativas 
na área de investimentos e cooperação tecnológica do Brasil com a China ocorrem ao 
tempo em que as ambições do diálogo político são redimensionadas. Embora as rela-
ções diplomáticas continuem a desenvolver-se amistosamente, aumentam as incertezas 
em relação ao futuro, apesar dos interesses econômicos concretos devido ao peso atual 
e crescente da China no mundo e do legado das relações bilaterais econômicas, huma-
nas, culturais, científico-tecnológicas após duas décadas de intenso adensamento. Esse é o 
caso das expectativas relativamente ao leilão do 5G, previsto para o primeiro semestre de 
2021, cuja decisão constituirá um marco importante para o posicionamento brasileiro em 
relação ao binômio economia-segurança e à própria rivalidade estratégica China-EUA11. 
Avanços concretos em muitas áreas que envolvem compromissos de longo prazo aguar-
dam sinalizações mais claras de renovada confiança mútua. Crescem a importância, assim, 
dos alicerces da Parceria Estratégica, iniciada em 1993 e elevada a Parceria Estratégica 
Global, em 2012, e da concertação no âmbito de mecanismos como o Diálogo Estratégico 
Global em nível de Chanceleres e a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação 
e Cooperação (COSBAN), copresidida pelos vice-presidentes.

11. Embora o governo brasileiro não tenha se manifestado oficialmente sobre o tema, alguns países já limitaram ou proibiram a 
participação chinesa, num contexto de fortes pressões norte-americanas.
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O DESAFIO DE CONSTRUIR 
E IMPLEMENTAR UMA 
ESTRATÉGIA DE LONGO 
PRAZO: BASES CONCEITUAIS 
PARA UMA PROPOSTA
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The crux of grand strategy lies therefore in policy, that is, in the 
capacity of the nation’s leaders to bring together all of the elements, 
both military and nonmilitary, for the preservation and enhancement of 
the nation’s long-term (that is in wartime and peacetime) best interests. 
It is not a mathematical science in the Jominian traditions, but an art 
in the Clauswitzian sense – and a difficult art that, since it operates at 
various levels, political, strategic, operational, tactical, all interacting 
with each other to advance (or retard) the primary aim. […]…to survive 
and flourish in an anarchic and often threatening international order 
that oscillates between peace and war, and is always changing. Given 
all independent variables that come into play, grand strategy can never 
be exact or fore-ordained. It relies, rather, upon the constant and 
intelligent reassessment of the polity’s ends and means; it relies upon 
wisdom and judgement…(which) are formed, and refined, by experience 
– including the study of historical experiences.
Paul Kennedy – Grand Strategies in War and Peace (1991, p.5-6)

27



2.1 Dissecando a estratégia:  
conceito e relevância

A palavra “estratégia” está originalmente associada ao ofício militar dos generais (stratega, 
em grego) e à arte de vencer guerras. Ao longo do tempo, ganhou amplitude para incluir a 
mobilização de todos os recursos disponíveis - militares, diplomáticos, naturais, humanos, 
científicos, culturais, econômicos - com vistas a assegurar não somente a vitória na guerra, 
mas também condições de paz mais vantajosas no longo prazo, com base em considerações 
de custos e benefícios na utilização de meios para alcançar certos fins. Nas relações interna-
cionais, o conceito encontra a forma mais ampla de “Grande Estratégia”, considerada mais 
arte que ciência e sujeita a reavaliações constantes de julgamento (Kennedy, 1990). 

Na segunda metade do século XX, a moderna teoria da escolha pública e também a teoria 
estratégica (Smith, 2011) agregaram importante dimensão ao conceito de estratégia, ao 
realçar a análise da tomada de decisões. O planejamento estratégico contribui, no domínio 
da administração pública e privada, como método para a construção da estratégia, e des-
taca a importância do monitoramento de resultados para o seu contínuo aperfeiçoamento. 
Ao reunir todos esses elementos, a estratégia deve refletir elementos básicos de uma 
consciência coletiva que permita aos diversos agentes estarem mais informados sobre o 
contexto geral e as consequências de suas ações. Ela serve também como métrica para 
políticas públicas mais eficazes, e para aumentar a resiliência a choques.

BOX 1. Ásia e China em Perspectiva – Estatísticas Selecionadas

• A Ásia representa 60% da população mundial, cerca de 50% do PIB em PPP.  
O World Economic Forum estima que a Ásia represente 90% das 2,4 bilhões 
de pessoas que serão incorporadas à classe média até 2030. 

• Em 2020, das 500 maiores empresas globais por faturamento listadas pela 
Fortune, 124 eram de China continental e Hong Kong, comparadas a 121 dos 
Estados Unidos. Se computarmos Taiwan, o número sobe para 133. Em 1990, 
não havia nenhuma empresa chinesa na lista. 

• O PIB da China em PPP ultrapassou o dos Estados Unidos em 2015 e hoje 
representa cerca de 60% do PIB americano em moeda corrente, 15% do PIB 
per capita (USD correntes) e 25% do PIB per capita (em PPP) (World Bank).
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• A China tem a mais alta posição entre os países em desenvolvimento no Global 
Innovation Index da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, o maior 
número de patentes do mundo registradas em 2018 (embora sua qualidade 
seja irregular). O investimento chinês em P&D é de 14% do total mundial, atrás 
dos Estados Unidos, e o país é o segundo em citações em publicações científi-
cas (Innovative China, World Bank).

• Nas provas do PISA de 2015, a China ocupou o sexto lugar em matemática, 
enquanto os Estados Unidos ocuparam o 39º.

• Entre 2011 e 2013, a China produziu mais cimento que os Estados Unidos em 
todo o século XX*. 

• Em quinze anos, a China construiu o equivalente a todo o estoque de moradias 
da Europa*. 

• Entre 1996 e 2016, a China construiu 4,18 milhões de quilômetros de estra-
das, incluindo 112.000 km de pistas de alta velocidade, que conectam 95% de 
suas cidades, ultrapassando o sistema rodoviário americano em mais de 50%*. 

• Entre 2001 e 2015, a China construiu a maior rede ferroviária de alta veloci-
dade do mundo, com 19.308 km. Essa rede supera a rede de alta velocidade 
de todo o resto do mundo*. 

• Dos dez maiores produtos de importação mundial (SH2), a China importa cin-
co (e os Estados Unidos três), entre os quais semicondutores, combustíveis 
fósseis, plásticos, equipamentos óticos, e químicos orgânicos (TRADEMAP).

• Em 2019, a participação das exportações brasileiras nas exportações mundiais 
foi de 1,19% e a participação das exportações brasileiras nas importações chi-
nesas foi de 3,83% (TRADEMAP).

• Para cada dólar que o Brasil exporta para os Estados Unidos, exporta 3,5 para 
a China (jan-ago.2020). Dos dez maiores produtos exportados pelo Brasil em 
2019, seis foram para a China (Comex Stat).

• A China teve com o Brasil seu terceiro maior déficit comercial em 2020, atrás 
apenas de Coreia do Sul e Austrália (excluindo-se Taiwan).  

• O Brasil teve superávits comerciais com a China em 17 dos últimos 20 anos.

* ROSALES (2020, p. 16, apud Allison (2018).
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E por que é importante ter uma estratégia para a China? As transformações históricas da 
ordem mundial estão em grande medida associadas ao crescente peso da China e da Ásia 
no mundo e há um enorme custo de oportunidade em não se planejar para essas trans-
formações, cujos impactos vão muito além dos efeitos diretos percebidos pelo comércio 
e os investimentos. A China tem influência econômica evidente em diversos setores da 
economia brasileira via comércio e investimentos, mas essa influência é limitada do ponto 
de vista do desenvolvimento de longo prazo se comparada ao impacto potencial da China 
através dos vetores de crescimento do século XXI, baseados na integração dos serviços à 
indústria e na economia digital, em que se configuram claramente dois polos muito dis-
tantes dos demais: China e Estados Unidos (UNCTAD, 2019). A velocidade e complexidade 
das transformações na economia digital e seu impacto sobre os demais setores significam 
que ainda há muitas incertezas sobre a sua evolução e seus impactos, o que sugere ser 
importante para o Brasil buscar ampliar ao máximo suas oportunidades.  

Como deixa claro a experiência brasileira, o País não se beneficiou da globalização ace-
lerada das últimas duas décadas do século XX, que levou várias economias asiáticas a 
transformações estruturais e a romper a armadilha da renda média. As lições do passado 
foram apreendidas e hoje o País busca aumentar sua produtividade via maior inserção na 
economia global. Para tanto, o Brasil não pode abrir mão de explorar todas as possibilida-
des e oportunidades de cooperação com os líderes globais, especialmente Estados Unidos 
e China. Dadas as distâncias geográficas, culturais e de conhecimento entre o Brasil e a 
China, e a experiência acumulada na última década, não resta dúvida de que somente uma 
visão estratégica mais estruturada permitirá ao Brasil não perder mais uma vez o caminho 
para o desenvolvimento. A China não é panaceia nem o único parceiro estratégico do 
Brasil, mas ela é peça fundamental da nova realidade econômica internacional em que o 
País deseja se integrar crescentemente e, por suas particularidades, demanda dedicação, 
paciência e esforços cujo pleno aproveitamento exige estratégia de longo prazo. O Brasil 
também tem muito a oferecer à China e isso é parte importante de uma estratégia. Além 
dos impactos sobre a economia brasileira, ressalte-se a importância de manter e ampliar 
o diálogo e a coordenação de políticas com a China para o estabelecimento de regras e 
padrões internacionais.

Em relatório de 2014 (p.21), o Banco Mundial já alertava que:

...a forma adotada pelo Brasil para adaptar-se às novas oportunidades e desafios oriundos 
das mudanças na China terá também implicações mais amplas sobre como o Brasil poderá 
melhorar a sua competitividade global, e como poderá energizar a sua dinâmica interna de 
crescimento. É aqui que reside o real significado da ligação mais próxima do Brasil com a 
China: o ponto até o qual as relações bilaterais poderiam contribuir para a transformação 
do lado da oferta da economia brasileira e como essas transformações aumentam a capa-
cidade dessa economia de crescer de forma sustentável e não inflacionária. 
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Decorridos seis anos, o alerta é ainda mais válido, diante da rápida ascensão tecnológica 
da China e dos desafios para a retomada do crescimento brasileiro num cenário global 
mais incerto. A crescente concentração das plataformas digitais nos Estados Unidos e na 
China, como alerta a UNCTAD em seu Digital Economy Report 2019 (p.21), dá a medida:

In particular, more than in other sectors, digital technologies and digital platforms are 
closely linked to two countries: the United States and China. For example, these two eco-
nomies account for 75 per cent of all patents related to blockchain technologies, 50 per 
cent of global spending on IoT, at least 75 per cent of the cloud computing market, and 
for 90 per cent of the market capitalization value of the world’s 70 largest digital platform 
companies. The United States alone also hosts 40 per cent of the world’s colocation cen-
tres. Thus, these two economies are playing the leading role in digital technological deve-
lopments in the world, while Africa and Latin America, in particular, are trailing far behind.

É muito comum ouvirem-se as seguintes afirmações: “A China sabe o que quer do Brasil, 
mas o Brasil não saber o que quer da China” ou “A China tem uma estratégia para o Bra-
sil, mas o Brasil não tem uma estratégia para a China”. Tal constatação é frequentemente 
uma reação ao papel central das atividades de planejamento estatal naquele país, por meio 
da elaboração de planos quinquenais e de planos setoriais de longo prazo e de suas inter-
-relações com a implementação de políticas públicas e a expansão das empresas chinesas 
no exterior.12 A alta capacidade de planejamento e eficiência de execução de políticas da 
China, associada à própria escala da economia chinesa e de suas empresas, requer maior 
coordenação doméstica de seus parceiros, seja como reação aos impactos potenciais ou 
concretos de iniciativas, seja para assegurar o melhor aproveitamento das possibilidades 
de cooperação, frequentemente também sujeitas a características próprias. Para um país 
continental como o Brasil, de regime federativo, entre as maiores economias do mundo, 
com um grande mercado interno, um parque industrial complexo e grande potencial na 
área agrícola e ambiental, lidar com a China envolve dinâmicas de cooperação e compe-
tição, com complementaridades e assimetrias que remetem à necessidade de repensar 
seu próprio caminho de desenvolvimento. A China desponta cada vez menos como com-
petidora e ameaça e cada vez mais também como referência e oportunidade, inclusive de 
como a ação governamental concertada pode estimular a transformação estrutural e a 
diversificação econômica13. 

12. Isso não significa que haja uma planificação estrita das atividades operacionais das empresas chinesas no exterior, mas significa que 
suas ações se coadunam com uma moldura geral definida pelo governo e o Partido Comunista. Aí se encaixam, por exemplo, a política 
do “Going Out” de incentivo aos investimentos no exterior a partir do ano 1999/2000, os livros brancos do Ministério dos Negócios Es-
trangeiros da China para a América Latina, de 2008 e 2016, a Belt and Road Initiative, os catálogos com prioridades para investimentos 
no exterior, entre outros.

13. Em “O Renascimento da Política Industrial e uma Agenda para o século XXI”, Aiginger e Rodrik (2020) sublinham que a política 
industrial estará de volta na agenda do desenvolvimento por muito tempo e buscam definir o que poderia ser uma política moderna, que 
não repita os erros e ineficiências do passado.
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Patenteia-se, assim, a necessidade de ampliar o entendimento dos custos-benefícios de 
longo prazo de um aprofundamento das relações com a China, o que não se confunde com 
exercício de “intervenção” ou “dirigismo” – que não se coadunaria com a ordem econômica 
e social brasileira - mas com o necessário exercício de planejamento de longo prazo da 
Nação. Uma estratégia para a China insere-se necessariamente no contexto de uma estra-
tégia de política externa consoante uma grande estratégia de desenvolvimento nacional. 

2.2 A parceria Brasil-China no  
contexto de uma estratégia de  
desenvolvimento nacional

O Brasil não dispõe de um documento único com uma estratégia clara de política externa 
para orientar este exercício de estratégia com a China. Apesar da tradição diplomática bra-
sileira valer-se da excelência de sua burocracia e de seus métodos de trabalho há mais de 
um século14, não faz parte daquela tradição a publicação de documentos orientadores na 
forma de livros brancos ou estratégias. Não obstante, a Constituição Federal (CF) e muitos 
documentos, discursos, textos de ensinamentos e acordos internacionais permitem que 
se depreendam as linhas mestras e mudanças da política externa ao longo do tempo. 

A política externa reflete valores e tradições nacionais e do Estado brasileiro e raramente 
modifica-se em sua essência em períodos curtos. Assim, mesmo diante de novas e im-
portantes nuances, permanece válido o paradigma que tem o desenvolvimento nacional 
como fim e os interesses nacionais como base, orientados pelos princípios constitucionais 
plasmados nos Artigos 3º e 4º da CF.15

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir 
uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erra-
dicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - 
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação. 

14. Exemplos históricos são a valorização da documentação e da memória como fundamentais para a própria consolidação do território 
brasileiro na gestão do Barão do Rio Branco; a capacidade de dar sustentação intelectual e diplomática historicamente precoce à Política 
Externa Independente e a habilidade em contribuir para a formação mesma da identidade nacional, ocupando espaços onde podia fazer 
diferença, como na esfera do multilateralismo.

15. Entende-se que o papel normativo, regulador, incentivador e planejador do Estado é instrumental para a consecução dos objetivos 
previstos no Artigo 3º da CF e está plenamente conforme o Inciso III do Artigo 2º da Lei 13.874 (Lei das Liberdade Econômica), de 2019, 
que prevê “a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas”.

32 BASES PARA UMA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO DO BRASIL PARA A CHINA



Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 
seguintes princípios: I - independência nacional; II - prevalência dos direitos humanos; 
III - autodeterminação dos povos; IV - não-intervenção; V - igualdade entre os Estados; 
VI - defesa da paz; VII - solução pacífica dos conflitos; VIII - repúdio ao terrorismo e ao 
racismo; IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; X - concessão 
de asilo político.  Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração 
econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de 
uma comunidade latino-americana de nações.

A Constituição Federal prevê, ainda, em seu artigo 174, papel planejador para o Estado 
brasileiro em relação ao “desenvolvimento nacional equilibrado”: 

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, 
na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determi-
nante para o setor público e indicativo para o setor privado.          

§ 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacio-
nal equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de 
desenvolvimento.

[...].

O governo federal publicou, em 2018, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (ENDES) para o período 2020-2031, que foi revista e consolidada em 
janeiro de 2020 e atualizada recentemente16. Elaborada com base em consulta pública 
e orientada para o desenvolvimento nacional equilibrado, a ENDES toma como ponto 
de partida o Art. 3º da Constituição Federal e busca agregar agendas que ganharam 
força nas últimas décadas, como a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável aprovados por unanimidade pelo Brasil e mais 192 países nas Nações Uni-
das em 2015, o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas aprovado pelo Congresso 
e ratificado pelo Brasil em 2016, e o reconhecimento da importância da economia do 
conhecimento e da informação na passagem da sociedade industrial para a sociedade 

16. Em 16 de janeiro de 2020, o Comitê Interministerial de Governança (CIG), criado pelo Decreto nº 9.203/2017, aprovou revisão e 
consolidação da ENDES (ver Mensagem ao Congresso Nacional 2020, p.16), cujo texto-base foi referência para este trabalho. Em 27 de 
outubro de 2020, o Decreto nº 10.531 instituiu a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil no período 2020 a 2031 – EFD 
2020-2031, inspirada no referido texto-base. Não obstante as atualizações promovidas, a visão estratégica e a estrutura geral dos dois 
instrumentos de planejamento são coincidentes e, por isso, manteve-se a referência à ENDES neste trabalho, cuja versão final foi con-
cluída pouco antes da publicação do Decreto no 10.531/2020. A EFD 2020-2031 é mais enxuta que o documento original da ENDES, 
contendo apenas duas partes. A primeira discorre sobre os cenários macroeconômicos, atualizados para refletir os impactos negativos 
da COVID-19, sobretudo no que se refere aos desafios fiscais. A segunda parte apresenta de forma objetiva, além da diretriz principal, as 
diretrizes, índices-chave e metas-alvo, desafios e orientações para cada um dos cinco Eixos. As alterações da EFD em relação à ENDES – 
notadamente nos desafios relativos a aumentar a produtividade (1.3.2), garantir a soberania e promover os interesses nacionais (2.3.3), 
ampliar os investimentos em infraestrutura (3.3.1) e promover oportunidades de negócios sustentáveis em meio ambiente (4.3.4) – vão 
ao encontro e reforçam a importância da estratégia aqui preconizada.  
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do conhecimento. A diretriz principal da ENDES é “elevar a renda e a qualidade de vida 
da população brasileira, com redução das desigualdades sociais e regionais”. Tomando 
como partida o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), do PNUD, o Brasil almeja pas-
sar de um IDH alto para muito alto no período entre 2020-2031.

A ENDES parte de uma avaliação sobre Onde Estamos e, com base em 5 Eixos (Econô-
mico, Institucional, Infraestrutura, Ambiental e Social), Megatendências e em cenários 
econômicos, lista os principais desafios e correspondentes orientações para que o País al-
cance seus objetivos e diretrizes, com base em índices-chave e metas-alvo, tendo presente 
os riscos existentes.17 As figuras abaixo resumem a metodologia da ENDES e suas principais 
diretrizes, por eixos:

FIGURA 1. Metodologia da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (ENDES)

Fonte: BRASIL (2018, ENDES, p.14)

17. As megatendências são descritas como “fatores de grande probabilidade de ocorrência no desenvolvimento mundial, que já se de-
senlaçam no presente e, de modo contínuo, apontam para o futuro”, que representam importantes oportunidades ou riscos para a forma 
como as políticas deverão evoluir. (ENDES, Sumário Executivo, pp.20).
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FIGURA 2. Eixos e Diretrizes da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(ENDES)

 

 

 

 
Fonte: BRASIL (2018, ENDES, p.119 e p. 16)
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Nas megatendências consideradas pela ENDES, há muitas que guardam grande relação 
direta com a China, como: “O crescimento econômico será sustentado pelos países emer-
gentes; a demanda mundial por alimentos continuará crescendo; o mundo será mais mul-
tipolarizado e globalizado, com crescimento da importância econômica e geopolítica da 
Ásia; a demanda por energia continuará em crescimento”. Muitas outras deverão receber 
grande contribuição da China, a exemplo de “as energias renováveis ficarão mais compe-
titivas e terão maior destaque na expansão da matriz energética; as Tecnologias da Infor-
mação e Comunicação (TIC) continuarão modificando a natureza do trabalho e a estrutura 
de produção, educação, relacionamento pessoal e lazer; o desenvolvimento tecnológico 
multidisciplinar ocorrerá em ritmo cada vez maior e com aplicações tecnológicas cada vez 
mais integradas; a demanda por recursos hídricos será crescente; ocorrerá o aumento da 
pressão por modelos sustentáveis de desenvolvimento; a biotecnologia e, consequente-
mente, a bioeconomia continuarão se desenvolvendo”. 

A política externa e as relações internacionais estão consideradas pela ENDES no Eixo Ins-
titucional, que incorpora a Ásia em seus cenários: “...O deslocamento do eixo dinâmico da 
economia global para o leste, prenunciando o que se convencionou chamar de “século 
asiático”, é, contudo, um fenômeno histórico que o Brasil não pode ignorar. A crescente 
importância da Ásia se reflete no extraordinário aumento do comércio e dos investimentos 
com aquela região. Por conta disso, o Brasil persegue o estreitamento dos laços políticos 
e econômico-comerciais com os países asiáticos, e também com os países africanos e do 
Oriente Médio.” (ENDES, p.152). É tímida, entretanto, a orientação correspondente à Ásia 
para superar os desafios da política externa, em que se lê: "diversificar as parcerias interna-
cionais com os países africanos, asiáticos e do Oriente Médio”. A EFD 2020-2031 promoveu 
atualização da orientação, sugerindo "aprofundar o relacionamento com países da Europa, 
da América do Norte e da Ásia que ocupam posição influente no cenário internacional”.

Mas a China e a Ásia também têm importante papel a contribuir para o alcance das di-
retrizes dos Eixos Econômico, de Infraestrutura e Ambiental, e impactarão diretamente 
ou indiretamente os desafios relacionados ao aumento de produtividade e da inovação, 
atração de investimentos externos e de tecnologias e utilização sustentável dos recursos 
naturais domésticos e maior integração econômica global e regional do Brasil (BRASIL, 
ENDES, p. 142 a 148). Com efeito, todas Orientações listadas para maior participação no 
fluxo comercial global exigirão ações com o maior parceiro comercial brasileiro: ampliar 
as iniciativas de integração econômica e comercial, por meio de acordos bilaterais, regio-
nais e mega-acordos com os principais blocos econômicos; atuar de forma coordenada 
na defesa dos interesses comerciais estratégicos do Brasil, com o uso de instrumentos 
financeiros e diplomáticos; fortalecer a estratégia de promoção de investimentos diretos 
estrangeiros, com foco em eficiência produtiva e inserção internacional; ampliar as pautas 
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de parcerias e cooperação técnica, científica e tecnológica com países desenvolvidos e em 
desenvolvimento; e remover os obstáculos à internacionalização de empresas brasileiras. 
Retomando-se a discussão da relevância da estratégia realizada na seção 2.1, os riscos e 
oportunidades abertos pelas transformações da China e conexões com o Brasil merecem 
ser aprofundados no contexto de uma estratégia de desenvolvimento nacional.

Tendo presente que estratégia atual de planejamento geral da ação governamental no Bra-
sil deve ser complementada pelos planos nacionais, setoriais e regionais, além das leis 
orçamentárias, acredita-se que a ENDES e outros instrumentos de planejamento que ve-
nham a ser estabelecidos pelo Estado brasileiro podem também beneficiar-se de exercício  
de estratégia de longo prazo para a China que dê contornos concretos a alguns dos desa-
fios e orientações estabelecidas pela ENDES.

2.3 Desenvolvimento, produtividade,  
competitividade e transformação estrutural:  
impactos e oportunidades com a China

Nas quatro décadas desde o início da política de “abertura e reforma”, em 1978, a Chi-
na transformou-se rapidamente, urbanizou-se e industrializou-se, tornando-se a principal 
base manufatureira mundial, primeiramente como plataforma exportadora baseada na 
abundância de mão de obra e, mais recentemente, seguindo sua transformação indus-
trial no contexto da integração acelerada à globalização e da absorção de novas tecnolo-
gias18. No mesmo período, muitos países, inclusive o Brasil, que havia passado pelo rápido 
ciclo de urbanização e industrialização entre 1950 e 1980, têm enfrentado dificuldades 
em retomar taxas sustentadas e sustentáveis de crescimento. Tendo em vista a queda da 
participação da indústria no PIB nas últimas duas décadas, muitos consideram que o 
País possa estar passando por uma desindustrialização prematura19 (RODRIK, 2016; IMF, 

18. Seguindo Yang (2020, p.26-30), em perspectiva histórica, o ressurgimento da China depois de um século de estagnação começou 
em 1949. Entre 1954 e 1977, a RPC cresceu 6,6% ao ano. Ainda, de 1950 a 2001 a China cresceu 2,1% p.p. mais rápido que o resto do 
mundo anualmente. Embora os primeiros 30 anos desde o estabelecimento da República Popular da China tenham sido marcados por 
alguns anos devastadores, o país foi capaz de estabelecer uma sólida base industrial e de capital humano para servir de base ao período 
seguinte de abertura. A indústria passou de 20% do PIB, em 1952, para 46% do PIB, em 1975, com base numa política de substituição 
de importações. Mas o emprego na indústria seria de 17% do total em 1978, o que atesta a grande produtividade do trabalho no setor.

19. O fenômeno da “desindustrialização prematura” foi caracterizado por Rodrik em artigo de 2016 e se refere ao fato de que muitos 
países em desenvolvimento começam a apresentar uma redução da participação da indústria em seu PIB e da mão de obra industrial no 
emprego total a partir de níveis de renda per capita inferiores aos observados nos países desenvolvidos e também naquelas economias 
que lograram alcançar níveis de renda per capita altos na segunda metade do século passado, como a Coreia e os tigres asiáticos.
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2018; OREIRO et al., 2020), no sentido de tornar-se uma economia de serviços antes 
de alcançar industrialização completa e diversificada. Ao mesmo tempo, o dinamismo 
do setor primário, em grande parte devido à demanda chinesa, tem garantido a maior 
parte do crescimento e também relaxado a restrição externa, com a obtenção de saldos 
comerciais importantes. 

Embora não seja o objetivo deste estudo discutir com profundidade a origem do fenômeno 
da redução da participação da indústria na economia nacional, a sua maior compreensão 
é importante para colocar em perspectiva os impactos da China sobre ele, bem como as 
oportunidades que o parceiro asiático pode oferecer para o processo de desenvolvimento 
nacional, isto é, para a continuada transformação estrutural da economia brasileira, me-
diante a ampliação e diversificação da oferta da produção industrial e/ou mediante a as-
sociação de serviços de alta produtividade a outros setores da economia. Embora a China 
tenha papel central na perda de competitividade da indústria em muitas partes do mundo, 
inclusive no Brasil, as causas desse fenômeno estão em grande medida na própria econo-
mia brasileira e nas respostas do País às transformações globais. Em outras palavras, o 
fato de a China ser o maior comprador de produtos agrícolas e minerais brasileiros não 
é diretamente responsável pela desindustrialização e deve ser visto como oportunidade 
para a adoção de políticas que alinhem as respostas nacionais ao objetivo maior de cres-
cimento com aumento de produtividade e competitividade.

Simplificadamente, descrevendo-se o desenvolvimento econômico como um processo de 
transformação estrutural baseado no aumento da produtividade, é de esperar-se que a 
participação da indústria na produção (como proporção do emprego ou do PIB) primeiro 
suba e depois caia ao longo do tempo, como num “U” invertido. A subida ocorre no contex-
to da industrialização e absorção dos trabalhadores que deixam a agricultura, e a descida 
ocorre à medida que a renda per capita aumenta e cresce a demanda relativa dos consu-
midores por serviços.20 Assim, não haveria nada de errado com o fenômeno da desindus-
trialização per se, que acontece há décadas na maior parte das economias desenvolvidas 
ou pós-industriais e que se expressa sobretudo pela queda do emprego no setor industrial. 
Rodrik sublinha, entretanto, que enquanto o emprego industrial diminuiu nas economias 
desenvolvidas desde 1950/60, o valor adicionado da indústria se manteve razoavelmente 
estável, consideradas as diferenças de renda e população (2016, p.2-6)21. O mesmo não 
ocorre para muitos países em desenvolvimento de renda média ou baixa, que viram suas 
indústrias encolherem desde os anos 80, em particular na América Latina. Já os países 

20. Rigorosamente, esse movimento assume que a atividade industrial tem produtividade maior que a agricultura e os serviços, que 
a elasticidade de substituição entre o emprego na indústria e os demais setores é menor do que um, e que a demanda por produtos 
agrícolas é relativamente inelástica, ou seja, cresce pouco quando a renda aumenta, ao passo que a demanda por serviços é elástica.

21. Nos Estado Unidos, o emprego industrial caiu de cerca de 25% para pouco menos de 10% do emprego total entre 1950 e 2010, mas 
a participação da indústria no PIB se manteve em cerca de 13% entre 1970 e 2010.

38 BASES PARA UMA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO DO BRASIL PARA A CHINA



em desenvolvimento exportadores de manufaturas, sobretudo asiáticos, constituíram ex-
ceção a essa tendência.

Por outro lado, é preciso ter em conta que, na economia moderna, a distinção entre 
indústria e serviços é muito mais complexa do que parece, e o declínio relativo da parti-
cipação da indústria no PIB não significa que a indústria perdeu relevância. Como alerta 
Arbache (2015; 2016b, p.69), o aumento da densidade industrial – calculada como o valor 
adicionado da indústria de transformação dividido pela população total - caracteriza uma 
fase muito mais sofisticada e influente da indústria, a qual é marcada pela mudança da 
natureza dos bens, da forma como são produzidos e da sua relação com os serviços. “A 
indústria passa a ocupar papel catalisador de geração de riquezas e de P&D, mas num 
nível muito mais complexo e sofisticado...O valor do bem industrial será maior quando 
combinado com serviços para formar um terceiro produto que não é propriamente um 
bem industrial nem tampouco um serviço”. Há uma relação de sinergia e simbiose entre 
indústria e serviços e é preciso ter cuidado com medidas convencionais baseadas nas con-
tas nacionais. Esse é o caso de bens eletrônicos, como iPads, mas também de turbinas de 
aviões, com múltiplos serviços agregados no pré e pós-venda. O desenvolvimento indus-
trial se dá ao longo do espaço R1-R2-R3-R4, em que a participação da indústria no PIB 
primeiro cresce e depois se reduz, ao passo que a densidade industrial aumenta, em geral 
seguindo também o aumento da renda per capita. O gráfico espaço-indústria exemplifica 
essa evolução:

GRÁFICO 4. Espaço-indústria: a dinâmica do desenvolvimento industrial

 

Fonte: Arbache (2015; 2016b, p.69)
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Dado que a Ásia constitui notável exceção ao fenômeno da desindustrialização prema-
tura e que os laços comerciais do Brasil com a China e com outros asiáticos são domi-
nantes no comércio exterior brasileiro, vale a pena entender de que forma esses laços 
podem influenciar o processo de desenvolvimento. As evidências indicam que a razão 
para algumas economias desenvolvidas manterem percentuais relativamente estáveis no 
valor adicionado da indústria sobre o PIB nas últimas décadas estão relacionadas à adoção 
de tecnologias poupadoras de mão de obra, atuando na fronteira da inovação, inclusive no 
que se refere à agregação de serviços22. Já no caso dos exportadores asiáticos com vanta-
gens comparativas no setor de manufaturas, a razão parece ter sido a integração comercial 
global. Os demais países em desenvolvimento, com níveis tecnológicos baixos ou médios, 
não contaram com nenhum dos dois fatores e foram os mais prejudicados pela redução 
dos preços relativos das manufaturas via competição, levando a uma redução do emprego 
e da própria participação relativa (ou até absoluta) do setor industrial, caminho também 
percorrido pelo Brasil.

