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RESUMO 

O artigo analisa as estratégias econômicas da República Popular da China (RPC) nas últimas 

duas décadas para alcançar o atual status de potência global, e avalia a crescente 

interdependência econômica entre esta potência e o Brasil. Para isso a teoria internacional do 

comércio é utilizada para compreender como as matrizes econômicas de cada país colaboram 

para sua inserção internacional. Dados de importação, exportação e de investimentos externos 

diretos (IEDs) entre os países servem para basear a análise. A hipótese deste trabalho é que o 

que torna o Brasil um país dependente economicamente de outras potências maiores, como da 

China e dos Estados-Unidos, é possuir uma cadeia de produção com baixo valor agregado.  
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ABSTRACT 

This article analyses the economic strategy of Popular Republic of China (RPC) in the past 

two decades until reaching the current status of global power. And evaluates the growing 

economic interdependence between this power and Brazil. Based on that, the international 

theory of commerce is used to understand how the economic matrix of each country 

contributes to its international insertion. Importation, exportation and foreign direct 

investments data between both countries supports this analysis. The hypothesis of this work is 

that what makes Brazil an economically dependent country of other bigger powers as China 

and United States is its production chain with a low value added.  

 

KEYWORDS: China; Brasil; international trade; interdependency; asymmetry. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo vai tratar temas relacionados à: 1) estratégias econômicas da República 

Popular da China (RPC); 2) a interdependência econômica da relação Brasil e China; 3) a 

assimetria dessa relação e suas causas. Abordando a teoria internacional do comércio para 

compreender as matrizes econômicas de ambos países e a teoria de Poder e Interdependência, 

de Robert Keohane e Joseph Nye Jr.  

O tema da interdependência não é novo nas Relações Internacionais, e não se tornou 

menos relevante com o passar do tempo. O conceito de interdependência, abordado no livro 

“Power and Interdependence” de Joseph Nye e Robert Keohane (1989), se tornou ainda mais 

forte e claro no comércio internacional nas últimas décadas, e no ano de 2020 foi possível ver 

o quanto a sociedade internacional está conectada e é afetada como um todo a cada evento 

transformador, como com a pandemia de Covid-19. Porém, ficou claro também que apesar de 

o sistema internacional ser um emaranhado de relações interdependentes, é também desigual e 

afeta diferentes países de diferentes formas, mesmo em um evento global como a pandemia 

em que todos enfrentam o mesmo vírus, mas em condições desiguais os efeitos podem ser 

mais severos.  

Com a pandemia e os “lockdowns” ao redor do globo, diversas cadeias produtivas 

foram interrompidas por conta do afastamento médico de profissionais contaminados com o 

coronavírus, ou com fechamento de indústrias com foco em evitar maior disseminação. E a 

cada interrupção de abastecimento, a etapa seguinte da cadeia também sofre pelo 

desabastecimento, gerando discussões em torno da opção por consumir produtos de parceiros 

regionais ou manter exclusivamente fluxos de comércio global, quando se tem o risco de 

rompimento das cadeias de abastecimento.  

Tratando especificamente da questão das cadeias globais de abastecimento, é um tema 

atual, principalmente após a necessidade de interrupções na distribuição das cadeias 

produtivas por conta da pandemia que levou à escassez1 de diversos materiais ao redor do 

mundo, muitos deles ou de seus componentes exportados a partir da China. O que gerou 

aumentos de preços em diversas commodities e no restante da cadeia por conta da baixa 

oferta, tendo maiores impactos nos países que tiveram sua moeda desvalorizada nesse 

período, o que refletiu em aumentos significativos no custo de vida brasileiro, sobretudo no 

 
1 Segundo matéria de jornal UOL “Indústria sofre com falta de matéria-prima e consumidor para a 

conta”. Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/04/07/industria-sofre-com-falta-de-

materia-prima-e-consumidor-paga-a-conta.htm. Acesso em 18/jul/2021. 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/04/07/industria-sofre-com-falta-de-materia-prima-e-consumidor-paga-a-conta.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/04/07/industria-sofre-com-falta-de-materia-prima-e-consumidor-paga-a-conta.htm
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custo da alimentação2. Levando ao questionamento também sobre a priorização de importação 

de itens da indústria de transformação em detrimento do desenvolvimento de uma indústria 

nacional que diminuiria a dependência brasileira de seus parceiros estrangeiros. 

Com isso, o recorte histórico desse trabalho deve se ater ao período entre 2001, ano de 

ingresso da China na Organização Mundial do Comércio (OMC), e 2020, com maior foco na 

última década em que, de fato, a China passa a ser o principal parceiro comercial do Brasil a 

partir de 2009, liderando as exportações brasileiras, posição antes ocupada pelos Estados 

Unidos. Apesar deste ainda ser bastante relevante para o Brasil, está atrás da China em 

números de comércio. Buscando ainda dar conta de apresentar alguns fatores dessa relação 

que contribuíram para os efeitos de relativo desabastecimento global e localmente no Brasil, a 

partir dos primeiros “lockdowns” em 2020. Por fim, destaca-se que no ano de 2021 se 

comemora o centenário do Partido Comunista Chinês, que lidera a República Popular da 

China desde 1949, instituída no mesmo ano. Sendo válido avaliar o protagonismo atual chinês 

após 100 anos de fundação do partido que, tanto implementou o sistema comunista no 

território chinês, quanto as reformas de abertura comercial. 

Ao estudar o desenvolvimento comercial da China com seus parceiros e os efeitos 

dessa relação na economia brasileira, que nos últimos anos se tornou dependente dessa 

relação, é necessário entender como se dá o comércio internacional e sua teoria. Para isso, 

esse trabalho busca entender também como a especialização produtiva interfere na capacidade 

de inserção no mercado internacional e crescimento econômico de cada país.  

Consideramos a visão liberal, que entende a divisão do trabalho e a capacidade de 

especialização na cadeia de produção de cada país como geradora de relações produtivas 

maximizadoras das riquezas das nações. Em contrapartida, a visão antiliberal entende essa 

especialização como potencializadora de relações assimétricas que nos casos de países 

especializados em produtos primários resulta em perda de competitividade ao longo do tempo 

e também perda de capacidade de aumento de renda do país por uma deterioração dos termos 

de troca. Sendo necessário que o Estado interfira de modo a estimular investimentos em alta 

tecnologia, como forma de promover melhor acúmulo de renda frente à manutenção de 

investimentos em setores primários que possuem menor valor de venda (MOREIRA, 2012). 

Esse movimento para a especialização, em geral, e no caso brasileiro, aponta para o seguinte 

cenário: 

 
2 Segundo pesquisa comportamental do PROCON-SP , “Poder de compra do consumidor na pandemia”. 

Disponível em: https://www.procon.sp.gov.br/poder-de-compra-do-consumidor-na-pandemia/. Acesso em 

18/jul/2021. 

https://www.procon.sp.gov.br/poder-de-compra-do-consumidor-na-pandemia/
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De fato, o que se observa no período é precisamente o contrário: os fluxos de 

investimento desses países para o Brasil se concentram cada vez mais na produção  

de bens finais para atendimento do mercado doméstico ou na exportação de bens 

primários, reduzindo o escopo do comércio bilateral e tornando-o cada vez mais 

especializado. O que, por sua vez, reduz as oportunidades de migração do Brasil 

para etapas mais nobres das cadeias globais de produção lideradas por esses países. 

(MESSA; OLIVEIRA, 2017, p. 330) 

 

Para essa análise, é necessário também definir o conceito de interdependência, que 

pode ser explicado como uma relação entre estados, na qual as decisões tomadas em cada um 

possuem a capacidade de atingir a sociedade e a economia das demais, “situações nas quais os 

protagonistas ou os acontecimentos em diferentes partes de um sistema afetam-se 

mutuamente” (NYE JR., 2009, p. 250-251). 

A interdependência pode gerar benefícios, como gera também no caso das relações 

sino-brasileiras, porém pressupõe também a existência de custos ou riscos em caso de 

rompimento dessa relação. E ainda significa também que a manutenção da relação pode ser 

custosa, influenciando os rumos que determinado país pode ser levado a seguir em prol da 

manutenção dessa relação. No caso brasileiro, ao verificar o peso das importações chinesas, 

que foram 99,7% de itens da indústria de transformação em 2021, é possível questionar a 

influência da relação comercial com a China para atingir esses níveis de comprometimento 

com os produtos chineses. Possivelmente, não fosse essa relação de tamanha importância para 

o Brasil, também o consumo dos itens industrializados desse parceiro não seria tão 

expressivo. Portanto: 

 

Ser menos dependente pode ser uma fonte de poder. Se duas partes são 

interdependentes, mas uma é menos dependente que outra, a parte menos 

dependente tem uma fonte de poder desde que as duas partes valorizem a relação 

interdependente. (NYE JR., 2009, p. 256).   