Como lembra Rodrik (2016, p.26), para que houvesse aumento do emprego no setor in-
dustrial nos países em desenvolvimento, tomadores de preços no mercado internacional, 
não bastaria um aumento da produtividade no setor industrial, mas também que o dife-
rencial desse aumento entre produtos industriais e não industriais fosse maior do que a 
queda relativa dos preços dos produtos industriais nos mercados mundiais, o que somente 
ocorreu nos países asiáticos exportadores de manufaturados e alguns poucos outros. No 
caso dos países com recursos naturais abundantes e vantagens comparativas nos setores 
não industriais, como o Brasil, o boom das commodities ampliou a tendência à desindus-
trialização através dos choques comerciais23. Mas isso não significa que aos países em 
desenvolvimento só reste a estagnação. 

Uma combinação de políticas públicas que promovam a melhoria dos fundamentos para 
melhorar a competitividade dos produtos industriais nos mercados internacionais com a 
servicificação ou ampliação do papel dos serviços, especialmente mediante a incorpora-
ção de serviços com média e alta produtividade24 a outras atividades tradicionais, pode 
oferecer um caminho para reverter a queda de produtividade medida pela TFP a partir dos 
anos 90 no Brasil. Com efeito, há evidências de que o crescimento baseado apenas na agri-
cultura e indústrias extrativas pode ter um papel importante, mas sua sustentabilidade no 

22. O progresso tecnológico do setor industrial reduz o preço relativos dos bens industriais em relação aos demais e, considerando-se a 
elasticidade de substituição menor do que um, a demanda por trabalho na indústria é relativamente menor.

23. O tema é vasto e se prestaria a muitas análises, não somente do ponto de vista macroeconômico (ver por exemplo OUREIRO e al.) 
mas também do ponto de vista da sustentabilidade de um modelo de produção baseado na exploração de recursos caso não sejam 
introjetados critérios de sustentabilidade econômica, ambiental e social (ver OLIVEIRA, 2009).

24. Os serviços considerados de média e alta produtividade são financeiros, de seguros, imobiliários, TI e comunicações e de business 
services. Os serviços tradicionais são construção, comércio, transportes.
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longo prazo é limitada, justamente pela incapacidade de gerar aumentos de longo prazo de 
produtividade. Ressalte-se o exemplo da Índia, cujo crescimento nas últimas três décadas 
(a renda per capita cresceu 4,8% ao ano de 1990 a 2015) se deu mediante movimentos 
de mão de obra da agricultura para os serviços, que se beneficiaram de uma combinação 
de fatores específicos (investimentos prévios em ciência e tecnologia e domínio da língua 
inglesa) com políticas voltadas para a liberalização do setor de tecnologias da informação 
desde os anos 8025. 

Tendo em vista a complexidade e diversificação da indústria brasileira e o tamanho de seu 
mercado, é possível pensar que parte da transformação estrutural deve vir dela. Como 
alertam os autores de estudo do FMI26 sobre desindustrialização e servicificação, “we hi-
ghlight the fact that the global employment and output share of manufacturing has been 
relatively stable for forty years... Thus, if China is able to successfully start the next phase 
of structural transformation from industrial to a post-industrial, modern services-based 
economy without suffering from a middle-income trap, it would allow a number of small 
countries to fill the resulting void in manufacturing. The process would be further aided 
if other countries such as Brazil are able to extricate themselves from the middle-income 
trap or malaise into which they have fallen”. Independentemente de concordar-se ou 
não com o diagnóstico de uma armadilha da renda média, importa ressaltar que poderá 
haver espaço para ampliar a competitividade brasileira num mercado em que a China é 
dominante. Políticas voltadas para atração das tecnologias que a China deixará para trás 
podem ser interessantes.

A sinergia entre serviços e indústria na economia do século XXI também gera maior in-
terdependência entre os fundamentos públicos (infraestrutura, regulação, estabilidade ju-
rídica, ambiente de negócios) e os chamados fundamentos privados (tecnologia, capital 
humano, investimentos) para o crescimento. O maior desafio é que um salto para uma eco-
nomia de serviços dificilmente produzirá demanda interna para todos os serviços de alta 
produtividade, o que requereria a garantia de demanda externa, limitando o seu potencial. 
No caso brasileiro esse salto já ocorreu e o desafio é justamente o de assegurar uma com-
binação de fundamentos públicos e privados para um novo modelo de desenvolvimento, 
como previsto na Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Nesse mo-
delo, o papel da China como competidor é cada vez menos relevante e o país pode ofere-
cer contribuições ao crescimento brasileiro não somente através da complementaridade 

25. Em Dollar et al. (2020), Yao observa que em 1978 a média de renda na China era de 3/4 ou 75% daquela na Índia e que a China 
escolheu outro caminho, privilegiando a educação básica, enquanto a Índia privilegiou a educação universitária. Em 2002, quando a 
Índia ainda formava mais universitários do que a China, a taxa de alfabetização neste último país era muito maior, o que terá contribuído 
para o “take-off” da indústria desde 1978. 

26. ATOLIO, M. et al. (2018). “Rethinking Development Policy: Deindustrialization, Servicification and Structural Transformation”. IMF 
Working Paper WP/18/223, International Monetary Fund, Washington, D.C.
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via demanda por produtos primários, mas sobretudo via parcerias que possam estimular 
novos setores e garantir a transformação da oferta via incorporação de manufaturas e 
serviços de alta produtividade.27

Segundo estudos recentes (Yao, In: Dollar et al., capítulo I), a China teria ela própria inicia-
do uma fase de desindustrialização após a crise financeira de 2008. O pico da participação 
da indústria no PIB ocorreu em 2006 (48%) e o pico do emprego industrial foi registrado 
em 2012 (30,3%). Na primeira década do século XXI, o emprego industrial na China cres-
ceu 10%, o equivalente a todos os quarenta anos anteriores. A redução das exportações 
teve papel importante na redução do crescimento chinês recentemente, já que a demanda 
por serviços é limitada pela demanda doméstica. 

2.4 Planejamento e monitoramento:  
o papel dos mecanismos institucionais 

Admitindo-se uma relação de complementaridade entre a estratégia de desenvolvimento 
nacional e uma estratégia específica para a China, vale explorar também que elementos do 
atual arcabouço das relações bilaterais Brasil-China podem contribuir para a formulação 
de uma estratégia. Naturalmente, todos os acordos, memorandos e declarações bilaterais 
expressam posições brasileiras e chinesas, resultado das interações diplomáticas e de seu 
contexto geral. Embora não se confundam com a própria estratégia nacional, a análise dos 
compromissos assumidos pelo Brasil e a China e de sua implementação constitui impor-
tante elemento para o exercício de estratégia deste trabalho.   

Durante a década passada, no contexto da superação da crise de 2008-09, o Brasil e a 
China construíram um arcabouço institucional que o País não possui com nenhum outro 
parceiro com graus mais elevados de proximidade cultural ou confiança mútua, à exceção 
dos sócios no Mercosul (ROSITO, 2020). Destaquem-se o Plano de Ação Conjunta Brasil-
-China adotado em 2010, o Plano Decenal de Cooperação assinado em 2012, o Plano 
de Ação Conjunta 2015-2021, entre outros documentos. Tendo como proposição-chave 
a revitalização e o fortalecimento da COSBAN (Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de 
Concertação e Cooperação), criada em 2004, o Brasil fez um amplo exercício de identifi-
cação de interesses específicos na sua relação com a China. Em 2012, o Brasil e a China 
elevaram a sua Parceria Estratégica, estabelecida em 1993, ao nível de Parceria Estraté-

27. Esse ponto é também destacado por Bessa Maia e Arbache (2019).
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gica Global, reconhecendo que ela transcende o campo bilateral. Muitos outros acordos, 
declarações e iniciativas, na casa das centenas, compõem a moldura institucional erigida 
por ocasião de visitas bilaterais de alto nível e das cinco reuniões da COSBAN realizadas 
até hoje. 

Alguns aspectos chamam atenção no exercício de planejamento que foi idealizado pelos 
dois parceiros: em primeiro lugar, a abrangência, ao incluir todos os principais elementos 
e áreas da relação bilateral; em segundo lugar, o fato de que contêm metas para todas as 
áreas, embora muitas sejam pouco objetivas ou de difícil acompanhamento; em terceiro 
lugar, a deficiência dos mecanismos de monitoramento, que são tênues e não permitiriam 
cobrir a vasta gama de objetivos traçados; em quarto lugar,  certo voluntarismo, já que a 
ousadia das metas nem sempre guarda relação com o nível de confiança mútua ou com a 
realidade das condições econômicas e comerciais. De forma geral, houve enorme esforço 
de reflexão, coordenação e negociação para a realização dos planos, que sem dúvida 
alguma aumentaram a confiança mútua e ofereceram importantes sinais para o período 
de grande ampliação dos laços econômicos a partir de 2010. Eles também permitiram 
revitalizar a COSBAN, que não se reunia desde 2006 e reuniu-se em 2010, 2012, 2013, 
2015 e 2019. Dada a volatilidade do ambiente político no Brasil entre 2016 e 2018 e o fato 
de que a COSBAN é presidida pelo vice-presidente da República, embora o cronograma 
não tenha sido seguido à risca, a realização da V COSBAN, em maio de 2019, sinalizou a 
importância do mecanismo. 

Os Planos Conjuntos assinados pelo Brasil e a China na última década ofereceram im-
portante sinalização tanto do ponto de vista doméstico como de política externa e cons-
tituem mesmo uma tentativa de suprir as deficiências de planejamento e coordenação 
interna, expressando o compromisso do governo brasileiro com a ampliação e o aprofun-
damento das relações com o parceiro asiático em todas as áreas e também a ampliação 
do diálogo político e a coordenação em organismos internacionais. Mas estiveram de certo 
modo adiante de seu tempo, ao propor metas que dependeriam de um nível de confiança 
ou de decisões sobre a Parceria Estratégia Global que não estão claramente refletidas nos 
documentos conjuntos e talvez nunca tenham sido tácita ou expressamente acordadas por 
seus líderes. A VI reunião da COSBAN, programada para 2021, e o novo Plano Decenal 
ou documento que o substitua oferecem a oportunidade de uma avaliação do caminho 
percorrido e repactuação de compromissos sobre bases mais sólidas. 

Para o Brasil, ter clareza sobre a estratégia de longo prazo com a China contribui para 
a preparação de posições que, além de promover a eficiência e eficácia dos Planos atra-
vés do reforço de sua implementação, também permitam traçar prioridades e incluir 
alinhamento de incentivos domésticos que impactem diretamente a estratégia de de-
senvolvimento nacional. Como se verá na próxima seção, alguns países adotaram coor-
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denação específica para assuntos relacionados à China, alguns sob a mais alta instância 
nacional de governo, como foi o caso da Austrália em determinado período. No Brasil, 
essa coordenação é realizada de forma ad hoc, sobretudo como preparação a reuniões 
da COSBAN. Em 2016, houve tentativa de conferir institucionalidade ao tema com a 
criação de um Grupo China na Câmara de Comércio Exterior da Presidência da Repú-
blica (CAMEX)28, “com vistas a auxiliar na definição de diretrizes, no acompanhamento 
e na formulação de políticas nas áreas de comércio, serviços e investimentos”. Por sua 
própria natureza, o grupo limitava-se a temas na área econômica, sob coordenação da 
Secretaria-Executiva da CAMEX, e previa mecanismos de consulta com o setor privado 
e os demais entes federativos.

Poderia ser útil ao governo federal e mesmo aos entes federativos conferir institucio-
nalidade a mecanismos mais abrangentes e permanentes de coordenação nacional em 
relação à China, que não se confundem com o mecanismo bilateral da COSBAN, mas 
poderiam ter entre suas atribuições a de subsidiar a preparação brasileira às reuniões de 
alto nível. A coordenação interagências no que se refere à China deveria incluir todos os 
temas de importância para uma estratégia brasileira e pode oferecer insumos fundamen-
tais para a construção e o acompanhamento dessa estratégia, com impactos que vão além 
da esfera econômica.

2.5 Estratégia para a China:  
algumas experiências internacionais

Os desafios do Brasil no fortalecimento de sua coordenação interna e na construção de 
uma estratégia para a China também são enfrentados por muitos outros países e são pou-
cos aqueles que costumam publicar documentos estratégicos. Primeiro, são muito poucos 
os países que de fato mantêm interesses estratégicos globais que justifique o exercício. 
Além disso, um documento estratégico demanda esforço de enorme complexidade e co-
ordenação interna entre agências, Poderes e a sociedade, recursos que são escassos para 
a maior parte dos governos. Também se constata que, mesmo aqueles que se beneficia-
riam de uma estratégia clara para a China, só mais recentemente acordaram para essa 

28. Criado por decisão do Conselho da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), em 28 de setembro de 2016, com vistas a auxiliar na 
definição de diretrizes, no acompanhamento e na formulação de políticas nas áreas de comércio, serviços e investimentos entre o Brasil 
e a República Popular da China, à luz de estratégia coordenada de interação entre os diversos órgãos do governo federal, que considere, 
ainda, a atuação dos demais entes federativos, do setor privado e da sociedade civil. Não há registros públicos de reuniões do grupo 
posteriores a agosto de 2018.
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necessidade. Finalmente, há que se considerar a utilidade do exercício, o risco de que se 
torne obsoleto muito rapidamente, ou que, inversamente, enrijeça a própria política, além 
da sensibilidade de tornar públicas certas análises. Não obstante todos esses aspectos, a 
ascensão da China tem despertado nos últimos anos a necessidade de construção ou re-
visão de estratégias por alguns dos principais atores internacionais, em grande parte in-
centivados por questões relativas à segurança e defesa. Embora essa não seja a principal 
inspiração ou determinante de uma estratégia brasileira para a China, alguns elementos 
dessas tentativas ajudam a iluminar o exercício deste documento. 

Os Estados Unidos publicaram, em maio de 2020, o documento “United States Strategic 
Approach to the People’s Republic of China”, que busca implementar a Estratégia de 
Segurança Nacional de 2017 e a Estratégia de Defesa Nacional, de 2018, em relação à 
China. O documento não se encaixa num exercício de construção de cenários, avaliação de 
recursos próprios e propostas de ação, mas anuncia a disposição americana de enfrentar 
“uma competição entre grandes potências”, reiterando valores e demandas em relação à 
China29. Chama atenção no documento americano o fato de mencionar a relevância das 
alianças em muitos pontos, o que evidencia a importância de se construírem pontes, em 
contraposição ao aparente isolacionismo de algumas das políticas do governo Trump, que 
não somente deixou vários acordos internacionais como tomou medidas comerciais contra 
vários aliados. 

As Comissões especializadas do Congresso americano e muitos think tanks costumam pu-
blicar documentos com análises e propostas de estratégia para a China. McCormick, Luftig 
e Cunningham (2020), perguntam-se “qual o plano americano para manter a sua primazia 
de grande potência?”. Para responder à pergunta eles analisam as inter-relações entre 
poder econômico e segurança nacional e, partindo do pressuposto de que o poder eco-
nômico é o esteio da segurança, sugerem que os Estados Unidos aprofundem ainda mais 
esses vínculos, desenvolvendo uma estratégia de longo prazo baseada em inovação, papel 
estratégico do Estado na economia e coordenação internacional. Os autores sugerem uma 
série de reformas dos processos da burocracia para fortalecer os instrumentos de política 
econômica do governo americano e assegurar a atração de talentos. Em todo o espectro 
de posições norte-americanas, dos liberais aos conservadores, há propostas de estraté-
gia sendo discutidas, com visões e recomendações distintas. Mesmo quando aceitam a 
competição estratégica atual como um passo na direção certa, muitos estrategistas ame-
ricanos questionam os instrumentos utilizados e realçam a necessidade de mobilização 

29. Embora o primeiro White Paper do governo americano sobre a China seja de 1949, antes mesmo da vitória da revolução comunista, 
e os Estados Unidos tenham liderado o reengajamento com a China durante a Guerra Fria, há muitas críticas sobre a atual estratégia 
americana. Em seu recente livro “Has China Won?”, Kishore Mahbubani (2020) relata na introdução uma conversa com Henry Kissinger, 
quem o teria primeiro chamado atenção para o fato de que os Estados Unidos estariam entrando numa competição com a China sem an-
tes desenvolver uma estratégia abrangente e global - , ao contrário do que teria acontecido na Guerra Fria em relação à União Soviética.
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de recursos no longo prazo e coordenação internacional. Para o Brasil, importa ressaltar 
que a estratégia americana atual pode sofrer importantes mudanças de implementação, 
mesmo em administrações republicanas.

BOX 2. Uma Análise Norte-Americana da Grande Estratégia da China

O documento China’s Grand Strategy – Trends, Trajectories and Long-Term 
Competition (SCOBELL, RAND, 2020) busca explorar a competição China-EUA 
até 2050, mediante uma análise da “Grande Estratégia” da China - em seus as-
pectos diplomáticos, econômicos, científico-tecnológico e militares - e avaliação 
das possibilidades de sucesso em quatro cenários: triunfo; ascensão; estagnação 
e implosão, que representam diversos níveis de êxito na implementação pela Chi-
na  de sua “Grande Estratégia” de rejuvenescimento, cujos principais objetivos 
são produzir um sociedade bem-governada, socialmente estável, economica-
mente próspera, tecnologicamente avançada e militarmente poderosa até 2050. 
O relatório foi encomendado pelo Exército americano para ampliar sua compre-
ensão sobre a capacidade militar relativa em relação à China. Analisam-se quatro 
elementos para cada cenário: i) projeção geral para o desenvolvimento da China 
e alcance dos seus objetivos; ii) condições domésticas e externas específicas para 
o cenário ocorrer; a iii) influência chinesa no mundo resultante de cada cenário; 
e iv) as consequências do cenário para os Estados Unidos. O relatório conclui 
que qualquer cenário é possível para os próximos 30 anos, mas que o “triunfo” 
é o menos provável porque deixaria muito pouca margem para erro. O cenário 
de “implosão” é concebível mas pouco provável, porque os líderes chineses se 
provaram capazes de planejar e organizar, vencer crises, e hábeis em adaptar-se 
e ajustar-se às mudanças das condições domésticas e externas. Assim, o relatório 
conclui que a China muito provavelmente experimentará uma mistura de suces-
sos e fracassos, com os cenários de “ascensão” – a China é em grande medida 
bem-sucedida - e “estagnação” – a China não consegue implementar a contento 
a sua “Grande estratégia” - sendo os mais prováveis. 

A União Europeia (UE) publicou em 2016 o documento “Elementos para uma nova estra-
tégia da UE para a China”, com o objetivo de definir uma moldura de engajamento com 
a China por cinco anos. A UE reconhece o papel da Agenda Estratégica de Cooperação 
EU-China 2020 (2013) como principal orientador da Parceria Estratégica Abrangente mas 
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enfatiza a necessidade de ter uma estratégia própria, a qual deve basear-se em benefícios 
recíprocos, assegurar a defesa dos valores europeus em direitos humanos e promover o 
aumento das responsabilidades da China no sistema internacional. O documento propõe 
revisões anuais da implementação da Agenda EU-China 2020 mediante reuniões de altos 
funcionários e a racionalização dos diálogos. 

Menos de três anos depois, em março de 2019, a Comissão Europeia (CE) publicou o 
documento “EU-China – A Strategic Outlook”. O relatório reconhece que a estratégia 
de 2016 permanecia válida, mas que o equilíbrio anterior entre desafios e oportunidades 
apresentados à UE pela China teria mudado, porque o poder e a influência global da China 
cresceram muito rápido e o país não mais poderia ser considerado um país em desenvolvi-
mento. O documento traça então ações em 10 áreas com vistas a rebalancear a relação. As 
propostas europeias partem de princípios de engajamento, fazem uma revisão da evolução 
da situação doméstica na China e buscam reiterar a conformação chinesa a compromissos 
assumidos ou a expectativas europeias. Também buscam identificar áreas de cooperação 
multilateral com a China e garantir unidade dos membros da EU nas relações com o par-
ceiro asiático. Trata-se mais de uma estratégia de ação do que de grande estratégia.

A Austrália publicou, em 2012 o White Paper “Australia in the Asian Century”, que esta-
beleceu as prioridades para a Austrália até 2025 e foi o primeiro documento abrangente 
que buscou coligir as percepções e interesses australianos e apontar direções desde o fim 
da Guerra Fria. Foi encomendado pela então primeira-ministra Julia Gillard com o objeti-
vo de estabelecer um plano claro para o país aproveitar as oportunidades e administrar os 
desafios impostos pelo século asiático. O documento parte da análise da ascensão asiática 
e de suas implicações e das perspectivas para a Austrália e propõe um roadmap para o 
futuro do país, para os governos, sindicatos, associações e a comunidade. Esse roadmap 
inclui três estágios: o primeiro, de discussão e engajamento com o Estado e a sociedade; o 
segundo, de ampliação do entendimento e da conexão com a região; e o terceiro, em que 
a Austrália se integraria plenamente à Ásia e se beneficiaria do crescimento da região, so-
bretudo mediante o atendimento de uma classe média emergente via demanda para bens 
e serviços australianos, tais como alimentos de alta qualidade, serviços de saúde, cuidado 
com os idosos, educação, turismo, serviços financeiros. Não deixa de ser uma tentativa dos 
autores de buscar uma saída para a alta dependência da Austrália de exportações de mi-
nérios, que constituem mais de dois terços das exportações para a Ásia e uma proporção 
ainda maior para a China. 

Em 2017, a Austrália publicou um White Paper de política externa, sendo o primeiro após a 
entrada em vigor do acordo de livre-comércio China-Austrália. A China continua a ser ator 
central para a prosperidade australiana mediante os laços econômicos, mas agora com um 
entendimento claro de que estaria ameaçando a posição americana na Ásia. Sublinha-se a 
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necessidade de expandir as parcerias no continente, tanto militar como comercialmente. A 
visão sobre Ásia-Pacífico muda para Indo-Pacífico, seguindo a linha americana e também 
japonesa de um Indo-Pacífico livre. A combinação dos dois White Papers expressa bem a 
difícil construção na Austrália de uma estratégia para a China, em que a geografia agrava 
questões de segurança e choca-se com a enorme dependência australiana em relação ao 
parceiro asiático. Outros governos australianos estabeleceram debates envolvendo todas 
as agências de governo para o estabelecimento de uma estratégia nacional para a China 
em nível do gabinete de ministros, como no caso do primeiro-ministro Kevin Rudd.

Em abril de 2019, o Comitê de Assuntos Exteriores da Câmara dos Comuns do Reino Uni-
do discutiu o tema da elaboração de uma estratégia para a China e parte de seu conteúdo 
está publicado na Internet. Após os anos da chamada “Golden Era” com a China, os novos 
condicionantes impostos pelo Brexit e a COVID-19, as discussões no Parlamento do Reino 
Unido tratam de uma revisão da estratégia do país para a China de 2009, complementada 
pelas estratégias britânicas de segurança nacional e de defesa, de 201530. Espera-se a 
publicação de uma nova estratégia em 2020.

No documento “Towards a UK Strategy and Policies for Relations with China”, que visa a 
contribuir para a construção da nova estratégia para a China31, um ex-diplomata britâni-
co faz algumas recomendações para que o Reino Unido possa fortalecer suas capacidades 
para entender e lidar com a China, entre as quais: que todos departamentos do serviço 
público do Reino Unido deveriam ter a política de contratar funcionários com algum nível 
de experiência em China e que todos aqueles que trabalhem com a China devam receber 
cursos de familiarização; que o governo britânico mantenha diálogo sistemático com think 
tanks, acadêmicos, jornalistas e o setor produtivo. No que se refere à implementação go-
vernamental de estratégia, sugere a coordenação através de liderança “supra”, que possa 
arbitrar entre interesses econômicos e de segurança. Recomenda que o primeiro-ministro 
lidere o Grupo de Implementação da Estratégia Nacional para a China, em reuniões tri-
mestrais, a exemplo da Austrália em certo momento, com reuniões mensais em nível de 
diretor. O documento traz muitas outras recomendações e incentiva que o governo enco-
mende estudos mais profundos antes de tomar decisões em relação à China, para enten-
der a real dependência nas diversas áreas. Embora o documento em tela reflita posições 
geopolíticas do Reino Unido, que não se confundem com as do Brasil, ele joga luz sobre 
o enorme esforço que um país que tem relações profundas com a China há quase dois 
séculos ainda deve fazer para compreender o país asiático e se preparar para o futuro. 

30. A estratégia de 2009 do Reino Unido para a China ou “Moldura de Engajamento”, definiu três pilares e aspirações dentro de cada 
um. Os três pilares são: obter do crescimento da China o melhor para o Reino Unido; Incentivar a emergência da China como um ator 
global responsável; e promover o desenvolvimento sustentável, a modernização e a reforma interna na China.

31. “Towards a UK Strategy and Policies for Relations with China”, de Charles Parton OBE (junho de 2020). O autor reconhece que o 
artigo não é uma estratégia para a China, mas que inclui sugestões para que se possa chegar a ela (p.4).
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Muitos outros países também se deparam com a necessidade de estabelecer uma estraté-
gia para a China, em especial o Canadá e também países latino-americanos. Embora não 
se tenha identificado um documento oficial de estratégia nacional em relação à China nes-
ses países, há reflexões da academia e de think tanks que merecem atenção. Em particular, 
o estudo “Hacia uma Agenda Estratégica entre México y China” (CECHIMEX, Agendasia, 
COMEXI, 2018), que em seu início nota não existir “até o momento uma política de Estado 
implícita ou explícita do México em relação à China; o México carece de uma estratégia e 
de uma agenda pontual e concreta de curto, médio e longo prazo vis-à-vis a China”. 

Ao longo dos anos, os organismos regionais também produziram inúmeros estudos com 
análises e recomendações sobre as estratégias da América Latina para a China, como é 
o caso da CEPAL (2010, 2012, 2015, 2017), entre muitos outros. Em geral esses estudos 
focam nas relações de comércio e investimento e na natureza assimétrica e inter-indústria 
do comércio entre a região e a China, que relembra uma agenda centro-periferia ainda 
que sob novas roupagens. As recomendações coincidem em grande medida com a agenda 
brasileira de diversificação e agregação de valor às exportações, impulso aos investimentos 
diretos em infraestrutura e como forma de entrada nas cadeias asiáticas de produção e de 
ciência e tecnologia. Os documentos, muitas vezes elaborados em preparação para con-
ferências inter-regionais, frequentemente exortam os países da região a se coordenarem 
para buscar traçar um posicionamento estratégico em relação ao parceiro asiático, o que 
poderia reforçar posicionamentos individuais.

Esses esforços culminaram na criação da Cúpula China-CELAC em 2014, que manteve 
encontros em 2015 e 2017. O contexto político regional levou à virtual paralisação do 
foro desde então. Embora malogrado esse esforço, ele deixou clara algumas lições, como 
a dificuldade de forjar posicionamentos regionais frente à diversidade nas realidades na-
cionais em sua relação com a China. Ainda que permaneça válido o ideal de coordenação 
latino-americana para impulsionar objetivos comuns numa agenda com a China, seria mais 
produtivo talvez buscar atuar no curto e médio prazo em agenda sul-americana, sobretudo 
na área de integração física, a partir da qual se possam identificar benefícios concretos 
para os atores regionais. 
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2.6 Estratégia de longo prazo para a China:  
bases conceituais e metodologia

Esta seção buscou traçar alguns parâmetros para a construção de uma estratégia de longo 
prazo do Brasil com a China, cujas bases serão desenvolvidas nas próximas três seções. Tal 
como na própria Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (ENDES), a 
estratégia para a China deveria advir de amplo debate na sociedade, envolvendo o Poder 
Executivo, o Legislativo, os entes federativos, a academia, o setor privado, think tanks, fe-
derações e associações relevantes, sindicatos, entre outros atores. Este trabalho se propõe 
a alimentar esse debate, mediante a proposição de bases para uma estratégia, que deve 
exigir não somente debate estruturado, mas também muitos outros estudos e acompanha-
mento permanente. São os seguintes os princípios que iluminarão a construção das bases 
da estratégia:

1) VISÃO DE LONGO PRAZO 
a estratégia deve olhar décadas adiante e considerar as grandes transformações estrutu-
rais do Brasil e da China.

2) INDEPENDÊNCIA 
a estratégia deve colocar os interesses brasileiros em primeiro lugar, sem deixar de respei-
tar os princípios da paz e da boa convivência que regem as relações internacionais brasilei-
ras, inclusive no que se refere a uma comunidade latino-americana de Nações.

3) COERÊNCIA E ABRANGÊNCIA 
a estratégia deve integrar-se à Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(ENDES) 2020-2031 e às prioridades de política externa, com base nos princípios da Cons-
tituição Federal e outros documentos, e buscar complementá-los trazendo para o debate 
informações, desafios e oportunidades relacionados especificamente à Ásia e à China, mas 
cujas implicações alcançam todos os setores da economia e sua transformação estrutural 
ao longo do tempo.

4) CONSISTÊNCIA (ADEQUAÇÃO ENTRE MEIOS E FINS) 
as políticas e ações relativas à China devem se dar proporcionalmente aos resultados que 
se desejam alcançar e os esforços direcionados à parceria também precisam levar em con-
ta a ousadia dos objetivos a serem alcançados.
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5) RESILIÊNCIA 
a estratégia deve levar em consideração as relações de amizade entre o Brasil e a China e 
o arcabouço institucional construído entre os dois países. 

6) FLEXIBILIDADE 
a estratégia deve ser permanentemente acompanhada mediante os instrumentos de plane-
jamento do Estado brasileiro e ajustada quando necessário. Ela pode comportar nuances 
no relacionamento que dependerão de cada governo, mas as suas linhas gerais devem ser 
perseguidas. Ela deve se beneficiar ainda do diálogo constante com a sociedade.

Quanto à Metodologia, discutem-se, no capítulo 3, as principais transformações estrutu-
rais da China até 2050 com base em estudos disponíveis, indicando quais as implicações 
e principais oportunidades que podem se abrir para o Brasil. O pano de fundo nacional 
é a ENDES e os planos que lhes são subjacentes, como os Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável. Em seguida, serão considerados, no capítulo 4, os principais desafios e 
oportunidades com base na situação atual dos laços econômicos entre o Brasil e a China, 
considerando-se o comércio e os investimentos como “motor” das relações, o que se rela-
ciona ao Eixo Econômico da ENDES. O pressuposto é de que, além de desafios específicos 
em matéria comercial e de investimentos, agendas estruturantes em tecnologia, na área 
financeira e de infraestrutura são muito importantes para alavancar o motor das relações e 
devem merecer atenção especial. Em seguida, ainda no capítulo 4, são abordados o tema 
transversal da sustentabilidade e a moldura institucional, que estão relacionados ao Eixo 
de Meio Ambiente e ao Eixo Institucional da ENDES, respectivamente. A partir dessa visão 
geral sobre o estado das relações no contexto mais amplo das transformações estruturais 
do Brasil e da China, o capítulo 5 apresenta uma proposta de bases da estratégia de longo 
prazo do Brasil para a China, que confere destaque, de forma objetiva, a alguns aspectos 
centrais em possíveis estratégias. 

Acredita-se que os elementos abordados neste trabalho podem ser úteis não somente na 
elaboração de uma estratégia nacional para a China, mas também para a elaboração de 
estratégias setoriais e estratégias empresariais e corporativas, que se beneficiariam de 
uma visão de longo prazo no seu planejamento para o mercado chinês. 

CAPÍTULO 2

51



AS TRANSFORMAÇÕES 
ESTRUTURAIS DA CHINA 
EM DIREÇÃO A 2050
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The U.S. cannot stop China’s rise. It just has to live with a bigger China, which 
will be completely novel for the U.S., as no country has ever been big enough 
to challenge its position. China will be able to do so in 20 to 30 years. The size 
of China’s displacement of the world balance is such that the world must find 
a new balance in 30 to 40 years. It is not possible to pretend that this is just 
another big player. This is the biggest player in the history of the world.
Lee Kuan Yew (MIT Press, 2013, Kindle Loc. 844-849)*.

Sinofuturism is an invisible movement. A spectre already embedded into a 
trillion industrial products, a billion individuals, and a million veiled narratives. 
It is a movement, not based on individuals, but on multiple overlapping flows. 
Flows of populations, of products, and of processes. Because Sinofuturism 
has arisen without conscious intention or authorship, it is often mistaken for 
contemporary China. But it is not. It is a science fiction that already exists. […] 
In Western media and Orientalist perceptions, China is exotic, strange, bizarre, 
kitsch, tacky, or cheap. In its domestic media, China portrayed as heroic, 
stable, historic, grand, and unified. Rather than counteract these skewed 
narratives, Sinofuturism proposes to push them much further.
Lawrence Lek, artist, filmmaker and musician. https://lawrencelek.com

* Citado por ROSALES (2020, p.196.)
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3.1 Novos vetores de transformação 
e o imperativo de aumentar a produtividade

Após quase quatro décadas de rápido crescimento econômico, forte urbanização, indus-
trialização e integração à globalização, a China se encontra à porta da nova economia 
baseada em conhecimento, tendo se tornado a segunda economia mundial (a primeira em 
PPP), alcançado o status de país de renda média alta, com um PIB per capita em torno de 
USD 10.000 e registrado taxa de urbanização de 59%, numa economia em que os serviços 
ultrapassaram a indústria em proporção do PIB e já são o setor que mais contribui para o 
crescimento32. O estudo Innovative China (Banco Mundial, 2019) faz abrangente e profun-
da análise do tema.

A China passa por fase crucial de sua transformação estrutural, buscando vencer a ar-
madilha de renda média33, um feito que poucos países conseguiram. No espaço-indústria 
descrito no gráfico 4, o rompimento da armadilha se daria entre R2 e R3.  Mas há evidên-
cias de que a China estaria caminhando para a área R4, com forte agregação de serviços 
de alta produtividade à sua manufatura. Esgotados ou atenuados os impactos dos antigos 
vetores de crescimento – força de trabalho crescente e baixa taxa de dependência, altas 
taxas de poupança e investimento, melhoria da alocação eficiente dos recursos com mi-
gração da mão de obra da agricultura para a indústria, rápida acumulação de capital via 
industrialização e investimentos em infraestrutura, expansão das exportações34 e absorção 
de tecnologias e capitais via investimentos estrangeiros diretos -, as taxas de crescimento 
caíram de quase 10% para 6-7% ao ano a partir de crise financeira global de 2008. 

 

32. Segundo Yao (In Dollar et al., 2020, China 2040), a indústria contribuiu em média 47,5% para o crescimento da China entre 2001 
e 2010, contribuição reduzida a 32,6% entre 2011 e 2017. Os serviços aumentaram sua contribuição para o crescimento do PIB, res-
pectivamente, de 45,8% para 62,2%.

33. A “armadilha da renda média” foi inicialmente descrita como uma redução das taxas de crescimento a partir de certo nível de renda 
média, sobretudo na América Latina e no Oriente Médio, devido à exaustão dos vetores tradicionais de crescimento. Os países sujeitos 
a essa armadilha sofreriam a competição tanto daqueles países mais competitivos devido aos salários mais baixos como daqueles que 
estão na fronteira da inovação e assim ficariam estagnados ou com taxas baixas de crescimento por décadas. Apesar das evidências 
empíricas, há muita controvérsia teórica sobre o fenômeno e mesmo sua aplicabilidade à China. Entre 1960 e 2008, apenas trezes paí-
ses ou regiões teriam rompido a armadilha: Japão, Coreia, Singapura, Taiwan e Hong Kong, Grécia, Portugal, Espanha, Irlanda, Israel, 
Porto Rico, Guiné Equatorial e Ilhas Maurício (“Middle-Income Trap: Myth or Reality?”, Research&Policy Briefs, World Bank Malaysia, 
No.1, March 2016).

34. As exportações subiram de 10% do PIB para 37% do PIB em 2007.
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GRÁFICO 5. Distribuição setorial dos empregos na China 1954–2018 (% do emprego total)

Fonte: National Bureau of Statistics (www.stats.gov.cn) e China 2049, Brookings Institution Press, pp.45-46. 

GRÁFICO 6. Distribuição setorial do valor adicionado 1954–2018 (% do PIB)

 

 

 

  

      
Fonte: National Bureau of Statistics (www.stats.gov.cn) e China 2049, Brookings Institution Press, pp.45-46. 
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Há razoável consenso de que a redução das taxas de crescimento não se deveu a fatores 
cíclicos decorrentes da crise de 2008, mas sobretudo a fatores estruturais. As evidên-
cias da queda da Produtividade Total dos Fatores (PTF)35 e da eficiência do capital após 
2008 são demonstradas em diversos estudos (China 2049, 2020). Enquanto no período de 
1996-2015 a PTF teria contribuído em média com 40% do crescimento do PIB, percentual 
semelhante àquele das economias desenvolvidas, essas taxas caíram no período mais re-
cente. O crescimento médio da PTF caiu de 6,1% ao ano entre 1996-2004 para 2,5% entre 
2005-2015. Outra evidência de mudança estrutural é a queda do crescimento das expor-
tações, que contribuíram com 3 a 4 pontos percentuais(p.p.) para o PIB chinês nos anos 
2000 e passaram a contribuir com cerca de 1p.p. desde 2008, ou mesmo negativamente, 
entre 2015-2016. 

Mas as taxas de crescimento do PIB ainda são altas se comparadas àquelas de países com 
renda per capita semelhante à da China ou com os países de renda alta, que têm renda per 
capita quatro vezes maior que a chinesa, mais capital humano e uma produtividade total 
dos fatores que é o dobro da chinesa, o que significa que o gigante asiático poderia dobrar 
o seu PIB se alcançasse a média de PTF dos países da OCDE. Assim, há muito espaço 
para a convergência com os países de renda alta nas próximas décadas, e todos os olhos 
voltam-se para a capacidade da China de inovar e aumentar sua produtividade mediante 
novos vetores de crescimento. 

Em 2012, o governo chinês anunciou os “Dois Objetivos Centenários”: o primeiro, dobrar 
a renda per capita de 2010 até 2021, ano em que o Partido Comunista Chinês comple-
ta 100 anos; e o segundo, elevar a China a um país plenamente desenvolvido, próspero, 
poderoso, democrático, culturalmente avançado e harmonioso até 2049, ano em que a 
República Popular da China completa 100 anos, desde a Revolução Comunista. A China 
deve alcançar o primeiro objetivo centenário e planeja eliminar a pobreza em 2020. Mas 
há muitas incertezas sobre o segundo objetivo e sobre a consolidação da China como 
uma potência econômica global, o que depende de novos vetores de crescimento e de se 
romperem as restrições externas. 

De acordo com estimativas recentes (China 2049, cap. 3), a taxa de crescimento da econo-
mia chinesa provavelmente se reduzirá para algo entre 2,7% e 4,2% até 204936, com o PIB 

35. A Produtividade Total dos Fatores (PTF) capta o progresso tecnológico mediante a capacidade de combinação de trabalho e capital 
de forma mais eficiente, diferindo assim da tradicional medida de produtividade baseada na eficiência do trabalho, i.e., quantidade ou 
valor do trabalho necessário para produzir uma unidade de produto. Para alguns, a queda da PTF pode significar mesmo que a China 
já rompeu a armadilha da renda média.

36. Segundo Xun Wang (In: Dollar et.al, 2020, cap. 2), dependendo da taxa de crescimento da população (baixa | média | alta), o PIB 
da China cai de (6,7% | 6,9% | 7,2%) entre 2016-2020, para (2,7% | 3,4% | 4,1%), entre 2046-2050, respectivamente. Essas estimativas 
foram calculadas com base em projeções para crescimento da renda per capita e da população (IMF 2017 World Population Prospects). 
A população chinesa, assumindo taxas médias de fertilidade, deve alcançar o pico de 1,44 bilhão em 2029 e depois declinar até 1,37 
bilhão até 2050. O declínio começaria em 2022 com taxas baixas de fertilidade ou em 2045 para altas taxas de fertilidade (Gráfico 10).
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per capita alcançando dois terços daquele dos Estados Unidos. Se essas projeções forem 
razoavelmente precisas, entre 2019 e 2049, a China romperá a armadilha da renda média 
e se tornará um país de renda alta; tornar-se-á a maior economia global, ultrapassando 
os Estados Unidos em PIB a preços correntes; e alcançará o seu segundo objetivo cente-
nário de tornar-se uma economia completamente desenvolvida. 

GRÁFICO 7. Crescimento estimado do PIB  
da China para diferentes taxas de 
fertilidade (em %)

GRÁFICO 8. PIB real estimado para China e 
EUA (em USD trilhão)

Fonte: National Bureau of Statistics (www.stats.gov.cn). Elaboração: XUN, W. (2020) In: China 2049, Brookings Institution Press, p.82 e 86.

O PIB per capita da China passaria de 24% do PIB per capita dos Estados Unidos para 
entre 66% e 72%, em 2050. A economia chinesa ultrapassaria a americana entre 2030 e 
2032, a depender do cenário de taxas de fertilidade. Em 2050, o PIB chinês representa-
ria 24% do PIB mundial e seria mais ou menos igual ao dos Estados Unidos e da Europa 
juntos37. A contínua abertura da economia chinesa é precondição para a convergência de 
renda implícita nessas estimativas e para a ultrapassagem da armadilha da renda média.

37. Depois de 2050 o PIB chinês declinaria e os Estados Unidos passariam a China até 2100, tendência em grande parte determinada 
por fatores demográficos.
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GRÁFICO 9. População total China (esq.) e 
EUA (dir.) (em 100 milhões)      

GRÁFICO 10. Crescimento da população da 
China para diferentes taxas de fertilidade 
(em %)

Fonte: National Bureau of Statistics (www.stats.gov.cn). Elaboração:  XUN, W. (2020). In: China 2049, Brookings Institution Press, p.80 e 81.

As projeções acima são fortemente baseadas na capacidade da China de seguir aumen-
tando sua produtividade em meio aos fatores adversos do envelhecimento da popula-
ção e de um ambiente externo mais hostil para o seu desenvolvimento, ao contrário do 
que o país enfrentou nas últimas quatro décadas. Mas a China também seguirá lidando 
com os desequilíbrios que foram criados pelo longo período de crescimento acelerado, 
como a desigualdade regional e as desigualdades de renda entre o campo e a cidade, 
os riscos financeiros relacionados ao grande crescimento do crédito e do endividamento 
das empresas em ambiente regulatório relativamente permissivo, e os desafios ambien-
tais e de sustentabilidade que se materializam nas altas taxas de poluição e exaustão de 
recursos naturais.

Não obstante, o governo chinês tem demonstrado habilidade em manter estabilidade ma-
croeconômica, com baixa volatilidade e baixas taxas de inflação, à exceção de alguns anos 
nas décadas de 80 e 90. Nas últimas quatro décadas, a China foi a única grande economia 
emergente que nunca sofreu uma crise financeira grave.

No livro China 2049 (2020), publicação recente da Escola Nacional de Desenvolvimento 
da Universidade de Pequim e da Brookings Institution, os autores examinam o tema central 
das transformações e desafios para que a China se consolide como potência econômica 
global. Muitas das distorções que hoje dificultam o crescimento da economia chinesa fo-
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ram instrumentais em garantir o seu rápido crescimento nas décadas anteriores. É o caso 
do setor financeiro, em que os controles (taxas de juros, direcionamento de crédito, etc.) 
contribuíram positivamente para o crescimento econômico mesmo com reduções graduais 
do Índice de Repressão nos anos 80 e 9038, mas desde então apresentam efeitos negativos. 
O sistema de “dual-track”, que permitiu que a liberalização dos mercados de produtos ou 
bens (decisões sobre produção, preços das mercadorias, comércio exterior, etc.) ocorres-
se em paralelo a intervenções significativas nos mercados de fatores (terra, capital, traba-
lho, energia), ajudou a compensar a baixa produtividade das empresas estatais e ofereceu 
estabilidade ao sistema em meio às rápidas transformações econômicas e sociais. Hoje, 
no entanto, aquelas intervenções geram distorções alocativas que constituem empecilhos 
ao crescimento39. 

A China já está em plena transição para um “novo normal”, embora ela possa levar dé-
cadas para se completar. A única certeza é que o futuro será muito diferente do passado, 
segundo os autores do estudo China 2049, e somente se completará a partir do pleno 
funcionamento dos novos vetores de crescimento: modelo de crescimento liderado pela 
inovação e não pela incorporação de insumos. A bem-sucedida transição para o novo 
modelo depende de esforços coordenados em quatro áreas principais:

Em primeiro lugar, permitir a continuada acumulação de capital (humano, produtivo, fi-
nanceiro, tecnológico), o que significa elevar o nível geral de educação, ampliar a capa-
cidade do sistema financeiro de apoiar a nova economia de serviços, aprimorar a política 
industrial e reforçar a proteção à propriedade intelectual. Enquanto a China produz 7 
milhões de novos formandos universitários todos os anos, o nível médio de educação dos 
300 milhões de migrantes é do ensino médio, o que dificulta sua absorção pelas indústrias 
mais sofisticadas ou serviços de alta produtividade. O sistema financeiro atualmente ainda 
é muito voltado para as grandes indústrias e baseado no sistema bancário, mas é crescente 
o papel de novas instituições financeiras e instrumentos de apoio à nova economia (fundos 
de venture capital, criação de mercados de títulos líquidos, fortalecimento da regulação, 
etc.). Apesar da rápida acumulação de capital físico pela China nas últimas décadas, o que 
geraria retornos declinantes ao investimento, há estudos que concluem que o estoque de 
capital físico dos Estados Unidos seria 50% maior do que o da China, e que o estoque de 
capital físico por trabalhador da China não estaria entre os vinte mais altos no mundo40. Ou 
seja, ainda haveria ganhos no investimento em setores que possam gerar maiores retornos.

38. O Índice teria baixado de 1,0 para 0,6 no período, estando a China no meio do caminho da liberalização financeira.

39. O relatório Innovative China, produzido pelo Development Research Centre do Conselho de Estado e pelo Banco Mundial, propõe 
uma moldura dos “3Ds” para destravar a produtividade: reduzir Distorções; acelerar a Difusão tecnológica; incentivar Descobertas na 
fronteira tecnológica.

40. Ver, por exemplo, Berlemann e Waesselhöft “Aggregate Capital Stock Estimations for 122 countries: an Update”, em Review of 
Economics, online em https://doi.org/10.1515/roe-2017-0004. Acesso em 29/09/2020.
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Em segundo lugar, superar o grande desafio do envelhecimento da população e suas im-
plicações macroeconômicas, financeiras e sociais. Ao longo das últimas quatro décadas, a 
China apresentou estrutura demográfica bastante positiva para o crescimento econômico, 
característica que começou a ser revertida no início da década de 2010 e que se esgotará 
até 2030. Com o limite da taxa de natalidade através da política de filho único, a população 
em idade ativa (PIA)41 cresceu muito mais rápido do que a população total e chegou ao pico 
de 74,2% nos anos 2000 – talvez a mais favorável estrutura demográfica já experimentada 
por um país, oferecendo mão de obra abundante a baixo custo para a expansão industrial, 
sobretudo a partir dos trabalhadores migrantes, e contribuindo para o aumento da taxa 
de poupança42. Estima-se que os dividendos demográficos tenham sido responsáveis por 
25% do crescimento econômico chinês. Mitigar os efeitos negativos do envelhecimento é 
fundamental para que o país alcance o seu segundo objetivo centenário.

GRÁFICO 11. Evolução demográfica na China, 1960-2017

 

Fonte: Population Estimates and Projections, World Bank Group, 2019. Elaboração: BAI, C. e LEI, X. (2020). In: China 2049, Brookings 
Institution Press, p.106.

41. PIA é a população entre 15 e 64 anos, ou seja, aquela população considerada em idade de trabalhar.

42. A título comparativo, em 2017, a PIA brasileira representava 69,5% da população (143,6 milhões) e vai continuar crescendo até 
2037, quando representará 66,3% (152,9 milhões) da população total. A janela de oportunidade brasileira se abriu no início dos anos 70, 
chegou ao seu ponto máximo em 2017 e a partir de 2037 se fechará completamente, já que a PIA começará a decrescer em números 
absolutos. Ver Diniz Alves, J.E. https://www.ecodebate.com.br/2018/11/12/o-bonus-demografico-populacao-total-e-populacao-em-
idade-ativa-no-brasil-artigo-de-jose-eustaquio-diniz-alves.
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Em 2012, a PIA chinesa alcançou o pico e começou a cair. Mais ou menos ao mesmo tem-
po, a taxa de dependência43 começou a aumentar a partir do nível de 36% e poderá chegar 
a 66% em 2049, enquanto a população economicamente ativa se reduzirá em cerca de 170 
milhões de pessoas. Formalmente, a China já entrou na fase de envelhecimento, já que a 
proporção de maiores de 64 anos sobre a população total ultrapassou 7%, em 2000, e 
superou os 10%, em 2019, chegando a 140 milhões de pessoas. Em 2050, estima-se que a 
população maior de 65 anos na China seja de quase 400 milhões, ou 28,9% da população.

Alguns dos desafios do envelhecimento populacional são a queda da oferta de mão de obra 
e pressão pela alta nos salários, a queda no consumo, a necessidade de maior atenção e 
despesas com idosos e o déficit da Previdência Social, na ausência de reformas que permi-
tam equilibrar o sistema atuarialmente. A China tem hoje não somente a maior população 
de idosos do mundo, mas também é a sociedade que passa por um dos mais rápidos 
processos de envelhecimento. Há, contudo, tendências em curso que podem mitigar o 
problema do envelhecimento: a adoção da inteligência artificial poderá substituir 280 
milhões de trabalhadores; a urbanização, partindo de 59% em 2018 para 80% em 2049, 
pode garantir crescimento contínuo do consumo, já que a renda per capita nas cidades é 
o dobro daquela nas áreas rurais.   

GRÁFICO 12. Evolução da Razão de Dependência, PIA e População Total (1960-2049)

 

Fonte: Population Estimates and Projections, World Bank Group, 2019. Elaboração: Bai, C. e Lei, X. (2020). In: China 2049, Brookings 
Institution Press, p.109.

43. A taxa de dependência é a razão entre a população dependente (i.e., menor de 15 anos ou maior de 64 anos) e a população em 
idade ativa. Um declínio muito rápido dessa taxa proporcionou acúmulo de poupança nas famílias e também favoreceu o aumento do 
investimento das empresas via maior oferta de trabalhadores e achatamento dos salários.
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Em terceiro lugar, tratar dos desafios ambientais e de transição para uma economia de 
baixo carbono. A degradação ambiental imposta pelo modelo de crescimento chinês in-
tensivo em recursos teria tido um custo de cerca de 10% do PIB (6,6% por poluição do ar; 
2,1% por poluição da água; 1,1% por degradação do solo)44. A adoção de altos padrões 
ambientais embutida nas novas estratégias chinesas de economia circular e sustentabilida-
de representam novas oportunidades de desenvolvimento, mas também terão um custo na 
transição para o novo modelo.

A China já é o maior produtor e fornecedor mundial de tecnologias de energias renováveis 
e em geral consegue superar as suas metas em menor tempo do que o previsto. Em 2018, a 
China lançou um imposto sobre carbono e recentemente fez a conversão para um sistema 
de leilões em energias renováveis. Na verdade, houve maciças campanhas nos últimos anos 
para adoção de padrões ambientais mais estritos pelas empresas chinesas, com resulta-
dos negativos para a atividade econômica em algumas regiões, que depois tiveram de ser 
revertidos. De forma geral, o compromisso das autoridades chinesas com novos padrões 
de sustentabilidade é alto e, apesar dos excessos, está havendo grande alinhamento de 
incentivos nessa área. 

Em setembro de 2020, a China anunciou que deverá alcançar a neutralidade nas emis-
sões de carbono até 2060, dando um passo substancial em relação à meta anterior de al-
cançar um pico de emissões até 2030. Como o maior emissor atualmente, com quase 30% 
das emissões globais de CO2, o compromisso chinês indica a necessidade de mudanças 
profundas no padrão de produção e consumo do país nas próximas décadas. Ele traz tam-
bém implicações significativas em termos de desafios e oportunidades tecnológicas, com 
amplo impacto nos demais desafios, incluindo a acumulação de capital e a inserção global.

Em quarto lugar, administrar os desafios da globalização e de um ambiente externo mais 
incerto e hostil, diante de uma China que, embora mantenha muitas das características e 
desafios de um país em desenvolvimento, não mais se encaixa no conceito de economia pe-
quena. Muito ao contrário, ações da China frequentemente causam impactos importantes 
nos mercados de produtos e fatores em nível global. Embora a China provavelmente tenha 
implementado grande parte dos compromissos assumidos por ocasião de sua acessão à 
OMC, os seus níveis de abertura são mais baixos do que aqueles que se esperaria para 
economias do seu tamanho e influência45. Esperam-se, assim, maiores fricções comerciais 
e econômicas, que têm sido impulsionadas pela rivalidade estratégica China-EUA.

44. Dollar, Huang e Yao (2020, p.15).

45. Esse ponto é controverso e não é objetivo do trabalho discutir o cumprimento dos compromissos de acessão da China à OMC. O 
que se pode dizer, no mínimo, é que os membros da OMC talvez tenham superestimado a capacidade dos compromissos de introduzir 
mudanças mais amplas na estrutura econômica, social e política da China em face dos níveis de ambição e escopo das próprias regras 
da organização e de seus mecanismos de implementação.
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Nesse contexto de confronto geopolítico e estratégico com os Estados Unidos, empre-
sas chinesas têm sido alvo de sanções e políticas restritivas que visam a retardar o seu 
desenvolvimento tecnológico e podem representar novos obstáculos para seus objetivos 
de longo prazo. O pano de fundo da disputa foi descrito em relatório recente como “tec-
nonacionalismo”, que seria “uma nova linhagem do pensamento mercantilista ligando 
inovação tecnológica diretamente à prosperidade econômica, estabilidade social e às 
políticas de segurança nacional das nações. Nesse contexto, a intervenção dos gover-
nos nos mercados seria justificada como proteção contra atores estatais e não estatais 
oportunistas e hostis”. (Capri, 2020, p.7, tradução livre). A supremacia nas indústrias do 
futuro – análise de dados, robótica, inteligência artificial, tecnologias de surveillance e 
redes 5G – depende dos semicondutores, que são o material vital para os microchips 
que são necessários para operar desde aparelhos celulares até sistemas avançados de 
armamentos por satélite.

A face mais aparente desse movimento têm sido as sanções contra a Huawei, a maior e 
mais globalizada empresa chinesa na área da nova economia.46 Além de impedir a venda 
de aparelhos da empresa em seu território, os Estados Unidos também estão adotando 
sanções com vistas a reduzir seus espaços nas cadeias globais, já que a empresa depende 
de microchips cujos fornecedores têm o seguinte market share global: Estados Unidos 
(45%), Coreia (24%), Japão (9%), União Europeia (9%), Taiwan (6%) e China (5%) (Capri, 
2020, pp.20). Ao mesmo tempo, a China é o maior mercado mundial para esses produtos, 
tendo importado em 2018 USD 300 bilhões em semicondutores, ou 91% de suas necessi-
dades, mais da metade provenientes dos Estados Unidos. Embora a política Made in China 
2025 tenha como meta a produção doméstica de 80% da demanda de microchips, esse é 
um objetivo distante de ser concretizado. Houve avanços importantes das empresas chine-
sas sobretudo na área de design e da fabricação de microchips de memória, mas elas ainda 
dependem de fornecedores externos para fabricação e até mesmo para o licenciamento de 
muitas tecnologias utilizadas para a pequena produção doméstica de microchips47.

Além das restrições à Huawei e outras empresas na área de microchips, os Estados Uni-
dos também estão limitando o mercado para empresas chinesas e buscando forçar um 
“decoupling” dos dois mercados, por exemplo ao promover a iniciativa “Clean Networks”. 

46. Os Estados Unidos sempre justificaram as sanções à Huawei como reação a supostos vínculos de seus administradores com o 
Exército Popular de Libertação ou com regimes sancionados pelo governo americano. O fato é que, na era digital, ficará cada vez mais 
difícil distinguir tecnologias civis de militares, ainda que seus usos finais possam ser distintos. A própria China tem um programa de 
“Civil-Military Fusion”.   

47. A Huawei tem uma subsidiária dedicada ao design de circuitos integrados, a HiSilicon, cujos mais modernos chips seriam capazes de 
competir com as melhores tecnologias americanas. Mas mesmo a HiSilicon é altamente dependente de licenças de grupos estrangeiros, 
como o ARM do Reino Unido, além de depender inteiramente de fabricantes estrangeiros, como a TSMC de Taiwan, para fabricar os 
seus chips. A TSMC, por sua vez, também depende de tecnologias americanas. Ou seja, as sanções e barreiras americanas representam 
grandes obstáculos para o avanço tecnológico da China em área crucial para a nova economia, pelo menos a curto prazo.

CAPÍTULO 3

63



A ação visa a retirar apps chineses das redes americanas e vetar a participação da Huawei 
em redes 5G ao redor do mundo. Também levou às pressões para a venda da TikTok, 
a mais bem-sucedida empresa de software chinesa, e a restrições sobre a empresa de 
drones DJI. Esse movimento tem sido seguido, em maior ou menor medida e por razões 
nem sempre coincidentes, por outros países, como Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido 
e também a Índia. Segundo relatório da Dragonomics Gavekal, se as sanções americanas 
perdurarem por muito tempo, elas certamente serão um forte golpe no ecossistema de 
inovação chinês em sua forma atual. Estima-se que a China leve de cinco a sete anos 
para desenvolver tecnologias próprias para os microchips de que necessita. O país pode 
criar outros campeões nacionais, mas a sua expansão e avanço tecnológicos ficarão 
comprometidos se restritos ao mercado chinês (Wang, D., 2020).

Um outro aspecto do ambiente externo é a própria redefinição da ordem multilateral em 
curso, inclusive do ponto de vista da acomodação dos interesses de uma nova potência 
econômica. Está claro que seguir aprofundando seu processo de abertura e reforma e sua 
integração ao mundo exigirá maiores esforços da China na busca de evitar o isolamento, 
especialmente se a estratégia americana caminhar cada vez mais em direção à construção 
de pontes com aliados estratégicos com vistas a isolá-la, ainda que a teia de relações eco-
nômicas e políticas do país asiático torne bastante difícil ou até impossível esse objetivo. A 
China terá de lidar com projeção e responsabilidades crescentes e verá testada sua capa-
cidade diplomática a partir da rede de espaços de cooperação bilaterais, regionais e mul-
tilaterais que buscou construir nas últimas duas décadas. Na próxima seção, discutem-se 
alguns desses espaços. 

3.2 Aspectos do crescente papel internacional  
da China: Belt and Road, financiamento do  
desenvolvimento, internacionalização do renminbi  
e novos padrões regulatórios

A China vem assumindo nos últimos anos um papel crescente e mais assertivo no cenário 
internacional, condizente com sua transformação em grande potência econômica. É um 
papel ainda em construção e que passará por grande escrutínio nos próximos anos48. Ele 

48. A Brookings Institution está desenvolvendo um projeto de mais de dois anos sobre o tema “Global China: Assessing China’s Role in 
the World”. Ver https://www.brookings.edu/interactives/global-china/.
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se expressa não somente no peso da China como nação comerciante e investidora, mas 
também como (i) participante ativa e engajada das instituições internacionais; (ii) crescen-
te fonte de recursos para o financiamento do desenvolvimento e difusora de um modelo 
de desenvolvimento; (iii) promotora da internacionalização da sua moeda, o renminbi; 
e (iv) participante ativa na definição de regras e padrões internacionais. Estes aspectos 
serão abordados nesta seção. 

Do ponto de vista histórico, a China está a caminho de retomar pelo menos parcialmente o 
peso econômico que teve até meados do século XIX, quando chegou a ter 33% do PIB do 
mundo, o que justifica o sonho de “grande rejuvenescimento da nação chinesa” propug-
nado pelo presidente Xi Jinping. Por outro lado, o mundo do século XXI é muito mais in-
tegrado e conectado economicamente. O sistema internacional multilateral criado a partir 
das Organização das Nações Unidas, das Instituições de Bretton Woods e do GATT, após 
a Segunda Guerra Mundial, foi estabelecido em torno do direito internacional e de regras 
com vistas a oferecer paz e estabilidade. Mas essa arquitetura também oferece resistências 
em momentos de reacomodação de poder como ora se vivenciam. 

Nesse contexto, costuma aparecer mais claramente a ambivalência chinesa, ora como país 
em desenvolvimento que apoia o fortalecimento do multilateralismo, ora como potência 
emergente que também quer contribuir com sua visão e fazer valer sua liderança em 
novos espaços de cooperação. Não há contradição nessa ambivalência, vez que é ela 
mesma expressão maior de uma ordem em transição e de um país que alcançou o espaço 
de potência sem ter equacionado todos os desequilíbrios do desenvolvimento. É algo com 
que o Brasil não deve ter dificuldades em lidar, o que nos aproxima da China em muitas 
situações, seja nas tentativas de ampliar a voz e representação nas instituições financeiras 
multilaterais ou na criação do BRICS, entre outras.

A China vem não somente ampliando sua participação e voz nas instituições regionais e 
multilaterais, onde aumentou sua representação e a ocupação de cargos de liderança, 
mas também liderando a criação de novas instituições e de novos espaços de cooperação 
global. Entre estes estão a Organização para Cooperação de Xangai, o grupo BRICS, a 
Iniciativa do Cinturão e da Rota ou Belt and Road Initiative (BRI), o Novo Banco de Desen-
volvimento (NBD), o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (BAII). Além dessas 
organizações, a China estabeleceu inúmeros fóruns de cooperação com regiões ou conti-
nentes, frequentemente num modelo “China+X” e tem incentivado a internacionalização 
de sua moeda, o renminbi. Finalmente, a ampliação da influência chinesa também significa 
maior peso na definição das normas e de padrões regulatórios em diversas áreas. 

A Belt and Road Initiative (BRI) teve origem na proposta de construção do “cinturão ter-
restre e da rota marítima da seda”, lançada em 2013 pelo presidente Xi Jinping. Nos úl-
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timos anos, evoluiu do foco inicial na conectividade física para constituir-se na principal 
proposta de escopo global da política externa de seu governo, ao expressar as ambições 
e responsabilidades chinesas na “nova era”. Segundo o documento oficial “The Belt and 
Road Initiative Progress, Contributions and Prospects”49, de abril de 2019, “A BRI se ori-
ginou na China, mas pertence ao mundo”, tendo foco na Ásia, Europa e África e sendo 
aberta a todos os parceiros. Ainda segundo o documento, “É um processo aberto, inclu-
sivo e de desenvolvimento conjunto, não um bloco exclusivo ou um ‘clube da China’”. A 
iniciativa tem seu foco na promoção de questões que são de inequívoco interesse mundial 
- coordenação política, conectividade de infraestrutura (física e digital), comércio desim-
pedido, integração financeira, cooperação interpessoal e cooperação industrial – e hoje 
abrange todos os continentes, incluindo a América Latina e o Pacífico Sul.

Até março de 2020, o governo chinês havia assinado acordos de cooperação com 138 
países e 29 organizações internacionais. A BRI segue os princípios de consultas extensi-
vas, contribuições conjuntas e benefícios compartilhados e tem a seguinte visão de longo 
prazo para sua implementação: “This is an initiative that decides the future and requires 
unremitting efforts. This is an initiative that benefits humanity and requires careful nurtu-
re. We believe that with the passing of time and the synergy of all parties, Belt and Road 
cooperation will definitely become deep and concrete, steady and extensive. The Belt and 
Road will become a road of peace, prosperity, opening up, green development, innova-
tion, connected civilizations, and clean government. It will make economic globalization 
become more open, inclusive, balanced and beneficial to all.” 