 

O principal objetivo desse artigo é analisar o desenvolvimento comercial chinês no 

cenário internacional e as consequências deste em seus parceiros comerciais. Para tanto, 

foram definidos três objetivos específicos: 1) Investigar as estratégias utilizadas para atingir o 

nível atual de desenvolvimento comercial chinês, tanto entre o foco de seus investimentos no 

setor industrial nacional quanto à sua estratégia de aumentar os seus Investimentos Externos 

Diretos (IEDs); 2) Avaliar como este desenvolvimento afeta os países que têm a China como 

principal parceiro comercial, especialmente o caso brasileiro; 3) Discutir como as diferentes 
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formas de especialização produtiva proporciona melhor inserção comercial para o mercado 

chinês e gera dificuldades ao desempenho econômico relativo do Brasil. 

Os métodos de investigação são qualitativo e quantitativo. Qualitativo pois este estudo 

se baseia em um ponto geral, que é a dominância chinesa e dependência brasileira, e busca 

compreender como se deu esse fato, e para isso avalia os fatores que aliados formularam este 

cenário e as interpretações possíveis para este. E há uma investigação quantitativa pois 

considera elementos de estatística  das relações entre os países para basear a análise. 

Este trabalho se demonstra como relevante para os estudos das Relações 

Internacionais por diversos fatores. Ao ganhar tamanha importância no comércio 

internacional, a China ganhou também novos parceiros comerciais, como o Brasil, e hoje é o 

maior parceiro comercial deste, sendo o país com maior representatividade das exportações 

brasileiras, por conta disso, alterações no mercado chinês têm grande impacto no mercado 

brasileiro.   

Além desta introdução, este artigo é composto por mais 4 seções. A primeira com o 

referencial teórico. A segunda apresenta as relações sino-brasileiras: um parceiro preferencial. 

A terceira aponta, a interdependência assimétrica. E a quarta, o caminho para potência global. 

Por fim, há as considerações finais e as referências bibliográficas.  

 

1. Referencial teórico 

 

Como referencial teórico deste trabalho será utilizada a teoria do comércio 

internacional, que passa pelos pressupostos liberais e antiliberais. E também o conceito de 

poder e interdependência, que serão valiosos para esta análise. 

 Partindo da visão liberal na teoria do comércio internacional, temos a visão de que os 

Estados devem se dividir entre suas capacidades para produzir aquilo que for mais 

especializado e detiver maior conhecimento. Segundo a teoria liberal, à essa capacidade de 

especialização na cadeia de produção de cada país será responsável pela  geração de relações 

produtivas maximizadoras das riquezas das nações. (MOREIRA, 2012) 

 

A teoria liberal do comércio internacional nasceu com o elogio da divisão do 

trabalho e a crítica do protecionismo feitos por Adam Smith em A Riqueza das 

Nações, de 1776. Segundo ele, quanto mais desenvolvida fosse a divisão do 

trabalho, mais especializado e eficiente seria o trabalho, e mais rica a nação. Como o 

aprofundamento da divisão do trabalho dependeria da extensão dos mercados, 

quanto mais abertos os mercados nacionais, mais ricas seriam as nações integradas 

pelo comércio.(MOREIRA, 2012, p.214) 
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Após a Segunda Guerra Mundial, o comércio internacional viveu grandes 

transformações em sua estrutura, principalmente com relação à indústria de alta tecnologia. 

Neste momento, as mudanças tecnológicas provocaram uma grande necessidade de um novo 

paradigma teórico para compreensão do comércio internacional contemporâneo, pois sendo o 

mercado um lugar de confronto e de disputa entre os agentes, onde as relações de poder se 

dão pela apropriação de vantagens absolutas de custo e ou de qualidade, sendo essa a fonte 

das variações do sistema econômico capitalista. A constante necessidade de criar e recriar 

assimetrias entre os agentes. Sendo então a inovação o agente motor da geração de vantagens 

absolutas no processo concorrencial. Em meio à essas transformações, as deficiências teóricas 

dos modelos clássicos, neoclássicos ficavam nítidas, já que seus pressupostos básicos não 

respondiam aos desafios e mudanças que o mundo enfrentava. (MOREIRA, 2012) 