Apesar de seus objetivos e da grande adesão em nível mundial, a BRI sofreu resistências 
de outros países, até porque não deixa de ser emblemática da liderança e da nova influ-
ência chinesa. Uma breve pesquisa no sítio oficial da iniciativa www.yidaiyilu.gov.cn mostra 
que Belt and Road  é uma grande vitrine ou instrumento de comunicação para tudo o que 
é importante para a visão chinesa de mundo e suas relações com o mundo, formato que 
contrasta com outros projetos multilaterais. Embora tenha objetivos temáticos definidos, 
a BRI é flexível e vai incorporando ideias e projetos sempre que eles constituírem reforço 
para a cooperação com a China. Todos os principais eventos internacionais organizados 
pela China desde 2015 são mencionados como realizações da BRI, que também zela pelo 
fortalecimento dos mecanismos multilaterais de concertação.

Sua institucionalidade denota a preferência pela construção de espaços multilaterais em 
que as principais regras do jogo são bilaterais, tendo a China como um dos parceiros. Os 
países ou organizações assinam memorandos de cooperação após negociação com a Chi-
na. Os documentos frequentemente incluem projetos específicos e financiamento chinês 

49. Ver https://eng.yidaiyilu.gov.cn/zchj/qwfb/86739.htm.
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para obras a serem realizadas por empresas chinesas, embora em teoria estejam abertas 
à participação de outros países. Desde sua criação, foram realizados dois Fóruns de Co-
operação, em 2017 e 2019, com mais de cem participantes, muitos em nível de Chefe de 
Estado ou de Governo. Algumas críticas à BRI se concentram no alto endividamento de al-
guns países tomadores e na fraca preparação e sustentabilidade dos projetos, embora essa 
não seja uma característica disseminada. Alguns relatórios de instituições como o Fundo 
Monetário Internacional e o Banco Mundial, ao apontar riscos, também reconhecem o 
potencial positivo da BRI para os países participantes e para a conectividade das regiões 
integradas. No segundo Fórum, em 2019, o presidente Xi Jinping respondeu a críticas e 
reafirmou o compromisso com projetos sustentáveis do ponto de vista financeiro e am-
biental, livres de corrupção, manifestando o desejo de corrigir problemas. A postura chi-
nesa não deixa de revelar que esse é também para a China um processo de aprendizado. 

Na América Latina, são 18 signatários, incluindo Uruguai, Bolívia, Chile, Peru, Equador, 
Venezuela, Guiana, Suriname, Cuba e outros países da América Central e Caribe.50 Na 
Europa continental, um total de 18 países teriam assinado memorandos de adesão à BRI, 
entre os quais Portugal e Itália. Alguns dos países europeus, como a França, assinaram 
instrumentos de cooperação específicos em relação à BRI, voltados para cooperação com 
terceiros países, mas não se considera que aderiram à BRI. 

O Brasil até o momento decidiu não aderir à BRI, embora tome nota e até reconheça diplo-
maticamente sua importância como contribuição para a cooperação global. Possivelmente 
não aderiu porque não consegue enxergar seu valor adicionado para uma relação bilateral 
que já tem um peso específico importante. Também não faz parte da nossa tradição diplo-
mática assinar documentos multilaterais de cuja construção o País não tenha participado 
ativamente. Como observa Caramuru (2019, pp. 24), o “Brasil tem mantido uma distância 
deliberada da BRI... A dificuldade de muitos países em lidar com a BRI tem a ver com dois 
fatores: toda a linguagem da iniciativa é nova, sujeita a múltiplas interpretações e a BRI, 
como tudo mais na China, é um projeto em permanente mutação”. Aponta, ainda (2019, 
p.49), que a China gostaria de ver progredir uma adesão explícita do Brasil à iniciativa, no 
contexto de uma relação fluida de longo prazo. 

Por tratar-se de uma iniciativa importante para um parceiro importante, e que tem como 
foco área prioritária para o Brasil – conectividade em infraestrutura - a posição brasileira 
poderia vir a ser revista no futuro caso se identifiquem um conjunto de consensos ou projetos 
de interesse comum a serem enquadrados na BRI51. Na lógica da BRI, quase tudo é possível, 

50. Ver https://green-bri.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri. Acesso em 17/09/2020.

51. A iniciativa foi apresentada aos Ministros das Relações Exteriores da América Latina pelo Ministro das Relações Exteriores chinês 
Wang Yi, em reunião em Santiago em janeiro de 2018. Não terá passado despercebido aos chineses o interesse brasileiro de assinar 
memorando relativo à proposta americana “Americas Cresce/Growth in the Americas”, segundo se noticiou na imprensa.
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e não será difícil reunir objetivos dentro da moldura na hipótese de o Brasil vir a ter interes-
se em aprofundar o diálogo com a China em áreas fundamentais na estratégia brasileira de 
desenvolvimento, como infraestrutura, conectividade e comércio desimpedido. 

A China ainda se define como um país em desenvolvimento e coloca o conceito no centro 
de sua estratégia nacional e internacional. O país tem longa trajetória de colaboração 
com os bancos multilaterais de desenvolvimento, não somente como tomador de recursos, 
mas também como receptor de ideias e de estudos críticos sobre a realidade do desen-
volvimento chinês. São inúmeros os projetos colaborativos nessa área, muitos dos quais 
citados neste trabalho. Nos últimos anos, a China se tornou um exportador líquido de 
recursos e passou também a ter papel mais ativo como doador ou como ente financiador 
do desenvolvimento, tanto em caráter bilateral como multilateral. Nesse contexto, bus-
cou ampliar sua participação em instituições como o Banco Mundial e o Fundo Monetário 
Internacional, mas também esteve na liderança da criação de novas instituições, como 
o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) e o Banco Asiático de Investimento em Infra-
estrutura (BAII), ambos criados em 2015 e sediados na China, o primeiro em Xangai e o 
segundo em Pequim.

O NDB foi criado pelo BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) com governan-
ça inovadora para um banco multilateral, vez que que busca realçar a paridade entre os 
membros, cada um com 20% do capital subscrito inicialmente. O BAII seguiu mais de 
perto o modelo dos outros bancos multilaterais, com maioria de capital para membros 
regionais, tendo a China subscrito 27,4% do total, o que lhe confere poder de veto para 
decisões mais relevantes, que dependem de aprovação de 75% dos votos52. O BAII tem 
entre seus 103 membros aprovados (sendo 82 membros e 21 membros prospectivos)53, 
conjunto importante de membros fundadores não regionais, como Reino Unido, França, 
Alemanha, Suécia e Suíça e membros regionais aliados dos Estados Unidos, como Coreia 
e Austrália. Essa estrutura representa enorme sucesso político de Pequim e constitui in-
teressante palco para o exercício da liderança chinesa em novo formato em relação a sua 
participação nos outros bancos multilaterais. 

52. Situação similar à dos Estados Unidos no Banco Interamericano de Desenvolvimento, com 30% do capital.

53. Ver aiib.org, quick facts, acesso em 17.09.2020.

68 BASES PARA UMA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO DO BRASIL PARA A CHINA



FIGURA 3. Membros fundadores do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (BAII)

 

Fonte: The Diplomat, May 2015

Ambos, NDB e BAII, representam parcelas expressivas da população mundial – 42% e 
79%, respectivamente - e têm como mandato a mobilização de recursos para o investi-
mento em infraestrutura sustentável, embora com focos regionais distintos e com parti-
cularidades relativamente a suas operações e objetivos.  Eles começaram a operar efe-
tivamente em 2016 e, quatro anos depois, chegaram a empréstimos aprovados de cerca 
de USD 15 bilhões e USD 20 bilhões, respectivamente. Como notou Humphrey (2020, 
pp.2), “a sua criação representou uma incrível mudança na paisagem do financiamento 
do desenvolvimento. Países que estavam, até agora, na ponta receptora da ajuda ao 
desenvolvimento estão agora criando suas próprias instituições e fazendo isso dentro de 
uma moldura multilateral cooperativa. Esse é um desenvolvimento extraordinariamente 
auspicioso para o futuro da cooperação global” (tradução livre).

A China desempenhou papel crucial para a criação dessa nova moldura, que vai ao en-
contro não somente das propostas de conectividade de infraestrutura da Belt and Road 
Initiative (BRI), mas também do desejo de expandir seu papel como definidora de regras 
e padrões internacionais, fornecendo contexto para a expansão global de suas empre-
sas. Com efeito, o BAII é frequentemente relacionado com as aspirações chinesas para 
a BRI, embora suas políticas sigam as regras definidas pelos seus membros e estejam em 
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linha com as práticas dos bancos multilaterais de desenvolvimento tradicionais. As duas 
instituições, cada uma a seu modo, expressam assim a nova liderança chinesa e buscam 
fazê-lo de forma responsável e afinada com as melhores práticas de sustentabilidade e 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ambas as instituições criaram linhas de 
financiamento especiais para combater os impactos da COVID-19.

Para o Brasil, membro fundador do NDB juntamente com seus parceiros do BRICS, e que 
recentemente teve aprovada pelo Congresso Nacional sua adesão ao BAII, as instituições 
oferecem importante ponte com a Ásia e com uma nova ordem global em formação, em 
que o Brasil tem papel ativo na definição de regras, sobretudo no NDB. Em julho de 2020, 
o brasileiro Marcos Troyjo assumiu a presidência do NDB para um mandato de cinco 
anos, tornando-se o primeiro brasileiro a presidir um banco multilateral. A participação 
brasileira em ambos os casos abre caminho para novas experiências e aprendizados no 
financiamento da infraestrutura sustentável, para a atração de novos recursos para finan-
ciar a sua própria infraestrutura e para a participação de empresas brasileiras nessas ini-
ciativas54. É ainda uma porta para desenvolver seus laços com a China e com seus demais 
parceiros, inclusive no que se refere à necessidade de ampliar a atração de investimentos 
privados para o financiamento da infraestrutura.

A China vem fomentando ativamente a internacionalização de sua moeda, o renminbi 
(RMB), desde a crise financeira de 2008/2009. Embora as transações financeiras entre 
residentes e não residentes sigam controladas no contexto de uma conta de capitais do 
balanço de pagamentos relativamente fechada, desenvolveram-se ao longo da última dé-
cada diversos mecanismos para incentivar a utilização do renminbi fora da China e para 
ampliar os investimentos estrangeiros nos mercados financeiros chineses. Esse caminho 
se iniciou pela utilização do renminbi em transações comerciais, que hoje já representam 
mais de 20% do comércio exterior chinês, mas ainda são limitadas se comparadas ao peso 
do dólar. Aos poucos, também foram incentivadas transações financeiras em renminbi nos 
mercados offshore, por exemplo mediante o lançamento de dim sum bonds, como são co-
nhecidos os títulos em renminbi nesses mercados (os maiores são Singapura, Hong Kong e 
Londres). Em 2015, a moeda chinesa foi incluída na cesta de moedas do FMI55, num passo 
simbólico importante, mas com impactos limitados para as transações globais no curto 
prazo. Ainda que os problemas financeiros enfrentados pela China desde 2015 tenham 
desacelerado o passo da internacionalização do RMB em alguma medida, ela segue seu 
curso como resultado natural da ampliação do peso da China na economia internacional e 
das medidas tomadas pelo governo chinês.

54. Discussão mais detalhada sobre a evolução das duas instituições e sobre seus desafios pode ser encontrada em Humphrey (2020).

55. Formalmente o renminbi passou a ser uma das cinco moedas da cesta dos Direitos Especiais de Saque do FMI, junto com o dólar 
americano, o iene, a libra esterlina e o euro.
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De acordo com o “2020 RMB Internationalization Report” (PBC, 2020), em 2019, as tran-
sações em RMB representaram 4,3% do movimento cambial global e alcançaram o recorde 
de 38% do movimento financeiro transfronteiriço da China (RMB 19,7 trilhões, aumento 
anual de 24%). Ao mesmo tempo, menos de 1,95% das reservas internacionais globais (cer-
ca de USD 217 bilhões em dezembro de 2019, ou 0,88p.p. de aumento em relação a 2016) 
estão em renminbi, comparados a 61% mantidas em dólar americano e 20% em euro. O 
RMB é a quinta moeda em pagamentos no mundo, com um market share de 1,76%. Não 
obstante, há 25 centros de compensação de renminbi estabelecidos no mundo, mediante 
designação de bancos chineses para transacionar a moeda no exterior oferecendo liquidez 
aos mercados. As exceções são os Estados Unidos e o Japão, em que há bancos locais au-
torizados. O lançamento do sistema Connect em Hong Kong, em 2016, permitiu enorme 
crescimento dos investimentos estrangeiros nas Bolsas de Valores de Xangai e de Shen-
zhen, bem assim na nova bolsa STAR, a Nasdaq chinesa, no mercado doméstico de títulos 
soberanos e privados chineses (Chinese Interbank Bond Market), que experimenta impor-
tante crescimento, mas ainda tem enorme potencial pela frente. Compõe esse movimento 
o lançamento de panda bonds, que são os títulos em RMB no mercado chinês.

GRÁFICO 13. Receitas e pagamentos transfronteiriços da China em RMB (Em RMB bilhão)

 

Fonte: 2020 RMB Internationalization Report, p.4.
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GRÁFICO 14. Receitas e pagamentos transfronteiriços da China em RMB
Distribuição geográfica em 2019 (%)

 

Fonte: 2020 RMB Internationalization Report, p.5.

Como sugere Quadros (2019, 2020), há oportunidades a serem exploradas pelo Brasil 
na ampliação da cooperação com a China, que ofereceria mais um canal para ampliar 
as oportunidades de negócios bilaterais, tanto em comércio como em investimentos56. 
Um passo relevante seria o estabelecimento de um centro offshore de compensação de 
renminbi no Brasil, a exemplo dos que já existem em 25 países, incluindo, no continen-
te, Estados Unidos, Argentina e Chile. Esse mecanismo permitiria oferecer liquidez para 
transações financeiras real-renminbi, facultando às empresas e instituições financeiras ex-
plorar oportunidades hoje muito limitadas. Outras iniciativas para aumentar a liquidez e a 
confiança seriam a renovação do acordo de swap entre bancos centrais57 e o aumento das 
reservas em renminbi pelo Banco Central do Brasil. 

Segundo Caramuru (2019, p.25), no contexto de uma relação fluida e de longo prazo, a Chi-
na gostaria de ver progredir, além da adesão explícita do Brasil à Belt and Road Initiative, 
algum avanço em direção à maior utilização das moedas nacionais no comércio e a adoção 

56. Em julho de 2020, o CEBRI (Centro Brasileiro de Relações Internacionais) apresentou formalmente à Vice-Presidência da República 
algumas propostas para fomentar o relacionamento com a China, entre as quais a determinação de um banco responsável pelo me-
canismo de clearing do real/renminbi no Brasil. Além da redução dos custos de transação, que poderiam chegar a USD 1,5 bilhão em 
10 anos, a maior familiarização com os parâmetros do sistema financeiro chinês poderia alongar prazos de financiamento e permitir 
investimentos entre os dois países.

57. O acordo com o BCB foi assinado em 26 de março de 2013, no valor de RMB 190 bilhões/BRL 60 bilhões. Até o final de 2019, o PBC 
havia assinado 39 acordos de swap com autoridades monetárias de países desenvolvidos, mercados emergentes e mercados offshore, 
num total de RMB 3,7 trilhões (2020, p.26-27).
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do renminbi como uma das moedas de reserva brasileira; em menor medida, o lançamento 
de panda bonds pelo governo e as empresas brasileiras também seria bem-vindo. 

O lançamento de uma moeda eletrônica pelo banco central chinês em 202058 colocou a 
China na fronteira dessa tecnologia e elevou as expectativas sobre o papel que a moeda 
digital pode ter para a disseminação do renminbi como moeda de pagamentos interna-
cionais. A esse respeito, Prasad, autor de várias obras e artigo sobre a internacionalização 
da moeda chinesa, é bastante cético (2020), ao observar que dificilmente o renminbi con-
seguirá reduzir a preponderância do dólar americano no sistema financeiro internacional 
se a China não seguir abrindo a conta de capitais e introduzindo reformas internas em 
direção à liberalização da taxa de câmbio e a regulamentações que aumentem a confiança 
no Estado de Direito. Ele nota que o espaço que o renminbi conquistou até agora foi em 
grande parte às expensas de outras moedas (iene, euro, libra) e que há um longo caminho 
a ser percorrido para que a moeda digital e o sistema de pagamentos chinês possam se 
disseminar para os pagamentos transfronteiriços,  consolidando uma alternativa ao SWIFT 
ocidental. Apesar dos limites da nova moeda digital como impulso à internacionalização 
do renminbi, ela pode oferecer alternativa real no caso de futuras sanções americanas 
ao sistema financeiro chinês, facilitando trocas comerciais e vendas de commodities por 
grandes parceiros comerciais chineses.

A China já anunciou que vai publicar um plano ambicioso com padrões globais para as 
novas tecnologias, o que poderá ter grandes implicações para a indústria mundial. O 
“China Standards 2035” será resultado de mais de dois anos de trabalho das autoridades 
regulatórias chinesas em conjunto com a academia. Como se sabe, a disseminação de 
padrões globais, que acabam sendo adotados voluntariamente, é resultado de propostas 
de empresas privadas e associações internacionais. A escolha de padrões abertos ou pro-
prietários tem grandes implicações para adoção e difusão de tecnologias e as melhores 
práticas globais.

A China considera que perdeu a oportunidade de atuar como definidora de padrões na pri-
meira onda das tecnologias da Internet e de smartphones, nos anos 2000, em que acabou 
sendo seguidora, ainda que tenha se tornado líder na manufatura de produtos. Prova disso 
é que a China é a segunda maior pagadora de licenciamento de tecnologias no mundo. 
Agora, ela quer dominar aqueles campos que serão os motores da revolução industrial 
4.0, como 5G, moeda digital, exploração espacial, inteligência artificial, economia verde, 
computação em nuvem e Internet das Coisas, entre outros. Esse movimento tem profun-
das implicações globais e muitos consideram que será a disputa mais importante entre a 
China e os Estados Unidos.

58. A moeda digital já está em teste em quatro cidades – Shenzhen, Chengdu, Suzhou e Xiong’An - e deverá ser expandida primeiramen-
te no sistema de varejo (SCMP, 2020).
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A análise de alguns desses espaços de cooperação e iniciativas é um elemento importante 
de uma estratégia para a China, tanto do ponto de vista do posicionamento formal brasi-
leiro quanto de como aproveitar oportunidades que se apresentam.  

3.3 Oportunidades para o Brasil  
com as transformações da China:  
principais caminhos

Embora as perspectivas para a taxa de crescimento do PIB da China tenham-se redu-
zido, a escala chinesa e muitas das transformações em curso apresentam oportunida-
des sobretudo pelo prisma de como novas tecnologias podem gerar novos modelos de 
negócios e transformação estrutural no Brasil em direção à meta de crescimento com 
redução das desigualdades. A velocidade das transformações e o papel das tecnologias 
digitais requerem grandes esforços e coordenação se o Brasil quiser se beneficiar da Chi-
na com agregação de valor aos seus produtos.  Tão importante quanto o que o Brasil pode 
exportar para a China, é o que o Brasil importa ou pode importar da China e como pode 
construir canais estáveis e eficientes para absorção de novas tecnologias em que a China 
oferece liderança crescente. 

Não resta dúvida de que aproveitar essas oportunidades deve ser o foco de uma estra-
tégia para a China que coloque a produtividade e a competitividade no centro. Há três 
principais caminhos: agregação de valor às commodities exportadas pelo Brasil, median-
te intensificação das relações com o mercado chinês e “descoberta” de novos nichos; 
adoção de tecnologias ou de partes das cadeias de produção que deixarão a China; e uma 
combinação de importações de “commodities” industriais chinesas com a agregação de 
valor para consumo no Brasil ou exportação59.

Em números absolutos, um crescimento da China de 6-7% ao ano adiciona USD 900 
bilhões ao PIB global, o que equivale ao PIB da Holanda. Mesmo um crescimento chinês 
a taxas menores, de 3-4% ao ano, significaria adicionar cerca de US$ 500 bilhões ao PIB 
mundial, o que equivale ao PIB da Suécia, pouco maior que o da Argentina60. Em 2018, a 

59. Para evidências de como a integração às cadeias globais de valor (CGV) mediante a importação de insumos pode gerar oportunida-
des agregação de valor às exportações e a exploração de nichos de vantagens comparativas, ver “Interconnected Economies: Benefiting 
from Global Value Chains”,  OECD Publishing, OCDE (2013) e “Imported Inputs and Export Performance” (CEPAL, 2019).

60. Ver Banco Mundial (https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD).
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população em idade ativa (PIA) na China era de cerca de 1 bilhão, aproximadamente 20% 
do total mundial. Mesmo com o declínio da PIA, estima-se que ela seja de 800 milhões 
de pessoas em 2050, ou 13% do total mundial, somente atrás da Índia, com 1,1 bilhão. A 
China está prestes a tornar-se o maior mercado consumidor do mundo, movimento que 
seguirá ganhando impulso com o aumento do peso do trabalho na distribuição de renda, a 
redução da desigualdade, a urbanização e o crescimento da classe média61. 

Atualmente, estima-se que a classe média da China seja de 400 milhões de pessoas ou 
140 milhões de famílias, ou 30% da população urbana62. Espera-se que a urbanização e 
o crescimento de renda per capita incorporem mais centenas de milhões de pessoas à 
classe média na China até 2050, embora as taxas de crescimento do consumo das famílias 
tenham-se reduzido nos últimos anos e sejam bastante afetadas pelas oscilações da indús-
tria no contexto da guerra comercial. Por outro lado, os 20% mais afluentes continuam a 
aumentar seu consumo de bens de luxo e alimentos de qualidade superior. Embora a pan-
demia tenha grande impacto no consumo das famílias, que ainda não retornou aos níveis 
pré-crise, dados históricos indicam que os 40% com renda mais alta são responsáveis por 
70% do consumo, ou quase 30% do PIB. O potencial de consumo dessa nova classe mé-
dia e da classe afluente chinesa é enorme e tem efeitos diretos sobre as vendas brasi-
leiras. O perfil do mercado é complexo e muda muito rápido, valendo-se cada vez mais 
do e-commerce, sobretudo depois da pandemia. 

A China tem hoje 900 milhões de usuários de Internet e, ainda, 500 milhões a serem in-
corporados. Em 2018, o Ministério do Comércio estimou o e-commerce total na China em 
RMB 31,6 trilhões, correspondentes a cerca de 30% do PIB chinês e a 40% do mercado de 
e-commerce global. Desse valor, cerca de 30% ou RMB 9 trilhões são vendas diretas aos 
consumidores, o que representa pelo menos um quinto do varejo chinês e segue crescendo 
a taxas de pelo 20% ao ano (Innovative China, 2019, p. 8). Embora essas taxas de cresci-
mento estivessem desacelerando antes da pandemia, esta ofereceu novo impulso à incor-
poração de consumidores e produtos às principais plataformas63. O maior obstáculo para os 
produtos estrangeiros nessas vendas diretas é o investimento no conhecimento do mercado 
e também nas exigências de marketing para captar a atenção dos consumidores chineses. 
Isso requer o direcionamento e customização de peças de propaganda e marketing a partir 

61. A participação do trabalho na renda subiu 11p.p. desde 2007 e já ultrapassa 50%. O Índice de Gini caiu do pico de 0,490, em 2008, 
para 0,462, em 2015, embora tenha revertido parcialmente a tendência desde 2015.

62. Esse percentual seria de 50% nos Estados Unidos e de 65% na Coreia. Segundo o chefe do Escritório Nacional de Estatísticas das 
China, a classe média corresponderia a “uma família de três, com renda anual de RMB 100.000 a RMB 500.000, com meios de comprar 
um carro, um apartamento ou viajar”. Na definição oficial, pessoas que ganham entre RMB 24.000 e RMB 60.000 constituiriam a classe 
média e aqueles com renda superior a RMB 120.000 seriam classificados como de renda alta. A mediana de renda, aquele valor que 
divide a população em duas metades, é de RMB 26.500.

63. Em 2019, a principal plataforma de varejo da China, o Alibaba, tinha 693 milhões usuários ativos, ou mais de 80% dos 900 milhões 
de internautas chineses. A Pinduoduo cobria 60% dos internautas e a JD.com tinha cerca de 30%.
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da exploração de novos recursos, como os marketplaces chineses e live-streaming, além de 
estrutura mínima comunicação e de distribuição permanente. Apesar de ser aparentemen-
te mais fácil entrar no mercado chinês pelas vias do e-commerce, conquistar espaço num 
mercado altamente competitivo é caro e exige muita dedicação e foco. 

BOX 3. E-commerce, o Novo Varejo e os Ecossistemas digitais na China

O termo Novo Varejo (ou New Retail) foi cunhado por Jack Ma, fundador do 
Alibaba, em 2017, quando numa carta aos acionistas referiu-se ao fato de que o 
e-commerce estava rapidamente evoluindo, com o desaparecimento da fronteira 
entre off-line e online e o deslocamento do foco para as necessidades do cliente. 
O conceito é complexo e uma de suas facetas é unir experiência real e experiên-
cia logística através da utilização maciça de dados. Assim, nos supermercados 
Hema inaugurados pelo Alibaba, pode-se comprar na loja e pagar com o sistema 
de pagamentos Alipay; comprar online e receber os produtos em 30 minutos 
num raio de 3 km; além de ter todas as informações sobre a origem e caminho 
percorrido pelo produto com um QR Code, o que visa a estimular compras di-
árias e mais saudáveis. Naturalmente, as compras do cliente e sua experiência 
ficam armazenadas em sua conta, gerando mais dados que podem ser utilizados 
no futuro para melhorar a experiência e também torná-la mais eficiente.

O New Retail não se resume ao mercado chinês, mas certamente ele é desbra-
vador pela escala e velocidade com que os modelos de negócio se desenvolvem 
e pelo apetite de sua classe média e dos jovens em absorver novos modelos. 
Assim, surgiu o conceito de “ecossistema”, que tem no Alibaba e na Tencent seus 
dois principais exemplos. 

Segundo Serrentino (2020a), os ecossistemas integram negócios de varejo físico, 
varejo digital, marketplaces, conteúdo, mídia, entretenimento, soluções finan-
ceiras e de pagamentos e serviços de valor agregado, gravitando em torno de 
clientes, dados e suportados por tecnologia proprietária e infraestrutura opera-
cional e logística.

Ainda segundo Serrentino (2020b), este é o modelo de Amazon, Alibaba, JD, 
Tencent e Google. No Brasil, os cinco maiores varejistas online já possuem ma-
rketplaces (Magazine Luiza, B2W, Dafiti, Via Varejo e Carrefour). A estratégia de 
Walmart (globalmente), Magazine Luiza, B2W, Carrefour, GPA, Mercado Livre e 
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Via Varejo aponta para plataformas e eventuais ecossistemas. Diversas empre-
sas anunciaram projetos de implantação marketplaces especializados. As em-
presas que não tiverem capacidade de se tornarem plataformas ou ecossistemas 
deverão aprender a se relacionar com eles.

Ecossistema do Alibaba

Embora o Brasil ainda não apareça entre os dez maiores mercados do mundo 
em e-commerce o potencial é enorme e foi acelerado também com a pandemia. 
Em entrevista publicada em 201964, o CEO do Magazine Luiza observou que 
concluiu a transformação digital da empresa em 2018, em menos tempo do que 
o esperado. Inspirou-se particularmente no modelo chinês, tendo passado 25 
dias na China, onde viu a conexão do digital com o analógico mais próxima do 
que sempre defendeu. Sua visão de ser uma plataforma brasileira e digitalizar o 
varejo do País inclui seguir um modelo próprio: “Nem a China nem os Estados 
Unidos têm o monopólio da inovação”, afirmou, recordando que sua empresa foi 
a primeira do mundo a operar em todos os canais de venda interligados.

64.https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/07/queremos-digitalizar-o-varejo-do-brasil-diz-presidente-do-
magazine-luiza.html.
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Relatório recente sobre os impactos da pandemia na Internet chinesa apontou que eles 
serão duradouros em aspectos como ampliação de usuários, desenvolvimento de apps, 
novos investimentos e implementação de soluções concretas a partir de novas tecno-
logias. O governo chinês vem aproveitando esse momentum para ampliar os estímulos 
à inovação digital do setor privado, a partir da maciça implementação da tecnologia 5G 
e de políticas para ampliar o impacto das tecnologias digitais em todos os setores. Em 
2020, os apps voltados para produtividade dos negócios incorporaram mais de 300 mi-
lhões de usuários ativos, os apps de educação incorporaram 79 milhões, dobrando sua 
penetração, e os apps de vídeos curtos agregaram mais 123 milhões de usuários. Isso 
vem sendo acompanhado pelas empresas líderes chinesas, como a Alibaba, que anunciou 
novos investimentos de USD 28 bilhões nos próximos três anos na sua estrutura de nuvem. 
Chama atenção, ainda, a utilização de tecnologias de big data para desenvolver os QR 
Codes que, como resposta à pandemia do COVID-19, permitem a circulação de pessoas 
na China a partir do seu potencial de contaminação. A aplicação da tecnologia de inteli-
gência artificial, por sua vez, permitiu a leitura de radiografias computadorizadas em 20 
segundos, comparados a pelo menos 5 minutos de um diagnóstico médico tradicional. Até 
2025, a tecnologia 5G responderá por 50% das conexões de aparelhos móveis na China, 
correspondendo a 40% do mercado global. Só em 2020, de 500 mil a 600 mil estações de 
base 5G serão instaladas no país, cujas marcas nacionais já desenvolveram pelo menos 30 
modelos de telefone disponíveis no mercado.65

BOX 4: O mercado de live-streaming na China66 

O mercado de live-streaming da China evoluiu nos últimos oito anos de um mer-
cado de nicho nas redes sociais para um canal de e-commerce para um novo 
instrumento adotado até mesmo pelas indústrias mais tradicionais. Se os primei-
ros usuários eram gamers e adolescentes atraídos por bens de consumo leves 
(e.g. jogos, cosméticos, etc.), hoje já é possível vender eletrodomésticos, itens 
de luxo, imóveis, viagens internacionais e até foguetes. As principais empresas 
são Douyin (empresa mãe do TikTok), Kuaishou, Taobao, Bilibili, Little Red Book.

O mercado de live-streaming deve alcançar 613 milhões de usuários na China 
em 2020, com crescimento superior a 20% e dispêndio de USD 27 por usuário.

65. Fica a dúvida de como esses modelos de smartphones serão afetados pelas sanções americanas, vez que mesmo os modelos com 
design local usam tecnologias americanas e dependeriam de licenciamento.

66. Imagens publicadas com a autorização expressa da SCMP Research, em 17/09/2020.
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• A Louis Vuitton tornou-se a primeira marca de luxo 
internacional a realizar uma sessão de live-strea-
ming no Little Red Book, plataforma que combina 
mídia social e e-commerce.

• Entre 12-17 de fevereiro de 2020, 2 milhões de 
usuários assistiram a live-streaming de produtos 
imobiliários no Taobao Live, que atraiu mais de 5 
mil agentes imobiliários de 500 empresas em quase 
100 cidades chinesas.

• Pinduoduo, mais conhecida como plataforma que 
permite negócios em grupo, realizou uma sessão de 
live-streaming, em 20 de abril de 2020, de sete horas 
de propaganda turística para uma cidade em Hunan. 
Mais de 350 mil chineses assistiram ao tour virtual.

• De acordo com a Associação Chinesa de Revendedo-
res de Automóveis, 23 marcas usam o Taobao Live 
para vender carros, incluindo BMW e Audi. Num 
único dia, registraram-se até 7.000 sessões de live 
-streaming envolvendo a indústria automobilística.

Fonte: SCMP Research, China Internet Report, July 2020, pp.33-34.
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Além do enorme mercado consumidor representado pela China, ressaltam-se as oportu-
nidades que serão abertas pela contínua transformação estrutural do país, com crescente 
sofisticação da produção manufatureira e exportações com valor agregado doméstico cada 
vez mais alto. Em outras palavras, a China estará caminhando cada vez mais na direção das 
“pontas da curva sorriso”, ao agregar valor nos estágios iniciais (design, pesquisa e desenvol-
vimento) e finais (marketing, vendas) da produção, depois de ter calcado o seu rápido cres-
cimento na seção manufatureira, que se encontra no meio da curva. A difusão tecnológica 
e a concentração da inovação em poucos países fazem com que deslocar-se em direção às 
pontas da curva fique cada vez mais difícil, porque o vale da curva fica cada vez mais pro-
fundo. Antes, como agora, mas tendo aprendido a lição histórica, o desafio para os países 
produtores e exportadores de recursos naturais é conseguir ampliar a sua participação em 
segmentos da curva sorriso para além de seu ponto mais baixo, o que é cada vez mais de-
safiador, à medida que a incorporação de valor pelas etapas não manufatureiras ligadas a 
serviços apropriam-se de valor cada vez maior da produção.

FIGURA 4. A curva sorriso

 
Fonte: Arbache (2016a)

O exemplo do iPhone é instrumental para representar o que aconteceu na China em ter-
mos de transformação estrutural da indústria. Em 2007, quando ele foi lançado, a China 
apenas montava componentes produzidos em outros locais e contribuía com cerca de 4% 
do valor agregado, representado pela mão de obra de montagem. Hoje, a China contribui 
com 25% do valor agregado e já criou suas próprias marcas de smartphones (Huawei, 
Xiaomi, Oppo, Vivo), que têm 25% do mercado mundial ex-China67. (Wang, D., 2020). 

67. No caso da Huawei, esse valor chegaria a 40%, tendo em vista a incorporação do design da HiSilicon.
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Mais além, passou a dominar a produção de vários produtos eletrônicos que se utilizam 
de componentes de smartphones, como drones. Em valores absolutos, a China contribui 
com USD 104 para o iPhone X, valor que era de USD 6 para o iPhone 3G. Outros exemplos 
de produtos em que a China tem subido na cadeia de valor são chips de memória e telas 
de display. Ao mesmo tempo em que a China avança nesses espaços, outros países vão 
deixando-os para trás e se concentrando em produtos mais inovadores, o que é bastante 
evidente em relação ao Japão e à Coreia. A China já produz 70% do valor agregado dos 
produtos eletrônicos que exporta (televisões, aparelhos de som, eletrodomésticos, etc.), 
embora esse número seja menor para produtos mais sofisticados, como smartphones.

Por outro lado, ao mesmo tempo que as Grandes Navegações possibilitaram a integração 
de territórios periféricos ricos em recursos naturais à economia mundial (SOUSA e ARBA-
CHE, 2017), outras matérias-primas vão-se incorporando às cadeias globais de valor atu-
almente, como é o caso do cobalto e do níquel, fundamentais para a fabricação de baterias 
para carros elétricos e celulares. No caso do cobalto, 60% dos recursos se encontram na 
República Democrática do Congo, um dos países mais pobres do mundo (TEIXEIRA, 2018).

BOX 5. Mapeando as oportunidades: O Atlas da Complexidade Econômica

A moldura foi apresentada no trabalho pioneiro The Atlas of Economic Com-
plexity: Mapping Paths to Prosperity (HAUSSMAN et al., 2011), do Harvard’s 
Growth Lab e hoje se transformou numa ferramenta dinâmica disponível online 
para todos os países. O Atlas da Complexidade Econômica  ajuda a melhor com-
preender e visualizar os desafios da transformação estrutural e busca mapear 
caminhos concretos para a agregação de valor e o crescimento econômico a 
partir da exploração de oportunidades relacionadas às capacidades dos países 
de ampliar, incrementalmente, a sua produção para produtos em que podem ser 
competitivos mediante o aproveitamento de sua estrutura atual. 

Em 2018, o Atlas colocava o Brasil como o 49º país mais complexo no Índice 
de Complexidade Econômica. Na comparação à década precedente, entretanto, 
o Brasil perdeu uma posição, porque sua estrutura econômica se tornou me-
nos complexa, devido sobretudo à falta de diversificação de suas exportações.  
Mas o País está posicionado para aproveitar as oportunidades mediante utiliza-
ção de seu know-how atual.

O Brasil é mais complexo do que o esperado para o seu nível de renda e o Growth 
Lab projetava que o País poderia crescer até 3,3% anualmente na próxima déca-
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da. Por outro lado, suas principais exportações são de produtos pouco comple-
xos. O aproveitamento do seu know-how atual requereria, segundo essa ferra-
menta analítica, adotar uma abordagem parcimoniosa de política industrial para 
destravar gargalos. Alguns dos produtos apontados pela ferramenta para diversi-
ficação da produção e exportação seriam produtos químicos variados e máquinas 
industriais. O desafio é explorar serviços mais sofisticados, que possam adicionar 
valor aos produtos. Não é o que está ocorrendo ainda, visto que o Brasil ampliou 
muito suas importações de serviços, mas estes não geraram complexidade.

GRÁFICOS 15 e 16. Exportações e importações brasileiras entre 1995-2018  
por setores

 

 

 

 

Fonte: Atlas of Economic Complexity. Setembro de 2020. 

O Brasil, uma economia de renda média alta com indústria e serviços sofisticados, tem 
condições de ampliar essa agregação de valor mediante a incorporação de serviços à sua 
produção como sustentabilidade, bioeconomia, eficiência energética, rastreabilidade, mo-
bilidade. Esses conceitos já são parte integrante e crucial das principais matérias-primas 
exportadas por empresas brasileiras para a China, mas seu aprofundamento ainda tem 
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enorme potencial, em movimento que pode beneficiar-se de aprendizados junto aos ecos-
sistemas chineses e aos mercados consumidores dinâmicos daquele país.

Note-se, contudo, que não há uma relação simples e direta entre serviços e produção 
de bens. Esse caminho deve ser construído caso a caso, o que pode se beneficiar do 
conceito de complexidade econômica. De forma geral, pode-se dizer que os serviços tra-
dicionais, como varejo, administração, construção, hotéis e restaurantes e serviços pú-
blicos são associados a produtividades mais baixas, ao passo que os chamados serviços 
comerciais (commercial ou business services, em inglês), como telecomunicações, tec-
nologia da informação, assistência técnica, leasing de equipamentos, serviços financeiros 
em geral, pesquisa e desenvolvimento (P&D), entre outros, seriam serviços de mais alta 
produtividade. Porém, na linha de Arbache (2016b, p. 71), talvez seja útil também utilizar 
a classificação entre serviços que atuam nos custos da produção (transporte e logística, 
infraestrutura, tecnologias da informação e comunicação (TIC), serviços financeiros, via-
gens, acomodação e distribuição de alimentos) e serviços que adicionam valor à produção 
(P&D, design, engenharia, branding, marketing, assistência técnica, consultorias e serviços 
de TIC sofisticados).

Arbache (2016b) alerta para o fato de que, apesar de muitas economias como o Brasil já 
terem grande parte de seu PIB representada por serviços, em proporções que se asseme-
lham às economias desenvolvidas, estes são em geral de baixa produtividade, ao passo 
que os serviços que agregam valor ainda se concentram nas economias mais desenvolvi-
das. Essa concentração e desigualdade tendem a se acelerar com as novas tecnologias. 
Assim, seria fundamental para o País ampliar a oferta de serviços que aumentem a den-
sidade industrial. Ainda, quanto mais intensiva em tecnologia for a indústria, mais ela 
demandará serviços mais sofisticados, que agreguem valor. Para o Brasil, a maior integra-
ção à economia mundial pode permitir saltos no acesso a tecnologias e conhecimento, in-
vestimentos e mercados, mitigando as dificuldades de passar de um estágio R1 para o R3 
no espaço-indústria (gráfico 4), o que significaria ultrapassar a armadilha da renda média.

A tabela a seguir apresenta alguns indicadores de performance comercial de setores sele-
cionados da economia brasileira, com base na ferramenta “Trade Competitiveness Map” 
do International Trade Centre, que inclui dados até 2016.68 Ela demonstra que mesmo 
naqueles setores em que o Brasil está entre os primeiros do ranking mundial em volume de 
exportações e participação no mercado mundial, como alimentos, a performance brasi-
leira apresenta baixas exportações per capita, e baixa diversificação de produtos, embora 
a diversificação de mercados seja relativamente melhor. Há muito espaço, assim, a ser 
conquistado na diversificação de produtos, mesmo em produtos básicos. 

68. https://tradecompetitivenessmap.intracen.org. Acesso em 25/09/2020.
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TABELA 2. Índice de Performance Comercial do Brasil (2016) - ITC

Fonte: ITC/Trade Competitiveness Map

É muito difícil imaginar que o Brasil possa se integrar plenamente na fronteira das ca-
deias globais de eletroeletrônicos concentradas na Ásia. Mas, mesmo nessas cadeias, 
pode-se imaginar uma integração a partir de matérias-primas para componentes que, 
aos poucos, gerem mais valor a jusante e montante. A depender de como ocorra a pro-
dução e a logística da exploração, ela poderia beneficiar-se de modelos de negócios com 
alta digitalização e integrados às cadeias globais, abrindo portas para o fornecimento des-
ses serviços em outros setores. Já é muito mais fácil pensar em participação nas cadeias 
asiáticas a partir de componentes da bioeconomia que possam oferecer matérias-primas 
processadas ou até semiacabadas e acabadas para indústrias com alto crescimento do 
consumo chinês, como cosméticos, móveis, remédios naturais, entre outras. E mais fácil 
ainda imaginar que se possa agregar valor à exportação de alimentos para o mercado 
consumidor chinês (e asiático) a partir de características como rastreabilidade, sustenta-
bilidade, customização e critérios de qualidade que possam ser adaptados ao público de 
média e alta renda na China. 

Descrição do Indicador
Alimentos  

frescos
Alimentos  

processados
Manufaturas 

básicas Químicos

Valor Ranking Valor Ranking Valor Ranking Valor Ranking

Número de países 
exportadores no ranking 
setorial

177 _ 169 _ 152 _ 157 _

Valor das exportações  
(USD milhão) 47.294 _ 23.114 _ 15.022 _ 12.252 _

Participação nas exportações 
nacionais 25% _ 12% _ 8% _ 6% _

Participação nas 
importações nacionais 4% _ 3% _ 6% _ 26% _

Valor unitário relativo  
(média mundial = 1) 1,5 _ 1 _ 1,5 _ 1,4 _

Exportações líquidas  
(USD mil) 40.906 1 18.311 3 6.622 11 -23.686 154

Exportações per capita 
(USD/habitante) 228 47 111 70 72 71 59 80

Participação no mercado 
mundial (%) 6,5% 2 3,1% 10 1,3% 23 0,7% 30

Diversificação de produtos 
(Nº de prod. equivalentes) 5 99 5 104 26 43 49 10

Diversificação de mercados  
(Nº de mercados equivalentes) 7 87 30 1 10 38 13 30
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Há grande potencial a ser explorado na integração das cadeias produtivas do Brasil com 
a China a partir do aproveitamento das vantagens competitivas brasileiras, não somente 
do ponto de vista de fornecimento de produtos agrícolas, florestais e minerais, mas tam-
bém na exploração de segmentos de produtos industrializados que exijam customização 
para o grande mercado brasileiro e daí para o continente americano e outras regiões. Um 
exemplo ocorre na indústria têxtil. É praticamente impossível competir com produtores 
chineses em fios de poliéster, derivados da indústria petroquímica com altíssima produ-
tividade num setor que ainda passa por intenso processo de consolidação e aumento da 
competitividade na China. Mas é possível pensar numa sequência de processos em que a 
indústria possa agregar valor para a confecção de produtos mais desejados pelos brasilei-
ros em processos específicos, como tecelagem, tingimento e mesmo desenho, até chegar 
ao vestuário. Para que isso prospere em grande escala, é verdade, será preciso contar com 
a melhoria do ambiente de negócios e de infraestrutura prevista na estratégia nacional 
brasileira. O mesmo exemplo pode-se aplicar a outras indústrias, por exemplo na área 
de energia solar e eólica, ou a tecnologias destinadas a resolver problemas urbanos, que 
muitas vezes exigem soluções específicas e alto grau de customização. 

Há ainda oportunidades a serem exploradas pelas empresas brasileiras fornecedoras de 
matérias-primas para a China no desenvolvimento de negócios que possam ir ao encontro 
das necessidades chinesas, inclusive através da criação de novos mercados mediante a 
educação dos consumidores chineses para produtos sustentáveis produzidos no Brasil ou 
associados a marcas brasileiras. Se é verdade que a China tem oferecido demanda cres-
cente para matérias-primas brasileiras como petróleo, minério de ferro, celulose e carnes, 
também é verdade que nos últimos anos as principais empresas exportadoras brasileiras, 
não raro entre os líderes globais em seus setores, souberam buscar espaços para oferecer 
produtos diferenciados ao mercado chinês. O movimento frequentemente envolve maior 
aproximação dos consumidores chineses, primeiramente num esforço comercial e depois 
no estabelecimento de operações locais, começando com atividades comerciais e evoluindo 
para armazenamento, logística e distribuição e venda em moeda local. O caminho da agre-
gação de valor certamente passará pelo estabelecimento de centros de P&D locais e pelo 
desenvolvimento de marcas voltadas para o mercado chinês, no caso de alguns produtos. 

Um dos maiores desafios para a integração às cadeias asiáticas é que seu escopo e velo-
cidade raramente permitem avanços incrementais, o que é ainda mais verdadeiro para o 
mercado consumidor chinês em e-commerce. Em outras palavras, a estratégia pode en-
volver etapa significativa de investimentos sem retorno, o que exige estratégia, parcerias, 
assessoramento e paciência. Coexistem com esses desafios relacionados à nova econo-
mia desafios antigos, que requerem a construção de estratégias empresariais de longo 
prazo e envolvimento direto das altas chefias no relacionamento regular e continuado 
com seus pares chineses.
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Não é pequeno trabalho (e alguns dirão mesmo que é grande 
atrevimento) produzir argumentos para demonstrar verdades 
que parecem, à primeira vista, ridículos paradoxos, isto é: 
que nas instituições, no caráter e nos costumes chineses têm 
muito o que aprender as raças do ocidente, para alcançarem o 
aperfeiçoamento a que almeja sua civilização.
Lisboa, Herique C.R., A China e os Chins. Montevideo, 1888. 
(Ex-Secretário da Missão especial do Brasil na China.  
Integrou a missão que foi negociar o primeiro tratado de relações diplomáticas,  
assinado em 1881, que não chegaria a entrar em vigor).
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4.1 O motor econômico:  
aprofundar a agenda em comércio 
e investimentos

A agenda de comércio e investimentos tem sido o motor das relações Brasil-China, dando 
dinamismo e concretude à Parceria Estratégica que, em sua origem, em 1993, refletia so-
bretudo anseios geopolíticos e de política externa (BIATO JR., 2010, p.20-21). 

De 2010 a 2020, a China consolidou-se como o principal destino de exportações e origem 
das importações brasileiras e como principal origem dos fluxos de investimentos estran-
geiros no Brasil. A complementaridade das duas economias desafia e prevalece sobre as 
assimetrias, ao tempo em que a relevância dos fluxos em alguns setores confere sentido 
estratégico concreto às relações econômicas. No comércio, as assimetrias se revelam na 
excessiva concentração da pauta em poucos produtos, matérias-primas agrícolas ou mine-
rais, ao passo que a pauta importadora é diversificada e composta sobretudo de produtos 
manufaturados (JANK, M et.al, 2020; HIRATUKA, 2019). Também nos investimentos a 
relação é de assimetria, ao compararem-se os vultosos investimentos chineses no Brasil, 
especialmente em energia e no setor elétrico, com a baixa participação de investimentos 
brasileiros na China, sem perspectivas de que essa tendência seja revertida. 

A assimetria revela-se, ainda, no estágio de transformação estrutural dos dois países, 
tendo a China realizado importantes avanços em sua industrialização e também em di-
reção à economia do conhecimento e inovação que mudaram virtualmente a essência da 
relação de cooperação “Sul-Sul” originada no fim dos anos 80 com a parceria na área es-
pacial69. Por outro lado, a relevância e mesmo o caráter estratégico (CARAMURU, 2019, 
p.23) dos produtos que fazem parte da pauta exportadora brasileira e dos investimentos 
chineses no Brasil – como é o caso do setor elétrico – configuram importante elemento 
da relação econômica.

No contexto de uma estratégia de longo prazo do Brasil para a China, valeria perguntar-
-se qual o futuro e quais os limites da relação comercial na forma atual, diante do fato 
de que a concentração excessiva da pauta não interessa nem à China nem ao Brasil e de 
que há elementos novos de assimetria, mas também de relevância estratégica a serem 
examinados, além de incertezas e riscos ampliados pelo cenário global. 

69. A parceria espacial conhecida como CBERS (sigla em inglês para Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres) iniciou-se em 1988, 
em acordo assinado na visita do presidente José Sarney à China, com o objetivo de implantar um sistema completo de sensoriamento 
remoto por satélite. Ao longo dos últimos 30 anos foram desenvolvidos seis satélites, sendo o último – CBERS 4A - lançado ao espaço 
em dezembro de 2019. O programa é um marco na cooperação Sul-Sul. Para excelente síntese sobre o assunto ver o artigo “CBERS: 30 
anos de parceria do programa aeroespacial sino-brasileiro”, de Pedro Henrique Batista Barbosa (2018).
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Um comércio dinâmico, mesmo concentrado, contribui para as exportações e o crescimen-
to brasileiro70 e tem sido uma bonança para os setores específicos e para a balança comer-
cial e a conta corrente do Brasil, sem contar seus impactos indiretos. Mas a concentração 
traz riscos, alguns inerentes aos negócios - em seus aspectos comerciais e tecnológicos no 
longo prazo - ou mesmo riscos políticos, ou ainda riscos de segurança, se considerados 
aspectos mais amplos de dependência. O importante aqui é reconhecer que em certos 
setores a relação de codependência exigiria ainda maior cuidado e coordenação, por en-
volver questões relativas à segurança alimentar e energética dos dois países, que estarão 
crescentemente subordinadas às incertezas globais, de que é exemplo o acordo comercial 
China-Estados Unidos anunciado em janeiro de 2020. Este, embora ainda não totalmente 
implementado, poderá ter efeitos diretos significativos sobre as exportações brasileiras 
(JANK, M. et al, p. 355-361).

A relação de codependência é positiva para os dois lados e pode continuar sendo. É pre-
ciso que Brasil e China confiram claramente ao comércio agrícola e a tudo o que ele 
representa em termos comerciais e de segurança alimentar no longo prazo a devida pre-
visibilidade e centralidade em termos de compromissos estratégicos e diálogo maduro e 
profundo, mitigando riscos por meio do planejamento e do fortalecimento da confiança 
mútua71. O futuro do comércio agrícola está fortemente vinculado à melhoria da infra-
estrutura logística nacional e na América do Sul, à ampliação do financiamento verde em 
larga escala, a avanços tecnológicos e de pesquisa agrícola e à integração do cerrado e da 
Amazônia de forma sustentável às cadeias globais.

No planejamento estratégico de sua relação com a China - dado o peso do agronegócio, 
que representa quase 50% das exportações brasileiras para o país e 20% das importa-
ções chinesas de produtos agrícolas do mundo - é muito importante que o Brasil esteja 
atento a alguns aspectos, que são ampla e cuidadosamente abordados por Miranda, Jank 
e Soendergaard (JANK et al., 2020, p. 326). O primeiro deles é que a China é ela própria 
uma potência agrícola global, sendo o terceiro maior exportador agrícola após os Estados 
Unidos e a Europa, tendo ultrapassado o Brasil em 2014. Ainda assim, a China tenderá 
a depender crescentemente de importações para seu crescimento. Isso provavelmente 
coincidirá com um acirramento pela disputa daquele mercado, como ocorreu no passado 
com os mercados desenvolvidos dos Estados Unidos, Europa e Japão. Assim, requisitos 
sanitários e fitossanitários tendem a ganhar importância. Além disso, pesquisas indicam 
que o apoio da China aos seus agricultores dobrou nos últimos anos, o que deve continu-

70. Contribui para um certo padrão de desenvolvimento brasileiro, cuja sustentabilidade não deixa de ser questionada por alguns (ver 
OLIVEIRA, 2009).

71. Não custa lembrar aqui que mesmo os riscos de destruição nuclear da humanidade durante a Guerra Fria, que eram reais, foram 
contidos e mitigados por mecanismo de controle estabelecidos pelas duas grandes potências, deixando claro que o poder internacional 
não é um jogo de soma zero.
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ar, mediante programas de apoio direto, medidas tarifárias e não tarifárias e proteção via 
cobrança diferenciada de impostos como o VAT. Miranda, Jank e Soendergaard conside-
ram, assim, imperativo para o Brasil buscar estabelecer com a China moldura comercial 
formal de cooperação e de acordos que permitam reduzir os riscos da concentração da 
pauta e abrir caminho para necessária diversificação. Isso também envolveria a negocia-
ção de outros acordos regionais e multilaterais.

GRÁFICO 17. Composição da pauta de exportações do Brasil para a China (2009-2020/ago)  

Fonte: Comex Stat. Elaboração da autora.

O objetivo de diversificação da pauta exportadora com a China guarda escassa relação 
com os próprios fluxos bilaterais e com as intenções de declarações bilaterais na falta de 
mecanismos específicos que possam contribuir para essa diversificação. Por outro lado, 
há tentativas concretas, como as que têm sido realizadas pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, de abrir novos mercados para produtos brasileiros do ponto 
de vista de acesso, via negociações de acordos e certificados sanitários que possibilitem a 

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Soja

Petróleo

Minério 
de Ferro

Celulose

Carne bovina

Carne de aves

Algodão

Carne suína

Cobre

Outros

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ferro-Ligas

90 BASES PARA UMA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO DO BRASIL PARA A CHINA



entrada de produtos brasileiros no mercado chinês72. O maior obstáculo, nesse ponto, é 
transformar essas possibilidades em realidade, seja pela negociação de acordos comer-
ciais e de investimentos, seja reforçando o preparo e investimentos dos exportadores em 
marketing, branding, distribuição, e a garantia de abastecimento dos produtos de forma 
regular e em grandes quantidades.

As carnes são talvez o maior exemplo do potencial de exportação brasileiro e, embora 
representem crescente ou mesmo elevado percentual das exportações e das próprias 
importações chinesas em alguns segmentos, ainda estão longe de explorar em toda a sua 
potencialidade o mercado chinês e de desenvolver uma relação de longo prazo com os 
consumidores a partir da agregação de valor baseada em critérios de sustentabilidade e 
de marca. O melão, cujo mercado chinês foi aberto em 2019 e que registrou as primeiras 
exportações em setembro de 2020, é um exemplo pontual e bem-sucedido e poderá sig-
nificar diversificação concreta, caso se mantenham fluxos regulares de vendas no futuro. 
Já no caso de outros produtos, inclusive produtos tradicionais brasileiros como o café e 
os lácteos, não houve ainda êxito em explorar todas as possibilidades do mercado chinês, 
cada vez mais sofisticado. 

Nos produtos industriais, é muito mais difícil entrar no mercado chinês, não tanto pelas 
barreiras tarifárias ou mesmo não tarifárias, mas pelo desafio que representa hoje encon-
trar espaço num mercado altamente competitivo e com características bastante distintas 
do mercado brasileiro ou mesmo de outros mercados internacionais. O objetivo de diver-
sificação exige estratégia específica de promoção comercial, que possa ser monitorada e 
que represente articulação dos setores produtivos com os órgãos de fomento e os regu-
ladores brasileiros73. 

Uma lacuna importante é a limitada presença na China de órgãos de fomento federais ou 
estaduais e a ausência de representantes setoriais da indústria e da agricultura com estru-
tura própria e recursos capazes de alcançar grande parte do território chinês. Quanto aos 
investimentos brasileiros na China, a presença também é muito pequena se comparada aos 
investimentos brasileiros na América Latina, nos Estados Unidos ou na Europa. Segundo 
Arbache e Bessa Maia (2019, p.28), entre 2006 e 2019 (até julho), os investimentos brasi-
leiros no país asiático somavam cerca de USD 320 milhões. 

A enorme demanda chinesa por matérias-primas agrícolas e minerais e o fato de que o 
Brasil pode exportar alguns desses produtos em grandes e mesmo crescentes quanti-

72. Desde o início de 2019 até setembro de 2020, foram abertos 97 novos mercados para produtos do agronegócio. https://www-
-canalrural-com-br.cdn.ampproject.org/c/s/www.canalrural.com.br/programas/informacao/mercado-e-cia/tereza-cristina-portugal-
-apoio-acordo-mercosul-uniao-europeia/amp.

73. Exemplos recentes foram a abertura do escritório da InvesteSP em Xangai e de um escritório da CNA.
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dades por muitos anos devem ser vistos como um ativo das relações. Mas cabe inteira-
mente ao Brasil desenhar a sua estratégia de como transformar esse ativo em resultados 
de longo prazo, seja mediante a implementação de grandes políticas e reformas que 
promovam transformações estruturais, seja mediante a formulação de propostas que 
possam envolver acessos ao mercado chinês e aos seus investimentos e tecnologia. O que 
se procurou demonstrar nos capítulos anteriores é que as principais forças de trans-
formação estrutural do País, embora não dependam da China, podem ganhar impulso 
importante caso se explorem com mais consistência e estrutura as relações econômicas 
com esse parceiro.

A estratégia para a China vem ao encontro e é parte integrante do desafio brasileiro de 
alcançar maior integração econômica regional e global. Mas no momento em que essa 
integração global ganha impulso como parte das políticas nacionais, emergem também 
novos desafios. Globalmente, assiste-se à queda das taxas de crescimento do comércio 
e não há expectativas de que ele retorne às taxas anteriores. Além disso, tomam forma 
novas tendências nas cadeias globais de valor dominadas pelos serviços adicionados à 
indústria e pela relocalização de certas cadeias determinadas por novas tecnologias e 
fortalecimento de conceitos ligados à resiliência e sustentabilidade. Na área regulatória, 
assiste-se a um interregno de atividades na Organização Mundial do Comércio, com 
implicações de longo prazo ainda indefinidas para a agenda brasileira, que sempre privi-
legiou os mecanismos multilaterais como forma de solução de controvérsias. O panora-
ma regional também não é positivo, mas pode haver mais oportunidades de explorar a 
integração física da América do Sul. 

A agenda de reformas domésticas, por outro lado, parece oferecer cenário futuro auspi-
cioso para as relações comerciais, tendo em vista a moldura macroeconômica de taxas 
de câmbio mais equilibradas em relação ao passado, os impulsos para a crescente aber-
tura comercial e inserção internacional - de que são exemplos o acordo de livre-comércio 
MERCOSUL-União Europeia assinado em 2019 e a agenda negociadora com outros par-
ceiros importantes, como Canadá, EFTA, Japão e Coreia – e a prevalência de uma agenda 
de abertura e produtividade que tende a oferecer oportunidades concretas para velhos 
anseios brasileiros, como a diversificação de suas exportações. Nesse contexto, o apro-
fundamento das relações de comércio e investimento com a China deve buscar ampliar 
os limites da relação, mediante a construção de moldura institucional que fortaleça a 
confiança mútua e que ofereça caminhos concretos para a diversificação da pauta de 
exportações, além de impulsionar os investimentos em áreas que contribuam para o au-
mento da produtividade e a própria integração internacional.
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4.1.1. Ampliando o potencial da complementaridade em comércio

Desafiando mesmo as projeções mais otimistas, as exportações brasileiras para a China 
cresceram a taxas de mais de 30% em 2017 e 2018, depois de contraírem-se entre 2014 
e 2016, acompanhando redução das exportações totais brasileiras que já ocorria desde 
2012. Após ligeira queda em 2019, em 2020 as exportações para a China voltaram a cres-
cer (14,1% até setembro, comparadas ao mesmo período de 2019), gerando saldos comer-
ciais que chegam a representar 70% do saldo comercial brasileiro. A pauta de exportações 
brasileiras para a China é concentrada em três produtos: soja, petróleo e minério de 
ferro, que responderam por entre 75-80% das exportações nos últimos 10 anos.

GRÁFICO 18. Exportações brasileiras para a China por produtos (2019) 

 

Fonte: Comex Stat. Elaboração da autora.

Não se trata, contudo, de uma pauta estanque, visto que ela expressa características e 
tendências globais e bilaterais importantes, ao mesmo tempo em que nem sempre revela 
aspectos relacionados à agregação de valor que podem ser mais compreendidos e explo-
rados nas relações comerciais bilaterais. Um aspecto comum a todos esses produtos é que 
eles são commodities e, portanto, têm seus preços determinados pela oferta e demanda 
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no mercado internacional. Essa característica, por sua vez, requer esforços permanentes 
dos exportadores brasileiros para manter a sua participação no mercado e também para 
abrir novos mercados na própria China, a partir da presença comercial e da localização 
de parte de suas atividades, o que se aplica tanto ao petróleo quando ao minério de ferro. 
Uma outra característica é que alguns desses mercados são bastante concentrados global-
mente em termos de origem dos produtos, o que significa que o produto brasileiro com-
pete no mercado chinês com poucos fornecedores (sobretudo Estados Unidos no caso da 
soja e Austrália no minério de ferro). Note-se, ainda, que o fato de serem commodities não 
elimina certa diferenciação entre os produtos. Assim, sabe-se que a qualidade do minério 
de ferro brasileiro é na média superior ao australiano, por conter maior teor de ferro, o que 
aumenta o seu valor. Da mesma forma, o petróleo médio e com baixo enxofre do Brasil é 
muito valorizado na China, tendo qualidades similares àquele de algumas de suas bacias.

No caso da soja e do minério de ferro, tanto o Brasil quanto a China são economias 
grandes, cuja oferta e demanda afetam os preços internacionais. Isso também pode vir 
a ocorrer um dia com o petróleo, em que o Brasil registra exportações crescentes oriun-
das do pré-sal. Mas, em todos os casos, ainda que com suas particularidades, os preços 
são formados nos mercados internacionais. Por outro lado, é importante notar que a 
China, como grande consumidora global, busca desenvolver seus próprios mecanismos 
para ampliar sua influência, como é o caso dos contratos futuros de petróleo quotados em 
renminbi na Bolsa de Futuros de Xangai (INE), plataforma lançada pela China em 2018 
e que hoje já chega a 10% dos contratos74 futuros globais. Embora muitos sejam céticos 
sobre a evolução desses contratos, em grande parte devido ao renminbi não ser uma mo-
eda conversível e ser pouco acessível aos investidores internacionais, no médio e longo 
prazo, é concebível não somente que cresça o poder da China na definição do preço dos 
produtos, mas que também haja alguma pressão para que eles passem a ser negociados 
na moeda chinesa. Essa é uma possibilidade cujos impactos devem ser estudados pelos 
exportadores brasileiros.

Os gráficos 19 e 20 apresentam a evolução das exportações de soja, minério e petróleo 
cru do Brasil para o mundo e para a China. Dado o grande peso desta como mercado de 
destino, a evolução das linhas das duas figuras é muito semelhante. Destaque-se o cresci-
mento das exportações de petróleo para a China a partir de 2016, que tiveram alto impac-
to nas exportações totais do Brasil, tendo mesmo o petróleo registrado exportações totais 
superiores ao minério de ferro em 2018 e 2019, fato inédito. Observa-se, de forma geral, 
a tendência ao longo da última década de a soja consolidar-se como primeiro produto da 
pauta, em substituição ao minério.

74. Ver https://www.marketwatch.com/story/why-shanghai-oil-futures-wont-become-a-global-crude-benchmark-anytime-
soon-2020-07-17.
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GRÁFICO 19. Exportações para o mundo 
em valor (US$ FOB - Bilhões)

GRÁFICO 20. Exportações para a China  
em valor (US$ FOB - Bilhões)

Fonte: Comex Stat. Elaboração da autora.

A resiliência da pauta de exportações e a capacidade de o Brasil responder à crescente 
demanda chinesa indica que a complementaridade deve seguir prevalecendo. Interessa 
aos exportadores brasileiros manter um cenário geral favorável e previsível para as rela-
ções comerciais e políticas, que lhes permita explorar as vantagens comparativas e com-
petitivas dos produtos junto ao mercado chinês. Ao mesmo tempo, entender os impactos 
das transformações estruturais da China sobre esses produtos é fundamental para manter 
a competitividade mediante a agregação de valor, em que critérios como sustentabilidade 
e sofisticação do mercado terão cada vez mais peso, ao lado das particularidades da de-
manda de cada setor. 