Já a visão antiliberal identifica na especialização um potencial de relações 

assimétricas, pois gera maiores riscos de dependência externa, e nos casos da especialização 

em produtos de menor valor agregado também gera um déficit de renda para o país. Para essa 

vertente, é necessária a ação do Estado para  orientar investimentos em tecnologia e inovação, 

sendo essa última a principal promotora de desenvolvimento econômico e capacidade de 

geração de riqueza. (MOREIRA, 2012) 

 

Sendo assim, tirante considerações doutrinárias, é necessário reconhecer que o 

padrão de comércio internacional é marcado por assimetrias, não apenas herdadas 

mas também construídas ao longo do tempo. Uma linha teórica que tem apresentado 

e ganho demasiada consistência na análise do comércio internacional, tendo como 

um das principais questões analisar os impactos das mudanças tecnológicas no 

comércio internacional, é a chamada teoria evolucionária ou institucional. 
(MOREIRA, 2012, p. 218) 

 

Nas perspectivas antiliberais as especializações resultam da construção de vantagens 

absolutas, e de barreiras à novos concorrentes entrantes em mercados específicos, que tendem 

a ser cumulativas e crescentes até que novas oportunidades de transformação de produto e de 

produção se findem e promovendo transferência para novos setores. 

Outra teoria que serve de base para as análises sugeridas neste trabalho é a da a 

interdependência complexa. Elaborada nos anos 1970, do clássico “Poder e Interdependência: 

A política mundial em transição” de Robert O. Keohane e Joseph S. Nye Jr., corrobora com a 

ideia de que o poder internacional não é proveniente exclusivamente dos Estados e da busca 

pela manutenção pela segurança, mas que pode contar com diversos outros atores e elementos 

além do militar, como o social e econômico também. Esse conceito faz um contraponto à 
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escola realista que era hegemônica em sua visão clássica, até então. Os autores trazem o 

conceito de interdependência complexa como a percepção de uma “nova era” da política 

mundial, e abordaram essa perspectiva também nas obras “Cooperação e conflito nas relações 

internacionais”, de Nye e na obra “After Hegemony”, de Keohane. 

Essa nova visão é criada no contexto do surgimento de empresas transnacionais 

alçando papeis cada vez mais relevantes na economia mundial. O que antes não era levado em 

consideração pelos realistas, que definiam as teorias que consideravam outros atores 

internacionais que não os Estados  como idealistas.  

A proposta de Keohane e Nye, de rever conceitos já estabelecidos que os distancia das 

teorias realistas clássicas, está na ideia de que seria possível atingir estabilidade no sistema 

internacional através da concentração de poder. Para os autores em questão, há uma dinâmica 

nas relações internacionais com relação ao potencial de poder, realizado através de barganha e 

que promovem dinamismo no equilíbrio de poder e dão dinamismo ao cenário internacional. 

 

Como seria o mundo se três pressupostos básicos do realismo fossem invertidos. 

Esses pressupostos são que os estados são os únicos protagonistas importantes, a 

força militar é o instrumento dominante e a segurança é a meta dominante. Ao 

contrário, podemos postular uma política mundial muito diferente: 1) os estados não 

são os únicos protagonistas importantes – protagonistas transnacionais atuando 

através das fronteiras de estados são os maiores agentes; 2) a força 

não é o único instrumento importante – a manipulação econômica e o uso de 

instituições internacionais são os instrumentos dominantes; e 3) a segurança não é a 

meta dominante – a guerra é a meta dominante. Podemos rotular esse mundo 

antirrealista de interdependência complexa. (KEOHANE; NYE JR., 1988, p. 264). 

 

Essa interdependência, os autores definem como uma interação baseada na 

possibilidade de obter vantagens, mas com custos elevados recíprocos, não necessariamente 

simétricos. E que mesmo se tratando de uma dependência mútua, não se deve presumir 

equilíbrio entre seus atores, uma vez que para o conceito de poder apresentado, as assimetrias 

nessas relações são fonte de poder, por permitir a um ator a condição de influenciar as ações 

dos demais. (CADEMARTOR, 2016) 

Estão relacionados com o conceito de interdependência também os conceitos de 

sensibilidade e vulnerabilidade. Como sensibilidade os autores definem sendo a capacidade de 

um ator em lidar com mudanças no cenário internacional sem que implique em mudanças em 

suas próprias políticas para contornar os prejuízos de tais mudanças e a rapidez em que essas 

mudanças em uma parte do sistema provocam mudanças em outra parte. Como 

vulnerabilidade os autores definem sendo a capacidade de gerar políticas e meios alternativos 

quando afetados pelas ações de um outro agente. Sendo relacionado aos custos relativos de 
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alterar a estrutura de um sistema de interdependência, seja alterando a política ou nas regras 

dessa interação. 