Os gráficos 21 expressam de forma clara a enorme complementaridade entre a quanti-
dade das exportações brasileiras dos três principais produtos e a demanda chinesa, que 
determina o ritmo acelerado de crescimento das exportações nos últimos anos para soja 
e petróleo e a resiliência dos fluxos em geral. No caso do minério, a base já era bastante 
alta no início da década, mas ainda assim houve incrementos importantes de volume, inter-
rompidos com o acidente de Brumadinho no início de 2019. Mas, desde então, as exporta-
ções para a China caíram de forma menos acentuada do que as exportações para o resto 
do mundo e, em 2020, a demanda chinesa tem se recuperado fortemente, contribuindo 
para a manutenção dos preços do minério em altos patamares. A comparação entre os 
gráficos 19 e 20 e os gráficos 21 permite constatar a importância da variação dos preços 
para o resultado final das exportações, já que as oscilações em valor são mais acentuadas 
do que se poderia prever com base no crescimento das quantidades exportadas. Isso é 
particularmente evidente no caso do minério e da soja.
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GRÁFICOS 21 A/B/C. Exportações brasileiras de soja, petróleo e minério (quantidades)

 

 

 

 

 

 

Fonte: Comex Stat. Elaboração da autora.

Para além do significativo valor ou volume geral das exportações de soja, minério e pe-
tróleo, sua evolução revela fatores específicos que contribuíram para esse êxito. A ex-
ploração de petróleo nas águas ultraprofundas do pré-sal brasileiro é um grande feito 
tecnológico e configura importante contribuição da Petrobras para a economia do conhe-
cimento no Brasil e no mundo, com impactos sobre toda a cadeia do setor. Mas grande 
parte das exportações brasileiras para a China também são das petroleiras internacionais 
que exploram blocos do pré-sal no Brasil, o que permitiu a rápida elevação dos investi-

GRÁFICO 21A. Petróleo Cru  
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mentos, da produção e das exportações. Exemplo interessante de vantagem competitiva 
desenvolvida pela atividade comercial da Petrobras na China são as vendas diretas de 
óleo cru para as refinarias independentes da província de Shandong, desde que a impor-
tação por refinadores privados foi autorizada pelo governo chinês, em 2015. Nos últimos 
anos, a China passou a representar aproximadamente dois terços das exportações da 
Petrobras. Desse volume, as refinarias independentes chegaram a absorver cerca de um 
terço75. A pandemia tem afetado não somente o preço, mas também gerado volatilidade 
nas exportações de petróleo em todo o mundo em 2020, mas a China se mantém como 
o principal mercado. O cenário de médio e longo prazo é de manutenção e expansão do 
mercado chinês para o óleo brasileiro, cujo baixo teor de enxofre é valorizado pelos refi-
nadores chineses. 

Outro exemplo de desenvolvimento de vantagens competitivas e agregação de valor com 
foco no mercado chinês ocorre nas exportações de minério de ferro, em que os navios 
Valemax utilizados pela mineradora Vale, considerados os mais eficientes do mundo, per-
mitem reduzir as emissões de gases de efeito estufa em até 41% em relação aos carguei-
ros padrão76. Ainda, o estabelecimento de mistura (“blendagem”) em 17 portos chineses 
agrega competitividade ao produto da mineradora, que atende com mais flexibilidade o 
mercado local. 

O mercado de celulose, outro grande produto de exportação brasileira, vem sofrendo 
transformações importantes com a nova economia. O Brasil é um grande produtor susten-
tável, com altas taxas de produtividade, e terá vasto caminho a percorrer em uma asso-
ciação mais estreita e com maior presença no mercado chinês, que possa agregar valor ao 
produto mediante o desenvolvimento dos mercados consumidores num cenário de intensa 
inovação, em que o papel dará lugar a novos materiais.

A agregação de valor pode se dar em diversas atividades envolvidas na produção de pro-
dutos básicos pelo Brasil. A aproximação com o mercado consumidor chinês oferece ca-
minho para essa agregação de valor, bem como transformações que levem em conta o 
maior peso da sustentabilidade ao longo de toda a cadeia produtiva. A exemplo do que 
se discutiu na seção 3.3, é preciso explorar as pontas da curva sorriso, com agregação de 
serviços e tecnologias.

75. Em junho de 2019, a Petrobras inaugurou tancagem de óleo cru no porto de Qingdao para atender os refinadores da região com 
mais flexibilidade. A China era então o destino de 75% das exportações da empresa, segundo a nota https://www.agenciapetrobras.
com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=980945&p_editoria=11. Outros registros sobre as exportações da empresa:  https://www.
agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=982708 - https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_
materia=980945.

76. Tecnicamente, os Valemax de segunda geração emitem 41% menos gases de efeito estufa por tonelada por milha transportada em 
relação à frota de Capesize. Os navios Valemax de primeira geração permitem redução de 35%. O transporte de maior quantidade de 
carga numa única viagem reduz o impacto ambiental. http://www.vale.com/brasil/PT/initiatives/innovation/valemax/Paginas/default.aspx.
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O caso da soja é emblemático porque as exportações de soja do Brasil para a China che-
garam em 2018 a 66 milhões de toneladas, com média de 50 milhões de toneladas entre 
2015 e 2019, cerca de metade da produção brasileira do grão. Representam 32% das ex-
portações totais brasileiras para a China e mais de 63% das exportações de soja do Brasil 
para o mundo (Comex Stat e AgroStat). De 2015 a 2019, as importações de soja do Bra-
sil representaram, em média, 57,6% das importações chinesas do produto, o que denota 
grande complementaridade e codependência (ver tabela 3). Há mais de quinze anos, houve 
tentativas mal-sucedidas de estabelecer compras diretas de soja brasileira por tradings 
chinesas77. O tema foi mesmo incluído como um dos objetivos no Plano de Ação Conjunta 
Brasil-China 2010-2014, mas sua consecução somente ocorreu mais recentemente, com 
a expansão internacional das tradings chinesas para a cadeia global de soja, o que ampliou 
o espaço para as compras da estatal chinesa COFCO, a qual hoje já representa fatia rele-
vante da originação de soja no Brasil.

TABELA 3. Participação nas importações de soja da China (2015-2019)

Fonte: TRADEMAP/ITC.

77. Ver Oliveira, G. (2018).

ANO 2015 2016 2017 2018 2019 Média

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Brasil 48,6% 45,8% 52,8% 75,7% 65,1% 57,6%

EUA 35,6% 40,5% 35,2% 18,5% 18,9% 29,7%

Argentina 11,2% 9,5% 6,8% 1,6% 10,1% 7,9%

Canadá 1,3% 1,8% 2,2% 2,0% 2,9% 2,0%

Uruguai 2,8% 2,0% 2,6% 1,4% 2,3% 2,2%
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GRÁFICO 22. Principais produtos do agronegócio exportados para a China (2015-2020)

 

Fonte: AgroStat (MAPA). Elaboração da autora. Acesso em 20/09/2020.

Revela-se uma relação muito particular entre a produção de soja em larga escala no Brasil 
e sua distribuição para o mundo. No modelo de produção atual, que tem trazido grandes 
benefícios para o agronegócio brasileiro em alguns estados, com efeitos multiplicadores 
em cadeia em várias áreas, os agricultores nacionais produzem, mas os principais elos da 
cadeia são dominados por grandes players globais, incluindo-se aí, a montante, o desen-
volvimento de sementes, fertilizantes, agrotóxicos e financiamento e, a jusante, a moagem 
(para transformação em óleo de soja e farelo), transporte, distribuição e comercialização. 
Estima-se que do preço final de uma tonelada de soja, apenas cerca de 30% ou menos fi-
quem com os produtores, que são também largamente impactados pelo custo da logística 
de transporte no Brasil. Embora já se tenha tentado a ampliação das vendas de óleo e fare-
lo de soja para a China, a escalada tarifária dificulta ou praticamente impede o crescimento 
dessas vendas (JANK et al. p. 338). A própria configuração da cadeia de produção da soja, 
em que a China concentra mais da metade da capacidade de moagem mundial - seja de 
grupos chineses ou das tradings globais americanas e europeias -, demonstra o limite da 
estratégia de agregar valor mediante moagem no Brasil.

Uma alternativa para ampliar os limites da venda de soja poderia ser a crescente agrega-
ção de valor no Brasil mediante o aumento da exportação de carnes, dada a alta competi-
tividade do setor e o fato de que a maior parte da soja exportada para a China é utilizada 
como ração na produção de carnes, com eficiência muito menor que no Brasil. Em 2017, 
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a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) estimava a conversão  alimentar (Kg de 
ração / Kg de carne) no Brasil superior à da China em 24% para frangos e em 38% para su-
ínos78. Assim, a carne “in natura”, um produto classificado como básico nas exportações, 
na verdade envolve grande agregação de valor se for considerada a cadeia como um todo, 
desde a pesquisa e desenvolvimento para a fabricação de sementes. De outro lado, a venda 
de carnes “in natura” congeladas, que representou a maior parte da venda de carnes do 
Brasil para a China em 2019, deixa de agregar enorme quantidade de valor que poderia 
ser explorado com o processamento de carnes e também o desenvolvimento de marcas 
brasileiras junto aos consumidores chineses. 

GRÁFICO 23. Exportações mundiais e brasileiras de carnes por mercado

 

Fonte: Miranda, Jank e Soendergaard (JANK et al., 2020, p. 345).

A transformação agroindustrial depende da grande utilização de recursos escassos na Chi-
na, como terra e água, o que faz do Brasil um parceiro natural. Esse é um caminho que 
está sendo percorrido, mas cuja velocidade dependeria de entendimentos maiores en-
tre os dois países na área regulatória, que derivassem diretamente do reconhecimento 
de uma parceria estratégica calcada na segurança alimentar de longo prazo, reduzindo 
incertezas para a entrada das carnes brasileiras na China. Se é certo que houve grande 
aumento nas exportações de carnes do Brasil para a China nos últimos três anos, também 
é verdade que eles decorrem sobretudo da capacidade brasileira de reagir a choques de 
oferta. Estão longe de assegurar crescimento estável e previsível do mercado chinês para 

78. A composição da ração para frango e suíno considerada nesse cálculo foi de 67% de milho e 37% de soja, devido à autossuficiência 
chinesa em milho.
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os produtores brasileiros, o que se provou com a redução da participação brasileira no 
mercado chinês em 2020 e a concomitante ampliação da presença americana, em segui-
mento ao acordo comercial de janeiro de 2020. Um exame completo do tema foi realizado 
por Jank et al. (2020) e merece estar no centro de uma estratégia de longo prazo para a 
China. Esse caminho envolveria também grande presença comercial das empresas brasi-
leiras na China e desenvolvimento de estratégias mais profundas para o mercado chinês, 
que envolvem distribuição, marcas, desenvolvimento de nichos de mercado e aproveita-
mento de plataformas de e-commerce.

O caminho do e-commerce oferece uma nova plataforma para que os produtos brasilei-
ros alcancem o mercado chinês, mas como se discutiu no capítulo anterior, ele também 
oferece barreiras importantes à entrada. De forma simplificada, esse não é um mercado 
que permite avanços incrementais, mas pode permitir acessar número exponencial de 
consumidores após algum tempo de preparo e investimento. Não somente são necessá-
rios tempo e investimentos para conhecer o consumidor chinês e seus vários segmentos 
com gostos que se alteram rapidamente, mas também a utilização de plataformas de negó-
cio que só muito recentemente se desenvolvem no Brasil. Mas, uma vez superados alguns 
entraves, o mercado é altamente promissor. No dia 11/11/2019, conhecido como “dia dos 
solteiros” na China, as vendas de produtos online totalizaram USD 38 bilhões.

Várias medidas também foram criadas pelo governo chinês para facilitar a entrada de pro-
dutos via e-commerce, como a dispensa de registro caso o produto faça parte de uma lista 
positiva, impostos reduzidos e dispensa de rotulagem e de algumas exigências (e.g. certifi-
cado de testes em animais para cosméticos são dispensados). É indispensável, entretanto, 
a contratação de parceiros locais certificados pelas principais plataformas (os chamados 
TPs), algumas das quais são voltadas especificamente para mercados internacionais, como 
o T-Mall Global. Estima-se que o investimento em marketing chegue a cerca de 20-30% 
das vendas, o que é alto, mas o tempo de retorno pode ser muito curto, de apenas 1 a 2 
anos para os produtos bem-sucedidos. O esforço de transformação digital e de internacio-
nalização talvez seja no Brasil ainda mais importante do que o esforço de entrada no mer-
cado chinês, mas este oferece um caminho rápido para muito produtos adaptarem-se aos 
mercados consumidores do futuro. Ainda que o e-commerce seja apenas um dos caminhos 
para produtos como cosméticos, vestuário, alimentos processados, ele deverá ocupar cada 
vez mais espaço em suas estratégias. 

De forma geral, os esforços de ampliação e diversificação das exportações brasileiras 
para a China padecem de dois problemas principais: a relativa baixa presença de em-
presas brasileiras e de associações de classe em solo chinês e a ausência de uma campa-
nha coordenada de imagem do Brasil na China. Essa situação contrasta com aquela dos 
principais concorrentes brasileiros, mesmo em produtos básicos, cujas empresas mantêm 
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centros de pesquisa na China (é o caso de várias petroleiras) e também associações de 
classe que desenvolvem permanentemente os mercados em diversas províncias e cidades 
chinesas. É verdade que muitas associações brasileiras possuem representantes ou con-
tratam serviços de relações governamentais e de comunicação, o que também se aplica a 
alguns estados ou municípios brasileiros. Mas esses são esforços que não substituem uma 
presença institucional fortalecida, dedicada e exclusiva, que possa combinar a coordena-
ção daqueles serviços com processos de abertura de mercados que tenham continuidade 
e memória ao longo dos anos.

A ausência de uma campanha de imagem que ajude a apresentar o Brasil como país sus-
tentável e produtor de sofisticados produtos agrícolas, minerais, industriais, entre outros, 
além de explorar o softpower brasileiro e as potencialidades turísticas do País, refor-
ça a prevalência de estereótipos derivados da brecha de conhecimento entre os países. 
Em 2017/2018, ApexBrasil lançou a campanha “BeBrasil” em vários mercados mundiais e 
houve mesmo veiculação de propaganda em algumas mídias chinesas. Não chegou a haver, 
contudo, uma campanha específica para o mercado chinês, nem um esforço consistente do 
governo brasileiro desde então para sustentar uma campanha de imagem durante vários 
anos. Essa campanha precisa ser customizada e utilizar-se maciçamente de mídias sociais 
e de instrumentos de penetração nos diversos segmentos dos mercados chineses.

Esse ponto ganhou relevância e foi explorado pelo Brasil durante a pandemia, que reforçou 
a necessidade de posicionamento e esclarecimentos do governo brasileiro e das próprias 
empresas, sobretudo do setor de proteína animal, sobre os cuidados sanitários na produ-
ção de carnes e a própria sustentabilidade das cadeias do agronegócio brasileiro, não raro 
sujeito a distorções e desinformação na mídia internacional. Assim, nos últimos meses, 
foram produzidas várias informações pelo MAPA, as associações de classe e as empresas 
produtoras do setor de proteína animal diretamente voltadas para o mercado chinês, com 
textos em mandarim. Esse esforço pode ser mantido e ampliado e deve ganhar contor-
nos permanentes no sentido de esclarecer o público chinês sobre a sustentabilidade dos 
produtos do agronegócio brasileiro e, mais além, permitir uma associação imediata do 
Brasil com os critérios de sustentabilidade subjacentes ao desenvolvimento nacional, como 
tratado na seção 4.3 adiante.   

Haveria ainda que dar consistência com estratégia de longo prazo à atuação na China das 
agências nacionais e estaduais de promoção comercial e de investimentos. A Apex-Brasil 
é pioneira e pode desempenhar papel fundamental no apoio à realização de estudos de 
inteligência e produção regular de materiais sobre a China, bem assim na facilitação da 
entrada de empresas e associações no mercado chinês, tendo em vista sua ampla capila-
ridade e escopo de atuação junto aos setores produtivos no Brasil. A implementação de 
plano estratégico de longo prazo com vistas a reforçar a utilização do escritório da agência 
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na China para a oferta de serviços de familiarização e incubação, inclusive no que se refere 
à necessária estratégia de penetração em e-commerce, pode conferir grande impulso à 
internacionalização das empresas brasileiras naquele mercado.

BOX 6. A experiência da InvesteSP

Desde agosto de 2019, o Estado de São Paulo estabeleceu na cidade de Xan-
gai um escritório de promoção comercial e de investimentos subordinado à 
InvesteSP. O escritório já funciona sem depender de recursos públicos e aten-
de a pelo menos 15 empresas ou associações como prestador de serviços. O 
escritório contou com isenção de aluguel do governo da municipalidade pelos 
primeiros três anos, incentivo que é muito comum na China para atração de 
entidades estrangeiras desse setor. Além de oferecer serviços básicos de inter-
locução, informações, realização de estudos e secretariado para alguns clientes, 
há diversas modalidades de contratação para todos os níveis de maturidade das 
empresas, incluindo incubação e serviços mais amplos de internacionalização, 
com o desenvolvimento conjunto de planejamento estratégico para que as em-
presas consigam posicionar seus produtos e serviços na China de uma forma 
estruturada e consciente dos desafios e oportunidades que estão pela frente. Há 
opção para que as empresas enviem seus funcionários expatriados para imer-
são. A equipe local é formada por um diretor geral, time de suporte e geren-
tes de conta. Os gerentes de conta dão apoio exclusivo a um grupo de até três 
empresas, que podem assim compartilhar custos. Estima-se que essa estru-
tura com custos compartilhados gere uma economia de até 75% às empresas 
atendidas pelo escritório. Os clientes do escritório em Xangai incluem desde os 
maiores bancos privados brasileiros até associações de classe na área agrícola, 
empresas industriais e de varejo de produtos alimentícios. A preparação das 
empresas para o concorrido mercado de e-commerce chinês e a entrada em 
marketplaces também é um objetivo, já que essa modalidade de exportação 
exige grande customização e conhecimento do mercado local, muito mais do 
que exportações através de grandes distribuidores. O escritório da InvesteSP 
também tem entre suas atribuições a atração de investimentos e a realização de 
parcerias tecnológicas e foi o responsável pela apresentação do Instituto Butantã 
à SINOVAC, dando ensejo à parceria que ocorreu antes mesmo da eclosão da 
pandemia de COVID-19 e acabou dando origem a uma das promissoras vacinas 
em desenvolvimento. 
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A questão para as agências de promoção de exportações não é tanto o que fazer com 
os quase 80% da pauta representados pelos três principais produtos, que provavelmente 
seguirão tendo uma demanda forte assegurada, ainda que sujeita a variações relativas 
ao ritmo de crescimento da economia chinesa ou a mudanças estruturais e tecnológicas. 
Seu objetivo é definir que moldura comercial e políticas específicas poderiam apoiar um 
crescimento dos demais 20% das exportações e daqueles produtos que ainda nem conse-
guem entrar naquele que é o mais dinâmico mercado do mundo. Além disso, a promoção 
de campanhas de imagem do País na China poderia ser organizada e valer-se da coopera-
ção com as grandes empresas que já possuem conhecimento daquele mercado. 

O tratamento atual tem sido ineficaz em produzir resultados satisfatórios na agregação 
de valor da pauta, em grande medida devido a entraves do próprio lado brasileiro, tanto 
de competitividade quanto regulatórios, mas também devido a amplas barreiras chinesas, 
como elaboram Miranda, Jank e Soendergaard (JANK et al., 2020, p. 326). Assim, um 
tema que deveria merecer mais atenção é a possibilidade de negociar acordos de pre-
ferências comerciais ou acordos de regras e de boas práticas comerciais setoriais com a 
China. À guisa de exemplo, estudo do IPEA sobre “Avaliação dos Impactos sobre a Econo-
mia Brasileira de um Acordo de Livre-Comércio do Brasil com a China”,79 de 2019, chegou 
às seguintes conclusões:

Um acordo de livre comércio entre Brasil e China geraria resultados inequivocamente 
positivos para a economia brasileira, com ganhos de PIB, investimento, exportações e im-
portações. O saldo comercial seria um pouco pior, mas haveria uma redução significativa 
do nível de preços agregado e um aumento do grau de abertura da economia, medido pelo 
nível das exportações e das importações em relação ao PIB. 

[...]

Em termos setoriais, haveria ganhos de produção, emprego, exportação e importação na 
maioria dos setores, mas com um nítido aprofundamento do atual padrão de especiali-
zação, qual seja, aumento de produção brasileira em setores produtores de commodities 
agrícolas e minerais e em alguns setores industriais mais competitivos, como Outros equi-
pamentos de transporte; e queda de produção em setores intensivos em trabalho e tam-
bém nos produtores de máquinas e equipamentos e de produtos elétricos e eletrônicos, 
nos quais a China possui nítidas vantagens competitivas em nível mundial. 

Estes resultados significam que haveria uma razoável diversificação na pauta de comércio 
bilateral, mas não implicariam uma mudança em relação ao padrão de especialização que 
se observa hoje. A análise da variação dos saldos comerciais por setores evidencia que os 
setores que sofreriam as maiores quedas de saldos comerciais (ou o maior aumento do dé-
ficit) são aqueles nos quais já se registram saldos importantes em favor da China: Máquinas 

79. https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/191204_ri_avaliacao_dos_projetos.pdf
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e equipamentos, Vestuário e acessórios, Elétricos e eletrônicos, Têxteis, Calçados e couro 
e Produtos de metal. Por seu turno, os setores com maiores ganhos de saldo comercial 
seriam produtores de commodities, como Alimentos, Agropecuária e Extração mineral. 

De qualquer forma, o fato de que a abertura com a China promoveria grandes ganhos 
de exportação mesmo em setores “inesperados” é um resultado de grande relevância, 
evidenciando os ganhos de eficiência que esta abertura poderia trazer, bem como o 
aumento do grau de abertura da economia, seja em termos agregados, seja na grande 
maioria dos setores produtivos. Entretanto, as perdas de produção e emprego em alguns 
setores suscitam a necessidade de um devido debate acerca de possíveis medidas que 
atenuem o impacto negativo sobre os trabalhadores e sobre as regiões onde se concen-
tram tais atividades.

O estudo do IPEA referido acima utiliza metodologia específica baseada em modelo de 
equilíbrio geral e naturalmente tem limitações a serem consideradas em qualquer análise 
prática sobre efeitos setoriais específicos de uma maior abertura para a China. Aponta e 
antecipa impactos positivos de eficiência e negativos em relação à produção e empregos 
em determinados setores. Por seus impactos esperados, há talvez necessário caminho a 
ser percorrido pelo Brasil (e os parceiros do MERCOSUL) nas negociações de acordos 
internacionais antes da negociação de um acordo de livre comércio com a China. Mas 
esse tema não deve ser um tabu e deve ser crescentemente considerado mediante uma 
abordagem que possa levar o Brasil e os diferentes setores da economia brasileira a de-
bruçar-se sobre ganhos e perdas de um maior comércio com a China. Isso traria também 
inequívocos benefícios do ponto de vista do melhor entendimento de aspectos regulatórios 
chineses e poderia ainda abrir caminho para ampliar discussões a respeito de entendimen-
tos nas áreas de facilitação de comércio e de facilitação de investimentos, que tem sido 
objeto de importantes gestões brasileiras em âmbito bilateral e multilateral. 

Em particular, a diversificação das exportações de produtos do agronegócio, em que o Bra-
sil é competitivo, ainda enfrenta barreiras tarifárias e não tarifárias importantes na China, 
como se vê na tabela a seguir.
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TABELA 4. Barreiras tarifárias e não tarifárias para produtos brasileiros na China

 

Fonte: Miranda, Jank e Soendergaard (JANK et al., 2020, p. 341 e 342).

Finalmente, uma das áreas de maior empenho nas relações econômicas governamentais 
entre o Brasil e a China tem sido a aprovação de frigoríficos, que cresceram significativa-
mente nos últimos anos, especialmente porque a China se viu obrigada a importar mais 
devido a zoonoses como a peste suína africana, a febre aviária, entre outras. Mas a efetiva-
ção do acesso a mercado de forma constante e previsível é frequentemente interrompida 
por aspectos sanitários. Isso se aplica às carnes, mas se aplicará crescentemente a todos 
os produtos. Por isso a negociação formal de acordos e amplos compromissos deve ser 
parte central da estratégia do Brasil para a China nos próximos anos.

4.1.2. Avançando nas oportunidades de investimentos 

Segundo o Ministério da Economia, entre 2003 e o 3º trimestre de 2019, a China investiu 
no Brasil USD 80,5 bilhões, o que correspondeu a 30,9 % do volume de recursos investidos 
pelos cinco principais países investidores naquele período, mas a apenas 11% do núme-

Market access restrictions Product Tariff

Low

Soybean grains 3%
Wood pulp Free

Coffee 8%
Cotton 15%

Medium-high

Beef 20-25% and plant approvals
Poultry 0-20% and plant approvals

Pork 12-20% and plant approvals
Sugar 50% to 95% (safeguard)
Maize 54% and tariff rate quotas

Very high

Wheat 65% and tariff rate quotas
Rice 65% and tariff rate quotas

Ethanol 35%
Offals 12-25% and plant approvals

Product Quantity 
(tonnes)

Intra quota 
tariff – applied 

to Brazil (%)

Extra quota 
tariff – applied 

to Brazil (%)

Administration: 
STE and price control

Wheat 9.636.000 1 65 90% of quota allocated to STE (COFCO) in 
2014 and minimum procurement scheme

Maize 7.200.000 1 65 60% allocated to COFCO and reserves set 
at market prices

Sugar (raw 
& white) 1.945.000 15 50 70% allocated to COFCO and other STEs; 

temporary price program

Cotton 894.000 1 40 33% allocated to STEs and temporary 
price program
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ro de projetos80. Comparativamente, os investimentos americanos no período foram de 
31,2% do total e 41% do número de projetos. Os investimentos chineses ocorreram em sua 
maioria via aquisições (brownfield), embora também incluam investimentos greenfield mais 
recentemente, inclusive via editais de concorrência e concessões públicas. Os gráficos 24 e 
25 apresentam os investimentos estrangeiros de países selecionados no Brasil, entre 2003 
e setembro de 2019:

GRÁFICO 24. Número de projetos

 
 
Fonte e elaboração: SE-CAMEX/Ministério da Economia.

Entre 2010 e 2019, a China alternou com os Estados Unidos a posição de primeiro ou 
segundo investidor direto no Brasil. A distância cultural e os reconhecidos problemas rela-
tivos à complexidade do ambiente de negócios no Brasil, em especial no âmbito tributário 
e regulatório, não afastaram os investimentos chineses. Em dez anos, a China investiu no 
Brasil mais do que qualquer outro país historicamente, à exceção dos Estados Unidos.

Os chineses investiram sobretudo em grandes projetos no setor de óleo e gás, particular-
mente entre 2010 e 2013, seguidos por grandes projetos e aquisições no setor elétrico, en-
tre 2014 e 2019, como denota o gráfico 26. No agregado, 70% dos investimentos chineses 
no Brasil destinaram-se ao setor de energia e ao setor elétrico. Outros setores relevantes, 
mas com montantes investidos no total menos significativos, são mineração, agricultu-
ra, indústria leve, telecomunicações, transportes e serviços financeiros. A publicação do 
CEBC Investimentos Chineses no Brasil 2018 (CARIELLO, 2019) traz análise global e seto-
rial abrangente dessa evolução, que aponta nos últimos anos para diversificação setorial e 
aumento do número de projetos greenfield.

80. Boletim de Investimentos Estrangeiros – Países Selecionados. Ano 3, No. 2, jul-set. 2019.

GRÁFICO 25. Valor dos projetos (USD milhões)
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GRÁFICO 26. Distribuição dos investimentos chineses no Brasil por setor (2003-set./2019)

 

Fonte e elaboração: SE-CAMEX/Ministério da Economia.

A despeito desse quadro geral e do contexto da pandemia, há grande expectativa de em-
presários e de muitas áreas do governo brasileiro em relação à contribuição que os inves-
timentos chineses podem dar para o continuado crescimento da economia brasileira nos 
próximos anos, sobretudo em relação aos investimentos em infraestrutura. Isso ocorre 
mesmo diante da aproximação diplomática com os Estados Unidos e de uma mudança de 
ambição no diálogo bilateral político Brasil-China. Uma segunda questão é que o inves-
timento público em infraestrutura no Brasil, que já era minoritário e declinante antes da 
pandemia, tenderá a encolher-se ainda mais no cenário de profunda restrição fiscal. Por 
outro lado, o quadro de abundância de liquidez global e de baixas taxas de juros é muito 
positivo para um crescimento dos investimentos privados de longo prazo. Voltarão a cres-
cer em importância investimentos dos bancos multilaterais e, cada vez mais, PPPs com o 
setor privado, incluindo novos mecanismos como garantias de crédito, securitização e per-
fomance bonds. Finalmente, deve-se reconhecer que estamos num período de transição, 
em que os mecanismos e incentivos prevalecentes até 2015/16 (muitos deles perversos) 
foram desestruturados. Embora haja avanços importantes relacionados ao amadureci-
mento do trabalho do Programa de Parceria de Investimentos (PPI) e do novo Ministério da 
Infraestrutura, bem como de um papel mais forte e ativo do BNDES na estruturação e pro-
moção de uma carteira de projetos, ainda não se desenvolveram a contento um conjunto 
de práticas e relações com o setor privado capazes de representar um novo e eficiente 
ecossistema para o financiamento da infraestrutura em novas bases. 
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Em retrospecto, como se verá abaixo, a moldura que se buscou construir para o avanço 
dos investimentos chineses no Brasil calcada em grandes projetos governo a governo não 
foi bem-sucedida. É certo que os investimentos chineses em petróleo e no setor elétrico se 
beneficiaram de um diálogo político positivo e da confiança instilada pela Parceria Estraté-
gica Global entre os governos como grande moldura. Mas esses investimentos foram de-
terminados sobretudo pelo apetite chinês por matérias-primas baseado num modelo cria-
tivo de financiamento (petróleo) ou por uma moldura regulatória atrativa e relativamente 
estável para a expansão das grandes empresas chinesas (setor elétrico), que já dispunham 
de vantagens comparativas e expertise tecnológica. Ao mesmo tempo, houve muitos inves-
timentos voltados para o mercado consumidor que acabaram não se concretizando devido 
à redução da demanda com a crise iniciada em 2015, ao lado de outros bem-sucedidos em 
portos e no setor de construções. 

Permanece o desafio de viabilizar sinergias entre atores privados brasileiros e chineses 
para a participação em grandes projetos de concessões em áreas em que os chineses 
podem ter interesses, como ferrovias, rodovias e portos, sobretudo na interseção com a 
logística voltada para a agricultura. O desafio principal é como promover, no novo ecos-
sistema de PPPs em formação no Brasil, diálogo tempestivo e de qualidade entre inves-
tidores chineses e os principais agentes nacionais e internacionais de forma viabilizar 
investimentos na infraestrutura brasileira.   

Entre 2014 e 2016, a China buscou incentivar investimentos diretos no exterior no contex-
to da continuada expansão de suas empresas e da Belt and Road Initiative (BRI). Criaram-
-se mais de uma dezena de fundos com lastro nas reservas chinesas, destinados a regiões 
específicas do mundo. Esses fundos garantiriam diversificação do risco das reservas ao 
mesmo tempo em que apoiariam a expansão econômica chinesa, sujeitos a limites e obje-
tivos de retorno.

No caso da América Latina, estabeleceu-se o CLAI Fund (China Latin American Invest-
ment Fund for Industrial Cooperation) e o CLAC Fund (China Latin American Cooperation 
Fund), com participações do China Development Bank (CDB), ChinaExim e da State Ad-
ministration of Foreign Exchange (SAFE), sendo o CLAI com estrutura e apoio técnico e 
administrativo mais próximo ao CDB e o CLAC ao ChinaExim. 

O CLAI Fund define-se como “an investment fund focusing on medium and long-term in-
vestment targeting Latin America region through equity and debt, with a focus on logistics, 
power and information technology. It seeks investment opportunities in manufacturing, 
advanced technology, infrastructure, energy and mining, agriculture, financial coopera-
tion, clean energy and other industry of interests”81. A proposta do primeiro-ministro Li 

81. CLAI Fund Introduction. Brochura institucional, setembro de 2020.
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Keqiang era de um fundo de USD 30 bilhões, que ia ao encontro dos acordos estratégicos 
derivados da criação do Fórum China-CELAC, proposto em Fortaleza, em junho de 2014, 
e inaugurado em Pequim, em janeiro de 2015. O CLAI Fund foi aprovado pelo Conselho de 
Estado da China em 16 de junho de 2015, no valor de USD 10 bilhões, com 85% de ativos 
da SAFE e 15% CDB.

Até o momento, os investimentos na região ficaram abaixo do esperado e foram realiza-
dos sempre para apoiar empresas chinesas. Ressalte-se a cooperação com a China Three 
Gorges (CTG) para a aquisição de hidroelétrica no Paraná e dos ativos da Duke Energy no 
Brasil. Em 2019, noticiou-se a fusão entre o CLAI Fund e o CAFIC, o China Africa Fund 
for Industrial Cooperation, que também foi estabelecido em 2015, tendo desenvolvido 
uma carteira bem maior de projetos, contabilizando 14 nos últimos anos.82 O CLAC Fund 
investiu em vários projetos no Brasil, num total de cerca de USD 200 milhões, com par-
ticipações menores, mas importantes para viabilizar algumas aquisições. Talvez o mais 
relevante seja o investimento no TCP, terminal de contêineres do Paraná, o segundo maior 
do Brasil, em que o fundo detém 9,9%, tendo apoiado a aquisição do terminal realizada 
pelo China Merchant.

O CLAI Fund teve papel importante na concepção do Fundo de Cooperação Brasil-China 
para a Expansão da Capacidade Produtiva (“Fundo Brasil-China”), assinado pelos gover-
nos do Brasil e da China em 2015, com o compromisso de alocarem-se US$ 15 bilhões 
pelo lado chinês e US$ 5 bilhões pelo lado brasileiro. Desde então, esse mecanismo não 
avançou substancialmente, frustrando expectativas. No Memorando de Entendimento de 
2017, que estabeleceu a moldura do fundo, o CLAI Fund seria o principal interlocutor do 
lado chinês, tendo papel na aprovação dos projetos e no secretariado do mecanismo, jun-
tamente com a então Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão (SEAIN/MPDG). Além da instabilidade política brasileira que se 
seguiu à criação do fundo, a não operacionalização a contento do mecanismo se relaciona 
em parte com o seu próprio desenho, que previa incentivos não alinhados com o apetite 
ao risco dos bancos públicos e privados chineses ou brasileiros. Na prática, o processo de 
seleção criado para classificar os projetos como de interesse bilateral não oferecia incenti-
vo suficiente para atrair agentes financeiros. Ao mesmo tempo, os projetos esbarravam em 
deficiências de planejamento e estruturação.

Os investidores dos dois países que viram na iniciativa uma grande possibilidade de ala-
vancar seus projetos foram descobrindo que o fundo não era um fundo, que a aprovação 
dos dois lados era apenas uma etapa de um processo que pouco agregava na obtenção de 
financiamentos concretos. Trata-se da maior iniciativa na área de investimentos promovida 

82. Não foi possível confirmar formalmente essa informação nem como isso afetaria o CLAI Fund.
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na última década pelos líderes dos dois países. Do lado brasileiro, segundo informações 
obtidas junto ao Ministério da Economia, não houve interesse em dar continuidade ao me-
canismo desde o início de 2019, o que também coincidiu com a anunciada fusão do CLAI 
com o CAFIC. Apesar do interregno, talvez se pudessem revisar as lições apreendidas e 
os esforços para montar o fundo, que acabou aproximando alguns órgãos e instituições 
financeiras do Brasil e a China. Seria importante também que se desse algum encaminha-
mento ou desfecho à iniciativa.

O principal financiador dos investimentos chineses no Brasil tem sido CDB, seguido 
pelo ChinaExim e pelos outros bancos em muito menor medida. Segundo a “China-
-Latin America Finance Database” do Inter-american Dialogue83, essas duas instituições 
emprestaram USD 28,9 billhões para empresas/projetos no Brasil entre 2005 e 2017, 
sendo o CDB responsável por 95% do montante84. Os empréstimos dão-se notadamente 
para empresas chinesas e para projetos envolvendo um percentual mínimo de conteúdo 
chinês. Além disso, a China atuou de forma ativa no estabelecimento de novos bancos 
multilaterais de desenvolvimento, como o BAII e o NDB, este último em conjunto com 
o Brasil no âmbito dos BRICS. Outro fundo estabelecido com reservas chinesas, o Silk 
Road Fund (SRF), também tem mandato para investir no Brasil em diversas modalidades 
de financiamento e equity. O SRF tem USD 40 bilhões para investimentos no exterior, 
com mandato bastante flexível.

As iniciativas acima demonstram os limites da atuação dos governos para a promoção dos 
investimento chineses no Brasil, mas também revelam que pode haver disposição dos dois 
lados em buscar delinear mecanismos, agora com maior peso do setor privado, que pos-
sam contribuir para as expectativas de materialização de investimentos em áreas que fo-
rem de interesse comum. Contribuem para isso, além das lições aprendidas, o fato de que 
hoje muitos investidores e instituições financeiras chinesas já desenvolveram conhecimento 
sobre o ambiente regulatório e de negócios no Brasil e estão aqui instaladas. Há, ainda, 
grande disposição de estruturadores privados em ampliar a atuação junto a potenciais par-
ceiros chineses. O papel do governo, nesse caso, além de oferecer a grande moldura para 
a relação, seria seguir aprimorando os marcos regulatórios e apresentar disposição para 
um diálogo mais aprofundado com parceiros chineses através de instituições financeiras 
como o BNDES e os órgãos responsáveis pela infraestrutura. Caso se deseje contribuir 
mais especificamente para os avanços nessa área, um passo importante seria a viabiliza-
ção de um fundo de estruturação de projetos, que poderia contar com a participação dos 
bancos de desenvolvimento nacionais e multilaterais.

83. https://www.thedialogue.org/map_list/. Acesso em 20/9/2020.

84. Relatório do próprio CDB, disponível em mandarim, informa que o banco teria emprestado ao Brasil mais de USD 60 bilhões, em 
59 projetos.
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Além dos projetos de infraestrutura (transportes, energia, saneamento e tratamento de 
resíduos), inclusive de interconexão da América do Sul, muitos outros setores oferecem 
agenda que poderiam ser fomentadas pelos dois países, como projetos selecionados em 
áreas de inovação, entre as quais novas energias, tecnologias da informação (5G, Internet 
das Coisas, IA, etc.), cidades inteligentes, parques industriais e tecnológicos, sustentabi-
lidade e desafios urbanos. No caso de projetos em áreas de maior inovação, é de nosso 
interesse atrair também a tecnologia e construir projetos que possam ser emulados.

No que se refere ao tema de possíveis limitações ao investimento estrangeiro em setores 
específicos com base em argumentos de segurança nacional, cabe a cada país estabele-
cer limites a parceiros e investidores em áreas sensíveis, sem discriminar nacionalidades. 
A legislação brasileira é bastante aberta e receptiva aos investimentos estrangeiros, não 
prevendo mecanismos de screening do tipo existente nos Estados Unidos, na Austrália e 
crescentemente na Europa. Uma atuação ativa das agências reguladoras deve ser o princi-
pal instrumento para garantir questões relativas à segurança nacional, sem discriminações. 
Tudo leva a crer que limites à atuação chinesa em certos setores não somente extrapola-
riam posições brasileiras tradicionais de não discriminação e tratamento nacional (ali onde 
é conferido), mas também criariam insegurança jurídica e poderiam reduzir a atratividade 
dos investimentos no Brasil num momento em que o País precisará contar com a poupança 
externa para ultrapassar seus gargalos, sobretudo em infraestrutura85.

4.1.3. Explorando a dimensão regional

Uma dimensão importante da relação com a China poderia ser a viabilização de projetos 
de interconexão física regional, a exemplo de ferrovias, interligações elétricas e digitais, 
especialmente no que se refere à logística associada a exportações pelo Cone Sul e pelo 
Arco Norte. Nos últimos anos, houve iniciativas da China de liderar estudos para uma fer-
rovia bioceânica, cujo percurso principal seria uma saída para o Pacífico através do Peru. O 
projeto não avançou da fase de estudos básicos e tudo indica que nunca se chegou a uma 
proposta economicamente viável. Talvez a exploração de eixos mais ao sul da América do 
Sul ofereça lógica mais atrativa para as exportações agropecuárias regionais, ajudando a 
criar a necessária logística associada no MERCOSUL. Para tanto, poderia contribuir uma 
a associação com bancos de desenvolvimento, como o FONPLATA e a Corporação Andina 
de Fomento (CAF), tendo presente, inclusive, que a China está em processo de adesão 
à CAF e que seu espaço de atuação no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
é bastante incerto. Também pode haver interesse de investidores chineses em viabilizar 
infraestrutura em vários modais (ferroviário, hidroviário) que possam ampliar o escoa-

85. Ver ROSITO e WACHHOLZ, “As relações do Brasil com a China”, publicado no Valor Econômico de 28/11/2018.
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mento da produção pela região Norte, a exemplo de projetos em estudo pelo PPI, como 
a Ferrogrão. Nesse caso, cresce a importância de uma estratégia maior para a Amazônia, 
que também possa beneficiar a região com interconexão elétrica e de dados associadas a 
estritos critérios de sustentabilidade.

  

4.2 As Agendas estruturantes:  
dinamizar a agenda de tecnologia,  
finanças e infraestrutura 

Consideram-se as agendas estruturantes como temas que podem impulsionar as relações 
econômicas Brasil-China e que mereceriam esforço especial numa estratégia de longo 
prazo, por seu papel catalizador e aglutinador em diversos setores. Esse esforço sugere 
um papel coordenador para os governos, ajudando a impulsionar agendas que já têm re-
cebido atenção crescente do setor privado e da academia, mas que podem se beneficiar 
da promoção de diálogos e de mecanismos específicos, como se sugere adiante. Parte 
desse papel também está na promoção de maior conhecimento e de estudos conjuntos que 
possam ampliar o papel da cooperação entre instituições e empresas dos dois países. A 
limitada presença brasileira na China e a baixa rede de laços entre as principais empresas 
brasileiras e chinesas na área de tecnologia, bem assim de universidades, fazem com que 
esse papel seja ainda mais importante. 

4.2.1. Agenda de tecnologia

Como se buscou apresentar em capítulos anteriores, a China está a caminho de tornar-se 
uma potência tecnológica e digital e deve ser do interesse brasileiro potencializar as opor-
tunidades para que o Brasil possa se beneficiar das transformações chinesas nas mais di-
versas áreas, como economia digital (5G, computação em nuvem, IoT), Inteligência Artifi-
cial, e-commerce, nanotecnologia, biotecnologia, genômica, cidades inteligentes, energias 
renováveis, veículos elétricos, robótica, entre outros ramos que fazem parte da estratégia 
de upgrading industrial Made in China 2025, lançada pela China em 2015, e também 
de muitos outros planos, como o “The New Generation Artificial Intelligence Develop-
ment Plan (AIDP)”, de 201786, que denotam o intento chinês em consolidar o seu status 

86. China Science and Technology Newsletter. No.17, September 2017. Next generation Artificial Intelligence Development Plan. http://
fi.china-embassy.org/eng/kxjs/P020171025789108009001.pdf
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de potência nos próximos anos. Naturalmente o campo para a cooperação é muito vasto 
e o desafio é encontrar prioridades e estabelecer mecanismos que possam impulsionar o 
diálogo que já ocorre entre algumas universidades, empresas e instituições dos dois lados, 
ajudando a construir um campo de ideias para uma cooperação factível e baseada também 
nas vantagens brasileiras do ponto de vista de sustentabilidade, economia renovável, agri-
cultura, setor financeiro, entre outros.

Brasil e China iniciaram um Diálogo de Alto Nível em Ciência, Tecnologia e Inovação em 
2011, tendo-se realizado uma segunda edição em 2015. Desde então, o panorama cien-
tífico e tecnológico mundial e o papel da China na área de inovação deram saltos. O país, 
que já apresenta liderança em várias áreas relacionadas à economia digital, especialmente 
naquelas voltadas a tecnologias e soluções para o varejo, mas crescentemente também 
em áreas mais complexas relacionadas à Inteligência Artificial, como machine learning e 
quantum computing.

Os laços entre os dois países na área de C, T & I têm tradição e precedem mesmo a Par-
ceria Estratégica, vez que se iniciaram com a cooperação especial no final de década de 
80. Apesar da continuidade do programa CBERS de satélites desde então, e de avanços 
na elaboração de planos ou iniciativas pontuais de cooperação em agricultura, genômica, 
parques tecnológicos, e também na área de doenças tropicais, o arcabouço de coopera-
ção na área não acompanhou as transformações da economia global e dos dois países. 
Há setores promissores que poderiam oferecer caminhos, como agricultura tropical e 
ciências agrárias, parques tecnológicos, cidades inteligentes, genômica, energias renová-
veis, cooperação em saúde e doenças tropicais. Há instituições de excelência que buscam 
avançar em cooperações concretas, como a FIOCRUZ na área de genômica e doenças 
tropicais. Ainda, são inúmeros os esforços isolados de universidades e de empresas, so-
bretudo start-ups e fintechs, em abrir portas entre o Brasil e a China e buscar sobretudo 
trazer para o Brasil parte dos avanços chineses. Esses esforços poderiam ser potenciali-
zados mediante o estabelecimento de prioridades e o lançamento de projetos concretos 
que possam ser estimulados pelos dois governos, na falta de uma atuação mais ampla de 
empresas nacionais nessa área.

Seria preciso viabilizar a passagem do discurso para a prática no desenho da cooperação 
em áreas que já foram identificadas pelos dois países na COSBAN, para o que em muito 
contribuiria um planejamento comum, o que também depende do planejamento do lado 
brasileiro. Está claro hoje que a agenda de tecnologia é interinstitucional e multidiscipli-
nar, envolvendo várias áreas temáticas e, por conseguinte, vários ministérios e agências.87 
É importante que essa multidisciplinariedade ganhe reconhecimento e espaço no diálogo 

87. CARAMURU (2019, p.50) listou as áreas e notou que haveria a ideia de desenvolver um plano.
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bilateral, o que pode contribuir para avanços em pesquisa e também na agenda regula-
tória, com impactos concretos no comércio agrícola, por exemplo. Como na construção 
de todos os planos, a China e o Brasil apresentarão o que cada um têm feito e buscarão 
identificar oportunidades de cooperação. A menos que Brasil e China utilizem instrumen-
tos concretos para impulsionar iniciativas que dependem de recursos públicos – como foi 
o caso do CBERS -, dificilmente se concretizarão projetos com consequências no longo 
prazo em áreas como saúde pública, genômica, cooperação em ciências agrárias e outros 
que contam com insumos importantes da pesquisa básica ou de instituições estatais. 

Além do papel coordenador do governo federal, podem ter papel importante na área os 
governos estaduais e municipais e as fundações de pesquisa em diversos estados. Esse 
papel é importante porque muitas das oportunidades oferecidas pelo avanço tecnológico 
chinês exigem adaptações e melhorias para serem aplicadas a países ocidentais, em espe-
cial tudo o que é ligado ao desenvolvimento urbano. A cidade é um dos grandes vetores 
de inovação tecnológica na China e a criação de polos conjuntos pode ser um caminho, 
inclusive se beneficiando do mecanismo de províncias e cidades irmãs estabelecido entre 
entes da Federação no Brasil e governos locais na China ao longo dos anos. Os bancos 
nacionais de desenvolvimento poderiam ter um papel na estruturação conjunta de projetos 
para assessorar os Estados e cidades em relação às tecnologias urbanas.

Mas talvez o impulso fundamental possa vir das próprias empresas e do setor privado, 
mediante ampliação de parcerias com grandes empresas de tecnologia já estabelecidas 
no Brasil, como Huawei, Alibaba, Tencent, Didi, DJI, etc. Há muitas outras empresas na 
área de inteligência artificial, sistemas logísticos e cidades inteligentes que podem ter inte-
resse em investimentos associados a tecnologias, logística e infraestrutura em agricultura 
ou em centros urbanos. Há ainda empresas globais do agronegócio e da biotecnologia que 
desempenham papel importante na agenda tecnológica. Essas parcerias podem se ver 
dificultadas caso se venham a estabelecer restrições à participação chinesa na área de 
infraestrutura de telecomunicações (e.g. 5G) ou mesmo pelo próprio ambiente interna-
cional para atuação de empresas chinesas de alta tecnologia. Por outro lado, essa pode 
ser uma oportunidade para o Brasil, se o país conseguir estabelecer plano e padrões de 
cooperação que sejam positivos para os dois lados e que se enquadrem nos objetivos de 
segurança nacional. Para a China, o mais importante é evitar atitudes discriminatórias. O 
parceiro conseguiria certamente conviver com regras horizontais e aplicáveis a todos.

Além do desenvolvimento de estudos e planos coerentes com a ENDES brasileira, será 
muito importante monitorar a cooperação com a China, tanto mais quanto a velocidade do 
desenvolvimento científico e tecnológico exige ajustes constantes nos planos. 
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4.2.2. Agenda financeira

O aprofundamento dos vínculos financeiros com a China foi tratado no capítulo anterior 
no contexto da ampliação do papel do país na economia internacional, em particular nos 
esforços de internacionalização da moeda e da liderança na criação de instituições multi-
laterais de financiamento do desenvolvimento das quais o Brasil é parte. Nesta subseção, 
busca-se sugerir alguns caminhos concretos para o aprofundamento de uma agenda finan-
ceira. Uma agenda estruturante na área financeira é importante não somente porque ela 
pode viabilizar novos financiamentos para projetos de investimento direto e novos fluxos 
de investimentos financeiros, atraindo poupança externa para o desenvolvimento brasi-
leiro, mas também porque os intermediários financeiros têm um papel fundamental na 
melhor compreensão dos riscos, ajudando a reduzir a brecha de conhecimento entre os 
dois países, e na disseminação de novos padrões de sustentabilidade.

Hoje os principais bancos comerciais chineses já estão instalados no Brasil – o Banco da 
China, o Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), o China Construction Bank 
(CCB), o Bank of Communications (BocomBBM) -, além do banco de investimento Haitong. 
Ainda que disponham de capital limitado e que se voltem sobretudo para atender as ne-
cessidades de capital de giro de empresas chinesas, a sua maior contribuição pode se dar 
no assessoramento financeiro de projetos e na aproximação de empresas dos dois países. 
Além deles, os bancos de políticas chineses, o CDB e o China-Exim possuem escritórios 
no Brasil e podem desempenhar papel fundamental na ampliação de investimentos em 
infraestrutura. Por outro lado, o Banco do Brasil é o único banco brasileiro com agência na 
China. Outros bancos e corretoras atuam por intermédio de parceiros e alguns estão ou já 
estiveram baseados em Hong Kong. 

A designação pela China de um banco para atuar como entidade de compensação do 
renminbi no Brasil pode abrir novas perspectivas para os bancos chineses que atuam no 
País, levando mesmo à ampliação de seu capital. Como se discutiu, a medida contribuiria 
para reduzir custos de transação e diminuir assimetrias de informação, gerando maior fa-
miliaridade entre instituições financeiras do Brasil e da China.

Também há grande potencial para a ampliação da cooperação entre o CDB e o BNDES, 
que vem se desenvolvendo desde 2009. Esse é um canal que poderia ser mais explorado 
em atividades de cofinanciamento, em especial dado o papel crescente a ser assumido pelo 
BNDES na área de estruturação de projetos. Além das linhas tradicionais de financiamento 
que podem ser negociadas entre os parceiros, seria importante aproveitar o papel dos dois 
bancos como bancos de política para buscar inovar em algumas áreas, incluindo avançar 
em parcerias em que tomem o risco direto de alguns projetos, em conjunto com bancos 
multilaterais de desenvolvimento. Isso poderia ocorrer em projetos de infraestrutura logís-
tica voltados para a agricultura sustentável em que haja interesse chinês e brasileiro.
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Uma outra área cujo desenvolvimento merece atenção é a cooperação entre a B3 e a Bol-
sa de Valores de Xangai, mediante a implementação de um ETF Connect, que permitiria a 
listagem de ETFs (Exchange Traded Funds, fundos indexados listados em bolsa) brasileiros 
e chineses nas bolsas de Xangai e na B3, respectivamente, mediante a participação de 
administradoras de ativos dos dois lados. Em 2019, foi assinado acordo entre a B3 e uma 
administradora de ativos chinesa para que o Índice IBOVESPA pudesse ser listado na Bolsa 
de Xangai. No momento, no caso dos investimentos chineses, aguarda-se a autorização de 
uma quota de QDII88 pelo regulador SAFE, que lhes daria a oportunidade de investir direta-
mente num ETF brasileiro, ampliando caminhos para a maior familiaridade de investidores 
chineses com as empresas e o mercado brasileiro. O mercado de ETF na China representa 
hoje cerca de USD 132 bilhões em ativos, com mais de 80% na Bolsa de Xangai e o restan-
te na Bolsa de Shenzhen. Há 18 ETFs transfronteiriços (cross-border ETFs), com ativos 
de cerca de USD 3 bilhões.

Na área multilateral, a participação brasileira no Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) 
e a recente aprovação da participação brasileira no Banco Asiático de Investimento em 
Infraestrutura (BAII) abrem caminho não somente a novas fontes de financiamento para a 
infraestrutura sustentável, mas também a futuros cofinanciamentos desses bancos com 
outros bancos multilaterais de desenvolvimento, o BNDES e o setor privado, com a utili-
zação de novos mecanismos (garantias, sindicalização, project bonds, etc.). Uma particu-
laridade do NDB é a possibilidade de financiamento em moedas locais, modalidade que já 
foi utilizada pelo banco na China e na África do Sul e está em processo de extensão para 
os outros países. Para o Brasil, em que o risco cambial é frequentemente apontado como 
obstáculo pelos investidores privados estrangeiros em infraestrutura (sobretudo chineses), 
o financiamento em reais seria interessante. Ainda, o NDB inaugurou o seu escritório re-
gional para as Américas em 2019, dedicado ao desenvolvimento e implementação de um 
pipeline de projetos para o Brasil, a partir da estratégia traçada pelo País. A participação 
do Brasil em novos bancos multilaterais sediados na Ásia abre importantes avenidas para a 
ampliação dos laços financeiros com outros parceiros, inclusive a China, mediante a troca 
de experiências e a oportunidade de desenvolvimento conjunto de novos benchmarks para 
o conceito de infraestrutura sustentável.

Finalmente, há que se explorar mais o potencial da parceria para a ampliação de green 
bonds no Brasil. Em “Unlocking Brazil’s Green Investment Potential for Agriculture” (CBI, 
2020, p.5), apresenta-se um roadmap para o desenvolvimento no Brasil de projetos de 
agropecuária sustentável que possam ser financiados através de “financiamentos verdes”. 

88. O Qualified Domestic Institutional Investor (QDII) foi regulamentado pelo governo chinês em 2006 e desde então sofreu várias 
flexibilizações. Já os Qualified Foreign Institutional Investors (QFII) e os RMB-QFII, que se aplicam aos investimentos destinados ao 
mercado chinês, tiveram suas quotas eliminadas recentemente pelo PBC e a SAFE, o que também envolveu grande flexibilização do uso de 
custodiantes e é um passo importante na direção da abertura do setor financeiro. Ver https://www.safe.gov.cn/en/2020/0507/1677.html
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Os green bonds começaram a ser lançados em 2013 e hoje já representam mercado anual 
de mais de USD 800 bilhões no mundo, oferecendo potencial de grandes proporções para 
o País, cuja participação ainda é de cerca de USD 6 bilhões. Na área de investimentos agrí-
colas seu impacto ainda é modesto, mas o Brasil oferece talvez o mais promissor tabuleiro 
do mundo para o desenvolvimento de projetos financiáveis. O País é ainda ator fundamen-
tal para o desenvolvimento dos próprios critérios e padrões para o financiamento verde 
em agricultura. Outros setores que podem ser alavancados são novas energias e reflo-
restamento. A parceria Brasil-China pode impulsionar esse roadmap em vários aspectos, 
que incluem infraestrutura sustentável, transição energética, reflorestamento, inclusive via 
investimentos em títulos verdes brasileiros, entre outros caminhos. 

FIGURA 5. Roadmap para o financiamento verde da agricultura sustentável

 

Fonte: CBI (2020, p. 05).

4.2.3. Agenda de infraestrutura

Uma agenda de infraestrutura no Brasil voltada para a atração de investimentos chineses 
deve beneficiar-se da experiência bilateral acumulada nos últimos dez anos, que também 
coincidiu com o ganho de familiaridade pelos investidores chineses em projetos de PPP 
(Public Private Partnerships ou Parcerias Público-Privadas) no exterior. Como se depre-
ende dos gráficos abaixo, de estudo recente (CHAUVET, P., 2020) publicado pela CEPAL 
e pela Universidade de Tsinghua, a experiência chinesa em PPPs ao redor do mundo é 
limitada, embora a experiência com projetos convencionais de infraestrutura (não PPPs) 
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seja expressiva, sobretudo nos países em desenvolvimento (ver gráfico 27)89. Ainda assim, 
investidores chineses já acumularam experiência significativa no Brasil em alguns setores 
e têm demonstrado interesse em ampliar a sua participação na infraestrutura brasilei-
ra segundo modalidades locais, em que predominam a participação em consórcios para 
concorrências em concessões públicas, além de projetos privados. 

GRÁFICO 27. Participação chinesa em projetos convencionais de infraestrutura (não PPPs) no 
mundo em países desenvolvidos e em desenvolvimento (em US$ 100 milhões)

 

Fonte: Chauvet, P. et al. (CEPAL,2020, p.48).

Não deve mais haver expectativas da China de que se possam viabilizar iniciativas espe-
ciais para suas empresas, como contratações diretas ou designações para desenvolver o 
EPC90 de projetos públicos com algum financiamento chinês ou para assumir responsabili-
dade inicial de operação, como ocorre na própria China, em países da África e mesmo da 
América Latina. Pode haver muitas oportunidades desse tipo em projetos privados, mas 
isso não se aplica aos grandes projetos de expansão da malha ferroviária e rodoviária que 
constituem os gargalos mais importantes para o Brasil, em que as empresas chinesas têm 

89. Como nota Chauvet (2020, p.28), não há uma única definição de PPP, que pode se referir a qualquer método contratual para a 
compra e provisão de bens e serviços públicos. A terminologia aceita variações de acordo com o contexto em que é usada. Pode signifi-
car qualquer forma de associação entre o setor público e o privado para alcançar determinado objetivo. Uma definição mais específica, 
entretanto, é utilizada pelo Banco Mundial e adotada por Chauvet: “A long-term contract between a public party and a private party, 
for the development (or significant upgrade or renovation) and management of a public asset (including potentially the management 
of a related public service), in which the private agent bears significant risk and management responsibility through the life of the 
contract, provides a significant portion of the finance, and remuneration is significantly linked to performance and/or the demand for 
or use of the asset or service, so as to align the interest of both parties”. O que distinguiria essa definição mais estreita é a participação 
no financiamento, não requerida nos contratos convencionais.

90. Do inglês Engineering, Procurement and Construction.
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muito conhecimento acumulado. Ainda, as concessões mediante concorrências públicas 
podem oferecer grandes oportunidades aos grupos chineses de parcerias em projetos 
que sigam padrões ocidentais e constituam novos marcos de sustentabilidade, certamen-
te uma oportunidade de aprendizado, além de seu aspecto comercial.

GRÁFICOS 28 A/B. Participação chinesa em PPPs de infraestrutura no mundo: número de 
projetos e valores

 

  

Fonte: Chauvet, P. et al. (CEPAL, 2020, p.49- 50).

GRÁFICO 28A. Number of projects (left) and its proportion of the global total PPP projects (right)

GRÁFICO 28B. Amounted invested (left) and its proportion of the global total PPP projects (right) - 
values in millions of current US$
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GRÁFICOS 29 A/B. Participação chinesa em projetos convencionais de infraestrutura 
(não PPPs) na América Latina

 

 

 

 

Fonte: Chauvet, P. et al. (CEPAL, 2020, p.51-52).

Na própria América Latina, a participação de investidores privados chineses em PPPs (ver 
gráfico 30) nunca representou mais do que 7% dos projetos do tipo na região desde 1990, 
embora tenha mantido percentual superior a 4% em quase todos os anos desde 2006.

GRÁFICO 29A. Distribution of the Chinese conventional contracted project’s turnover by country, 
1998-2015

GRÁFICO 29B. Turnover of Chinese contractors’ cross-border conventional contracted projects 

Note: Calculated by adding up the 
conventional contracted projects’ turnover 
of each country from 1998 to 2015
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GRÁFICO 30. Participação chinesa em PPPs de infraestrutura na América Latina (US$ milhões)

 

Fonte: Chauvet, P. et al. (CEPAL, 2020, p.53).

Tendo em vista esse ganho de experiência chinesa em PPPs e o histórico de êxito limitado 
dos mecanismos governo a governo que foram tentados nos últimos anos, seria importan-
te voltarem-se esforços para facilitar e aprofundar a familiaridade com os agentes públi-
cos e privados brasileiros dos estruturadores de projetos chineses - em geral as grandes 
empresas de construção, que derivaram da “corporatização” de grandes áreas do governo 
chinês nos anos 80 e 90, muitas das quais com especialidades setoriais em ferrovias, rodo-
vias, portos, usinas, etc. No Brasil, a estruturação de grandes projetos de concessão requer 
familiaridade com a legislação e com os reguladores, mas o governo já não desempenha 
esse papel diretamente, como até os anos 80. O projeto pode ser feito por estruturadores 
privados, bancos públicos ou privados ou mesmo por empresas construtoras, embora esta 
última modalidade tenha quase desaparecido depois da crise que assolou as construtoras 
brasileiras no contexto da operação Lava Jato. Como em quase todos os países, e sobretudo 
na própria China, há regras não escritas e procedimentos que são virtualmente inacessíveis 
para operadores estrangeiros nos primeiros anos de atuação. Esse ponto tem sido mitigado 
com o grande fluxo de investimentos chineses nos últimos dez anos e o fato de que hoje 
grandes empresas chinesas em setores como energia, transportes e construção já estão 
estabelecidas no Brasil. Ainda assim, as diferenças na estruturação de projetos no Brasil 
em relação a projetos na China ou à atuação chinesa em outros países em desenvolvimento 
da Ásia, África ou América Latina representam um desafio a mais.

Uma agenda do Brasil para a China na área de infraestrutura demanda visão de longo 
prazo e envolve a aplicação da experiência recente e de bom senso para a solução de 
questões como (i) mitigação de assimetrias de informação, (ii) aproximação de matriz de 
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riscos, e (iii) criação de ambiente favorável. Requer ainda o reconhecimento de que a Chi-
na acumula notável capacidade de projetos, de engenharia e de financiamento que pode 
ser muito útil ao Brasil neste momento. Do lado chinês, ela demanda aprofundamento da 
adaptação às práticas locais e o reconhecimento de que o Brasil é um vasto campo para a 
realização de negócios e a acumulação de experiências num ambiente de práticas de enge-
nharia e financeira que está na fronteira.

Esse cenário abre caminhos e oferece experiência para os grandes players chineses, com 
exposição limitada a projetos bem-sucedidos em grandes países fora da China e em países 
desenvolvidos. Há que se ter em conta que deve haver diminuição da ambição chinesa 
para projetos no exterior com a incerteza do ambiente político internacional, e que atrair 
empresas para projetos na América Latina significa competir com outros projetos na pró-
pria China, no entorno asiático e nos países da Belt and Road.

No que se refere ao objetivo de mitigar assimetrias de informação, estas são agravadas pela 
complexidade do processo brasileiro, o que exigiria a participação de investidores chineses 
em etapas iniciais da estruturação de projetos, permitindo também mitigar as particularida-
des do processo decisório na China e a falta de familiaridade com o ambiente brasileiro, que 
requerem maior tempo para avaliações de risco e decisão de suas matrizes. Vários mecanis-
mos podem contribuir para mitigar essa assimetria, incluindo a identificação de estrutura-
dores locais e a identificação dessa deficiência pelas agências de governo. 

Em relação à aproximação da matriz de riscos, um elemento importante que poderia se 
beneficiar das ações que já são desempenhadas atualmente pelo governo seria o aper-
feiçoamento da comunicação do horizonte de planejamento de longo prazo dos projetos, 
evitando que a cada ano o governo brasileiro apresente aos chineses e a outros investido-
res velhas propostas com novas roupagens ou os mesmos projetos sem evolução significa-
tiva. Certamente esse não é um problema de fácil solução diante do arcabouço regulatório 
e administrativo brasileiro, mas é algo a ter em vista. 

Um segundo item a ser abordado na matriz de riscos são os mecanismos de financiamen-
to. Aqui poderia caber um papel muito maior para o BNDES no diálogo com investidores 
chineses, como agente estruturador de alguns projetos de grande porte. O papel central 
do CDB em possíveis financiamentos iria ao encontro disso. Além do cofinanciamento, a 
ampliação do diálogo BNDES-CDB em relação a projetos específicos poderia viabilizar a 
formação de modelos mais amplos, com financiamentos de outros bancos multilaterais e 
do setor privado, com novos instrumentos. O diálogo com o BNDES mitiga a falta de con-
fiança gerada pelo planejamento deficiente do Estado. 

Um terceiro elemento é a necessidade de maior clareza em relação a riscos ambientais 
e de licenciamento, inclusive em outras esferas da Federação. Embora essa questão não 

CAPÍTULO 4

123



seja específica para os investidores chineses, ela tenderá a crescer e deveria ser um ele-
mento central para o desenvolvimento do conceito de infraestrutura sustentável, que pode 
em muito se beneficiar das tecnologias chinesas.

Finalmente, criar um ambiente favorável de negócios é um fator importante. Pelas pró-
prias características das empresas investidoras em infraestrutura e pelo horizonte de 
longo prazo dos projetos, a tendência é que os investidores chineses venham sobretudo 
do setor estatal. É importante, portanto, manter a qualidade do diálogo político e uma 
relação pragmática que indique o compromisso de longo prazo e o respeito à parceria. É 
possível utilizarem-se os mecanismos e o diálogo institucional existente para dar sinais de 
estabilidade e confiança mútua (e.g. realização da COSBAN e elaboração do Plano Decenal 
2022-2031 em 2021).

Não faltam oportunidades de parcerias para o Brasil e a China na área de infraestrutura, 
sobretudo na convergência de setores como infraestrutura e logística associada à agricultura 
sustentável, gargalos no transporte ferroviário e rodoviário em geral, modernização de por-
tos e aeroportos, novas energias, eficiência energética, cidades inteligentes, além da conec-
tividade de dados que deve acompanhar todos esses projetos hoje (“soft infrastructure”). A 
viabilização das parcerias requer cuidado e atenção especiais dos governos para sinalizar 
compromissos de longo prazo e criar ambiente favorável à atuação do setor privado, redu-
zindo incertezas regulatórias, mas também aquelas derivadas do cenário geopolítico global.

4.3 O imperativo transversal da sustentabilidade

Na parceria entre Brasil e China, a sustentabilidade oferece não somente desafios, mas 
sobretudo oportunidades com vistas à implementação dos compromissos do Acordo de 
Paris, da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como visuali-
zado na ENDES91. O conceito de sustentabilidade é muito mais amplo do que o conceito 
original da proteção ao meio ambiente ou do que a soma do desenvolvimento em seus 
aspectos econômico, social e ambiental. Ele engloba não só meio ambiente, mas todos os 
processos humanos com impactos intergeracionais e sobre o equilíbrio da ocupação da 
Terra, do Mar e do Espaço, seja do ponto de vista da utilização de recursos ou da introdu-
ção de mudanças no equilíbrio dos ecossistemas regionais e globais. Assim, aspectos tec-
nológicos relacionados a energia, vida nas cidades, construção de infraestrutura, produção 
e comércio agrícola e hábitos de consumo e produção, estão diretamente relacionados à 

91. TEIXEIRA, I e ROSSI, T. (2020) fazem excelente análise e recomendações para uma parceria Brasil-China.
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sustentabilidade. A mudança climática e a transição energética são alguns dos desafios 
centrais para a sustentabilidade, com impactos crescentes para todos os países. 

A China está entre os primeiros consumidores mundiais de combustíveis fósseis e de pro-
dutos agrícolas e minerais, entre os líderes em inovações tecnológicas em crescente nú-
mero de setores cruciais para uma economia de baixo carbono e, recentemente, adotou 
compromissos ambiciosos de neutralização de carbono na sua matriz energética. Esses fa-
tores, ao lado do próprio tamanho específico de sua população e de sua economia, fazem 
da China ator fundamental na evolução do conceito de sustentabilidade e em sua imple-
mentação nas próximas décadas. Assim, uma estratégia do Brasil para a China deve não 
somente incorporar o imperativo da sustentabilidade previsto nos objetivos nacionais, 
mas também buscar identificar parcerias concretas com vistas a catapultar a capacidade 
brasileira de vencer desafios e acelerar a incorporação de princípios sustentáveis nas 
transformações estruturais do País. Dado o peso da China como mercado consumidor de 
produtos agrícolas brasileiros, essas parcerias influenciarão a própria evolução e conso-
lidação da imagem do Brasil como potência agrícola e ambiental nas próximas décadas.92 
Mas também podem oferecer aos chineses vasto campo para cooperação, com benefí-
cios para sua economia e sua imagem global.

Como ressaltam Teixeira e Rossi (2020), a parceria Brasil-China na área de meio ambien-
te e sustentabilidade é uma oportunidade tanto para o adensamento da agenda bilateral 
como para o desenvolvimento de temas multilaterais de interesse comum. No primeiro 
caso, são claros os incentivos para alinhamento de políticas bilaterais em agricultura e 
comércio, transformação e transição energética, infraestrutura sustentável e finanças ver-
des, inovação tecnológica, economia das cidades e resiliência e adaptação climática. Já na 
área multilateral, os temas de mudança do clima, uso eficiente de recursos e conservação 
da biodiversidade são eixos que oferecem multiplicidade de interesses comuns. Em todos 
esses aspectos, bilaterais ou multilaterais, a articulação com os temas de meio ambiente 
e sustentabilidade está imbricada em qualquer aspecto da parceria Brasil-China.

No caso da agricultura, questões relativas à sustentabilidade determinarão cada vez mais 
mudanças de padrão de consumo e produção que envolvem a qualidade dos alimentos, 
uso intensivo de biotecnologia, infraestrutura de produção e escoamento, logística inteli-
gente, rastreabilidade e respeito às comunidades, aspectos que afetarão diretamente um 
setor responsável por quase 50% das exportações do Brasil para a China e que estará 
crescentemente sujeito a novos padrões e regulamentações. Como grandes parceiros no 
comércio agrícola e na segurança alimentar, Brasil e China devem e podem ser sujeitos 

92. Note-se o anúncio da COFCO, maior compradora de grãos chinesa, de que pretende “alcançar a rastreabilidade total da soja 
proveniente de todas as fazendas do Brasil de origem direta até 2023, enquanto trabalha para mitigar os desafios ambientais e 
sociais na cadeia de fornecimento de soja do país.” Ver https://br.cofcointernational.com/histórias/a-cofco-international-busca-a-
rastreabilidade-total-da-soja-de-origem-direta-no-brasil-até-2023/, de 1 de julho de 2020.
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das transformações desses padrões, em que a inovação tecnológica e sua implementação 
e adaptação serão instrumentos fundamentais. Nesse ponto, ressalte-se que a susten-
tabilidade envolve toda a cadeia de produção e de consumo, o que se aplica também a 
outros produtos de importância na pauta de exportações brasileira.

Tendo presente os objetivos de agregação de valor e diversificação das exportações bra-
sileiras, inclusive no agronegócio, é fundamental ampliar a comunicação com os forma-
dores de opinião e os consumidores chineses a respeito da visão de sustentabilidade e 
da grande produtividade da agricultura brasileira em geral, com campanhas maciças de 
informação sobre o tema, que é largamente desconhecido do grande público chinês. Par-
te desse esforço é do próprio setor produtivo, que vem se organizando crescentemente, 
desde o setor agrícola até o setor de serviços financeiros. Para isso contribui o diálogo 
organizado em todas as esferas do setor público, na academia, no terceiro setor e a partici-
pação em foros internacionais. A publicação “Guidelines for the Sustainable Development 
of Brazilian Agriculture” (MAPA, 2020), destaca o importante papel do Brasil para liderar 
ações no contexto dos desafios globais da segurança alimentar e conservação de recursos 
naturais, ao mesmo tempo em que lista objetivos e desafios para o País na implementação 
de suas políticas na área agrícola e ambiental.

GRÁFICO 31. Ocupação e uso da terra no Brasil em 202093 

 

Fontes:  
SFB; EMBRAPA; 
IBGE; MMA; FUNAI; 
DNIT; ANA; MPOG.

93. Publicação em PPT “Agricultura e Meio Ambiente”, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de setembro de 2020. 
Como apresenta o gráfico 31, as lavouras ocupam hoje somente 7,8% do território brasileiro, que preserva mais de 66% de sua vege-
tação nativa. Entre 1975 e 2015, os aumentos de produtividade via novas tecnologias foram responsáveis por 59% do incremento da 
produção agrícola. No mesmo período, a produção agrícola cresceu 385% e a área dedicada à agricultura cresceu somente 32%.
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O imperativo da sustentabilidade não se apresenta somente na agricultura. Sendo a China 
a maior importadora mundial de petróleo e emissora de carbono em termos absolutos, 
mas também o país líder na produção de energias renováveis e de soluções tecnológicas 
em áreas como eficiência energética, energia solar e eólica, e o Brasil um crescente expor-
tador de petróleo, mas também o país com uma das matrizes energéticas e elétricas mais 
limpas do mundo, temos um campo fértil para o desenvolvimento de parcerias que apre-
sentem soluções economicamente viáveis para a transição energética no campo e nas cida-
des do Brasil e de seu entorno. Mais além, uma estratégia de desenvolvimento sustentável 
para a Amazônia envolve questões relativas a agricultura e pecuária, infraestrutura física 
e de comunicações e políticas para a floresta e desmatamento que impactam diretamente 
atividades existentes ou potenciais de empresas chinesas no Brasil94. 

GRÁFICOS 32 A/B. Participação de fontes renováveis na matriz energética (A) e na matriz 
elétrica (B) brasileira em 2019

 

Fonte: BEN 2020/EPE.

94. Além do compromisso da COFCO com a rastreabilidade, empresas de transmissão de energia com linhas que passam pela Amazônia 
e também empresas interessadas em projetos de infraestrutura terão de lidar diretamente com esses desafios.

Brasil (2019)

Brasil (2018)

Mundo (2017)

OCDE (2017)

Renováveis

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Não renováveis

46,1%

45,5%

13,9%

10,8%

Brasil (2019)

Brasil (2018)

Mundo (2017)

OCDE (2017)

Renováveis

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Não renováveis

83,0%

83,3%

22,0%

26,0%

CAPÍTULO 4

127



No cenário em que o Brasil vem sofrendo questionamentos crescentes e deterioração de 
sua imagem em razão do aumento recente do desmatamento95, enfrentar os desafios do-
mésticos e liderar um diálogo internacional que permita ao País exercer o seu papel de po-
tência agrícola e ambiental em sintonia com os compromissos assumidos na Agenda 2030 
é algo que pode se beneficiar da aplicação em larga escala de inovações tecnológicas em 
logística e infraestrutura sustentável, envolvendo inclusive a “soft” ou nova infraestrutura 
de conectividade digital. A China lançou e abraçou em seus principais planos de longo 
prazo os conceitos de “Civilização Ecológica” e “Economia Circular”. Após os grandes 
desequilíbrios gerados pelo padrão de crescimento chinês entre 1950-2000, Pequim vem 
crescentemente definindo padrões ambientais estritos e criando incentivos regulatórios e 
para os gestores que alinham o seu desenvolvimento a padrões de sustentabilidade. 

Em pronunciamento recente na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Xi 
Jinping anunciou o compromisso da China com a neutralidade nas emissões de carbono 
até 2060. Essa é a primeira vez que a China se compromete com reduções absolutas na 
emissão de carbono, que alcançariam um pico até 2030, constituindo um anúncio histó-
rico, com efeitos profundos sobre o setor energético na China e amplas implicações glo-
bais96. A China deverá realizar uma transformação de seu padrão de consumo energético 
nos próximos 40 anos mais dramática do que aquela ocorrida nas últimas quatro décadas. 
E ela deverá fazê-lo enquanto a sua economia cresce e tendo presente que seus níveis per 
capita de emissões são hoje 40% menores do que os da Alemanha e 67% menores do que 
aqueles dos Estados Unidos. 

95. Uma particularidade das emissões brasileiras de gases CO2-equivalentes (incluem não somente CO2 mas também metano e óxido 
nitroso, que são emitidos em atividades agropecuárias, por exemplo) é justamente o fato de que, diferentemente das emissões globais, 
que são em média 60% relacionadas à produção e uso de energia (na OCDE chegam a 70%), nas emissões totais de gases de efeito estufa 
(GEE) do Brasil, a agricultura, uso da terra, mudanças no uso da terra e florestas (ou seja, agropecuária+LULUCF), têm uma contribuição 
importante, uma vez que a matriz energética brasileira é mais limpa. Por isso, ainda que as emissões totais brasileiras sejam relativa-
mente modestas em nível global e para o tamanho de sua economia, certos componentes dessas emissões têm peso importante e suas 
variações tendem a ganhar atenção. No III Inventário de Emissões de GEE do Brasil, publicado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, 
agropecuária e LULUCF responderam, em 2010, por 32% e 27,5% das emissões, respectivamente, e juntos por 59,5%, ao passo que 
energia respondeu por 29%. Aplicando-se ao ano de 2010 os dados recalculados para LULUCF no contexto da elaboração em curso 
do IV Inventário de Emissões do Brasil, aquele percentual deverá cair para cerca de 55,9%, vez que houve recálculos com importantes 
reduções nas emissões de LULUCF em relação ao III Inventário.  

96. Ver “China’s carbon neutral pledge: Setting the stage for another four decades of transformation”, 25/09/2020, Jenny Nguyen Yang 
e Xizhou Zhou, LinkedIn post do IHS Markit.
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GRÁFICO 33. Emissões de carbono na China por fonte e setor

 

Fonte: IHS Markit.

Os investimentos que a China fará em novas fontes de energia carbono-neutras deverão 
não somente substituir os combustíveis fósseis que dominam a matriz energética chinesa 
hoje, mas também atender à demanda incremental de energia. Reduzir o uso do carvão, 
que é intensivo nos setores de energia e indústria, que respondem por 64% das emissões 
de carbono na China, é um dos pilares fundamentais. O outro será a redução de emissões 
no setor de transportes, que é dominado pelos combustíveis fósseis (diesel, gasolina e gás 
natural) e responde por 12% das emissões totais (ver gráfico 33 acima). 

As apostas se voltam para a maciça ampliação da participação das fontes renováveis de 
energia, como energia eólica e solar, que hoje respondem por 15% da matriz energética 
chinesa, enquanto os combustíveis fósseis são responsáveis pelos demais 85%. Outras tec-
nologias fundamentais para o alcance das metas serão eletrificação, captura de carbono 
e hidrogênio de baixo carbono. Para tanto, a China deverá ampliar seus investimentos e 
transformar completamente sua matriz energética, desmobilizando mais de 1.000 GW de 
plantas de energia a carvão nos próximos 30 anos e ampliando a redução de combustíveis 
fósseis, incluindo gás natural. Assim, além de hidrogênio, biocombustíveis e outros gases 
podem ser usados para produzir calor e vapor no setor industrial. A captura de carbono 
deverá dar origem a projetos florestais que possam compensar novas emissões. A China 
não anunciou ainda detalhes de como cumprirá as metas, mas a ambição do compromis-
so significa que o país está dobrando a aposta na sua liderança tecnológica em muitos dos 
setores associados à descarbonização de sua matriz energética, que deverão ganhar peso 
e velocidade na transformação a partir da próxima década.
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Não há dúvida, assim, de que a sustentabilidade deve ter papel transversal nas relações 
de comércio e investimento e na moldura mais ampla da parceria Brasil-China para o 
século XXI. O compromisso chinês com a neutralidade na emissão de carbono até 2060 
oferecerá novas oportunidades na área tecnológica em setores que vão ao encontro das 
vantagens comparativas brasileiras em áreas como agricultura, energia solar, energia eóli-
ca, biocombustíveis, reflorestamento, além de implicarem maciços investimentos da China 
em novas tecnologias como hidrogênio. Não há ainda um roadmap completo para a par-
ceria nessa área, mas há muitos estudos e um histórico de cooperação desde 2009 que 
podem ajudar na sua construção. Por isso esse desafio deve requerer atenção especial 
do Brasil em sua estratégia para a China e dos dois governos em seus planos conjuntos. 
Institucionalmente, esse é o único tema de importância na cooperação bilateral que não 
conta com diálogo estruturado específico na COSBAN. Há, pois, oportunidade para que, 
a partir de 2021, ele ganhe centralidade, e passe a contribuir de forma mais clara para 
uma estratégia nacional.

4.4 A moldura institucional:  
necessidade de fortalecimento  
e aperfeiçoamento

Pelo que se discutiu nos capítulos anteriores, fica clara a importância da moldura insti-
tucional para que o Brasil tenha e implemente uma estratégia para a China adequada ao 
peso do país asiático nas oportunidades, riscos e desafios de uma estratégia nacional de 
desenvolvimento. A última década viu a ampliação expressiva do comércio e dos investi-
mentos entre os dois países e, consequentemente, das relações entre empresas, pessoas e 
governos estaduais/provinciais e municipais. É cada vez mais difícil conceituar e ter visão 
abrangente da moldura institucional adequada a relações que envolvem países tão gran-
des, populosos e diversos. Em 2009/10, quando Brasil e China assinaram o Plano de Ação 
Conjunta 2010-2014 (ROSITO, 2020), podia-se dizer que a moldura do governo federal 
estava mesmo à frente das próprias relações, antevendo oportunidades e desafios que 
abarcavam conjunto bastante amplo de áreas de cooperação. Ao mesmo tempo, muitos 
estados e municípios buscaram estabelecer molduras institucionais ou de negócios que 
são importantes para concretizar objetivos específicos e que se deparam com grandes 
dificuldades na falta de relações mais claras com mecanismos federais.
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Para observadores e participantes que não são parte dos governos, tanto no Brasil como 
na China, essa moldura parece muitas vezes distante e vaga, embora traga metas bastante 
objetivas, como se depreende da leitura dos planos aprovados desde 2010 (BRASIL, 2010, 
2012, 2015). Mas essa distância é normal e faz parte do relacionamento com o exterior 
em todos os países. O grande desafio é estabelecer metas que sejam estratégicas o sufi-
ciente para exercer papel sinalizador e indutor dos agentes no setor privado, ao mesmo 
tempo em que se prevejam mecanismos de monitoramento e diálogo para dar consistência 
à ambição estratégica. Isso adquire particular importância nas relações com a China, em 
que parceiros como o Brasil acabam sendo levados a concluir metas e planos calcados 
em planejamento e mesmo linguagem chinesa, na falta de uma estratégia nacional que se 
apresente com clareza e consistência na mesa de negociações. Assim, a preparação ade-
quada das reuniões da COSBAN e a negociação de instrumentos como planos decenais 
podem se beneficiar do estabelecimento de mecanismos de interlocução com os estados 
e municípios e também com o setor privado. 

No tocante ao setor privado, seria importante identificar alguns temas que merecem aten-
ção especial, como aqueles da agenda financeira, de infraestrutura e tecnológica. O pla-
nejamento brasileiro pode se beneficiar de diálogo ampliado com empresas, academia e 
think tanks públicos e privados, inclusive na identificação de temas para a contratação 
de estudos e realização permanente de agendas de seminários. Há, tanto na academia 
quanto no terceiro setor, grande potencial para a mobilização de recursos humanos e 
técnicos que podem contribuir muito para a construção de uma estratégia e de planos 
pelo setor público.  

Finalmente, como discutido na seção 2.4, poderia ser útil ao governo federal e mesmo 
aos entes federativos conferir institucionalidade a mecanismos mais abrangentes e per-
manentes de coordenação nacional em relação à China, que não se confundem com o 
mecanismo bilateral da COSBAN, mas poderiam ter entre suas atribuições a de subsidiar 
a preparação brasileira às reuniões de alto nível. A coordenação interagências no que se 
refere à China deveria incluir todos os temas de importância para uma estratégia brasileira 
e pode oferecer insumos fundamentais para a construção e o acompanhamento dessa 
estratégia, com impactos que vão além da esfera econômica.
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2.15 子曰：“學而不思則罔， 思而不學則殆” 。

Os Anelectos, Confúcio. Tradução, comentários e notas Giorgio Sinedino. 
Editora UNESP, 2012, p.49 e 477. 

2.15 O Mestre disse: “Estudar sem pensar, isso leva a incertezas. 
Pensar sem estudar, isso leva a riscos.”

15.11子曰：“人無遠慮，必有近憂”。

15.11 O Mestre disse: "Se as pessoas não pensam no que está longe, 
necessariamente se preocuparão com o que está perto."
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O diagrama abaixo ilustra a proposta de bases de uma estratégia para a China tendo como 
objetivo maior a diretriz central da ENDES, qual seja a de “Elevar a renda per capita na-
cional, reduzindo desigualdades sociais e regionais”. Conforme observou-se à página 37, 
a recente atualização da ENDES pela EFD 2020-2031 não altera a estratégia aqui sugerida.

FIGURA 6. Estratégia do Brasil para a China no contexto da ENDES (2020-2031)

O diagrama representa uma proposta de olhar para as relações com a China mais como 
oportunidade do que ameaça ou competição e espelha o que se discutiu nos capítulos ante-
riores. Recorde-se que a Estratégia de Desenvolvimento Econômico e Social (ENDES) propõe 
uma diretriz geral e cinco eixos (Econômico, Social, Ambiental, Institucional e de Infraes-
trutura) como moldura para alcançar os objetivos nacionais de longo prazo, ou até 2030. A 
Proposta de Bases de Estratégia para a China aqui desenvolvida, considera os Eixos e dire-
trizes setoriais propostos pela ENDES do ponto de vista das relações com aquele país. Nesse 
contexto, além de propor diretrizes específicas para os Eixos Econômico, de Sustentabilidade 
e Institucional, agrega três Agendas Estruturantes: em tecnologia, finanças e infraestrutura. 
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Analisando o diagrama de dentro para fora, o Eixo Econômico é o motor da relação, sendo 
a grande complementaridade em comércio e investimento fundamental para os objetivos 
de longo prazo, por seus efeitos diretos sobre o crescimento econômico, mediante expor-
tações e importações, investimentos, geração de renda e de empregos. Mas os negócios 
realizados pelas empresas e o setor privado não ocorrem num vácuo, e ganharão força se 
conseguirem se aproveitar dos impulsos e das oportunidades oferecidos pelo cenário ex-
terno, que são canalizados pelo ambiente de negócios (Eixo Institucional) e podem receber 
estímulo de uma ou mais agendas estruturantes.

Na Proposta de Bases de Estratégia para a China as agendas de infraestrutura, financei-
ra e tecnológica são considerados estruturantes, porque podem desempenhar papel de 
potencializar as oportunidades e devem merecer atenção e monitoramento especiais no 
caso brasileiro. Elas se encontram entre o Eixo Institucional e o Eixo de Sustentabilidade 
porque oferecem plataformas que demandam ações regulatórias e de monitoramento, que 
possam integrar a sustentabilidade na geração de novos negócios.

O Eixo de Sustentabilidade é visto de uma perspectiva transversal, vez que deve perpassar 
todas as oportunidades e desafios. 

Finalmente, o Eixo Institucional é aquele que permite que as relações se desenvolvam e 
se transformem de oportunidades externas em negócios concretos. Além disso, ele pode 
potencializar a ação do setor privado através de seus mecanismos de cooperação e coor-
denação bilaterais, como a COSBAN, as relações federativas, a cooperação acadêmica e 
as parcerias diversas entre instituições do setor público e do setor privado.

Com base no diagrama acima, recuperam-se as diretrizes gerais da ENDES para cada 
Eixo e propõem-se desafios e sugestões de ações específicas para a China, que podem 
ajudar a viabilizar a estratégia brasileira de desenvolvimento econômico e social, confor-
me tabela 5. Na preparação da VI COSBAN, a realizar-se em 2021, e do novo mecanismo 
de longo prazo de planejamento das relações para o período 2022-2031, a atenção do 
Brasil aos elementos sugeridos como bases de uma estratégia para a China pode ajudar a 
mobilizar atores e gerar discussões que contribuam para posicionamentos em relação ao 
país asiático. As sugestões da tabela a seguir constituem apenas uma das múltiplas abor-
dagens possíveis das relações entre Brasil e China, que conferem sentido prático a este 
trabalho, sem perder de vista que seu principal objetivo é contribuir para uma reflexão 
abrangente e de longo prazo sobre as relações. Essa reflexão deve ocorrer não somente 
no setor público ou voltada para ele, mas sobretudo no setor empresarial, nas univer-
sidades e nos think tanks, o que contribuirá para elevar a qualidade e a consistência de 
uma estratégia nacional e das respectivas estratégias setoriais e empresariais. Espera-se 
que este trabalho possa inspirar muitos outros estudos e pesquisas específicas sobre os 
desafios identificados e propostas sugeridas.   
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TABELA 5. Sugestões de bases de uma estratégia do Brasil para a China

Eixo Institucional

Agenda de infraestrutura – ESTRUTURANTE

DIRETRIZ ENDES: Aprimorar a governança de Estado, com foco na melhoria da entrega de serviços 
públicos ao cidadão e do ambiente de negócios, e na garantia da soberania nacional.

Desafios Estratégia China: Desenvolver capacidades de coordenação, pesquisa e disseminação do co-
nhecimento em relação à China; estabelecer metas estratégicas com caráter sinalizador e indutor dos 
agentes privados; prever mecanismos de diálogo com os entes federativos, as empresas, universidades e 
think tanks para dar amplitude e consistência à ambição estratégica.

Sugestões de ação: Estabelecer instância de coordenação estratégica permanente das relações com a 
China, em alto nível, com foco no acompanhamento/monitoramento da estratégia interna e em apoio à 
preparação da participação brasileira na COSBAN; a instância poderia criar fóruns para coordenação 
com estados e municípios, com o setor privado, a academia e o terceiro setor. Encomendar estudos 
aprofundados sobre os principais desafios estratégicos.

DIRETRIZ ENDES: Fomentar o desenvolvimento integrado da infraestrutura com foco no ganho de 
competitividade e na melhoria da qualidade de vida, assegurando a sustentabilidade ambiental e pro-
piciando a integração nacional e internacional.

Desafios Estratégia China: Com vistas a viabilizar investimentos chineses em infraestrutura, sobretudo via 
participação em concorrências públicas para projetos de concessão, mas também contribuir para maior 
participação em projetos privados e PPPs em geral, orientar-se por visão de longo prazo e buscar incorpo-
rar as lições da última década para (i) mitigar assimetrias de informação, (ii) aproximar a matriz de riscos, e 
(iii) criar ambiente favorável e reduzir incertezas regulatórias.

Sugestões de ação: Sinalizar compromissos de longo prazo com a atração de investimentos chineses em 
infraestrutura; propiciar a criação de instâncias de diálogo entre estruturadores brasileiros, incluindo em-
presas e bancos privados, e estruturadores chineses, sobretudo as grandes empresas construtoras. Fo-
mentar participação mais ativa dos bancos de desenvolvimento na discussão de projetos e de mecanismos 
de cofinanciamento, inclusive com outros bancos multilaterais.

Agenda Tecnológica - ESTRUTURANTE

Desafios Estratégia China: Potencializar as oportunidades para que o Brasil possa contribuir e se beneficiar 
ativamente das transformações chinesas em áreas como economia digital (5G, computação em nuvem, 
Internet das Coisas, etc.), Inteligência Artificial, e-commerce, nanotecnologia, biotecnologia, genômica, 
cidades inteligentes, energias renováveis, veículos elétricos, robótica, entre outros.

Sugestões de ação: Reforçar o diálogo de alto nível na área de ciência, tecnologia e inovação, com cará-
ter interinstitucional e multidisciplinar. Apoiar parcerias entre entes federativos e universidades do Brasil 
e da China e disseminar modelos bem-sucedidos de cooperação; incentivar parcerias com empresas 
globais e chinesas estabelecidas no Brasil que possam potencializar a aproximação dos ecossistemas de 
inovação, sobretudo em agricultura e tecnologias aplicadas aos centros urbanos.
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Agenda Financeira - ESTRUTURANTE

Desafios Estratégia China: Construir ambiente de negócios para o incremento dos fluxos de investi-
mentos diretos e de novos fluxos de investimentos financeiros, atraindo poupança externa para o de-
senvolvimento brasileiro. Reduzir diferenças na matriz de risco dos agentes financeiros e impulsionar a 
disseminação de novos padrões de sustentabilidade.

Sugestões de ação: Estimular mecanismos que permitam ampliar as trocas em moeda local, como a 
designação de um banco chinês para compensação do renminbi no Brasil e o exame da renovação do 
acordo de swap entre bancos centrais; reforçar o diálogo estruturado entre o BNDES e o CDB e o pa-
pel dos bancos multilaterais de desenvolvimento; incentivar projetos inovadores que permitam maior 
familiaridade dos investidores financeiros chineses com o mercado brasileiro, como o ETF Connect em 
estudo pela B3 e a Bolsa de Valores de Xangai; impulsionar a parceria Brasil-China em setores ligados 
à agricultura e transição energética mediante o lançamento de “green bonds” e desenvolvimento de 
padrões de sustentabilidade.

Eixo de Sustentabilidade

DIRETRIZ ENDES: Promover o uso sustentável dos recursos naturais e a transição para uma economia 
de baixo carbono, com foco na aplicação de tecnologias ambientalmente adequadas, que contribuam 
para o desenvolvimento econômico e social.

Desafios Estratégia China: Elevar a sustentabilidade a valor transversal na parceria. Traduzir os laços ou 
laços potenciais em agricultura, infraestrutura sustentável, transição energética e inovação tecnológica 
aplicada às cidades em benchmarks nesses setores. Trabalhar para potencializar os frutos da parceria 
em âmbito multilateral.

Sugestões de ação: Estabelecer mecanismo bilateral formal de diálogo permanente na área de proteção 
ao meio ambiente e sustentabilidade. Fomentar a construção de carteiras de projetos sustentáveis junto a 
bancos de desenvolvimento nacionais e multilaterais. Incentivar as empresas a disseminarem boas práticas 
e padrões derivados da cooperação bilateral. Encomendar amplo estudo sobre oportunidades de inovação 
tecnológica e cooperação relacionadas à nova meta de neutralidade de carbono chinesa. Realizar campa-
nha permanente e abrangente, multi-stakeholder (setor público nas três esferas, associações de classe, 
empresas), para promover a sustentabilidade da economia e dos produtos brasileiros na China.

Eixo Econômico

DIRETRIZ ENDES: Alcançar o crescimento econômico sustentado, com foco no ganho de produtivi-
dade, assegurando a redução das desigualdades sociais e regionais e a sustentabilidade ambiental.

Desafios Estratégia China: Aproveitar as oportunidades relacionadas à contínua transformação estrutural 
da China para: alinhar incentivos com vistas à transformação da produção doméstica e ao incremento da 
produtividade e da competitividade brasileira; alcançar os objetivos de agregação de valor e diversificação 
das exportações. Ampliar e reforçar a presença institucional brasileira na China.

Sugestões de ação: Construir moldura institucional que fortaleça a confiança mútua bilateral e consolidar 
compromisso estratégico bilateral de longo prazo relativo ao comércio agrícola e à segurança alimentar. 
Estabelecer com a China moldura de cooperação e de acordos comerciais formais que alinhem incentivos 
com vistas à diversificação da pauta comercial. Reforçar a presença institucional do setor público e do setor 
privado na China, inclusive em relação a canais de e-commerce, e elaborar ampla campanha de imagem 
do Brasil para os mercados chineses.
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