 

 

 

2. As relações sino-brasileiras: um parceiro preferencial 

 

As relações sino-brasileiras são marcadas pelos princípios diplomáticos de um diálogo 

equilibrado, buscando relacionamentos estratégicos e longevos, como com a China. Com tais 

características, esse relacionamento se mostra bastante estável e linear. Como exemplo, na 

década de 903, a China declarou o Brasil como seu primeiro estratégico no mundo, com 

diversos exemplos de cooperação entre os países, relação sino-brasileira se pauta 

historicamente na complementaridade. 

Com as reformas promovidas pelo governo de Deng Xiaoping, no final da década de 

1970, deu início a um processo acelerado de abertura econômica. Neste momento, 

multinacionais se alocavam no país com o objetivo de produzir bens industrializados com 

mão de obra de baixo valor para exportação. Tal estratégia alavancou o desenvolvimento 

industrial chinês, levando o país a ser chamado como “fábrica do mundo”, e deu ao gigante 

asiático um também gigante crescimento com 10% do valor de todos os investimentos 

estrangeiros no exterior em 2003, chegando ao montante de US$ 60 bilhões neste ano 

(ZHANG, 2005). 

Já os investimentos chineses no exterior começaram a aparecer, mesmo que com 

pouca expressão. Nesse mesmo período em que atraía os aportes estrangeiros, a China  

desenvolvia um processo de internacionalização de suas empresas estatais, se estabelecendo 

no mundo todo e elevando a média dos investimentos estrangeiros no país anualmente 

crescesse aproximadamente dez vezes entre os anos 1980 e o início da década de 2000 

(ZHANG, 2005). 

E foi no início dos anos 2000 que o governo chinês deu maior foco para a abertura 

comercial de suas empresas. Em 2001, o então primeiro-ministro Zhu Rongji lançou a 

estratégia “going outside”, estimulando o investimento no exterior por aquelas empresas que 

tivessem vantagens comparativas. Para isso era conhecida pelas autoridades chinesas a 

 
3 Em visita ao Brasil do Primeiro-Ministro Zhou Rongji foi estabelecida a Parceria Estratégica Brasil-

China. Disponível em: https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/relacoes-bilaterais/todos-os-paises/republica-

popular-da-china. Acesso em 23/nov/2021. 

https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/relacoes-bilaterais/todos-os-paises/republica-popular-da-china
https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/relacoes-bilaterais/todos-os-paises/republica-popular-da-china
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necessidade de gerar condições favoráveis para que essas empresas pudessem constituir suas 

operações no estrangeiro, sem deixar de lado a necessidade de supervisionar tais 

investimentos para manter o controle estatal. (HERRERA, 2018) 

O aprofundamento das relações comerciais entre a China e países da América do Sul, 

e a interdependência entre esses, é um tema já abordado por outros trabalhos, porém a cada 

período a dinâmica dessas relações se altera ou têm uma definição mais clara. Se no trabalho 

de Javier Vadell (2011) é levantado um questionamento quanto ao padrão dessas relações, 

quanto a se tratar de uma retomada das cooperações Sul-Sul (entendidas como relações entre 

países em desenvolvimento) ou de se assemelharem ao padrão Norte-Sul (relações verticais, 

com uma dinâmica estabelecida “de cima para baixo”, em que em geral, países desenvolvidos 

definem as regras de suas relações com países com menor grau de desenvolvimento), com os 

números das correntes comerciais dos anos seguintes a assimetria entre Brasil e China fica 

clara no cenário econômico internacional, e o destaque chinês é confirmado. Atualmente, 

adinâmica da relação Brasil e China encontra semelhanças na com o sistema Norte-Sul, e a 

China assume o papel do tradicional parceiro econômico do Brasil, os Estados Unidos, se 

tornando o principal consumidor de produtos brasileiros, e do principal setor de exportação do 

país, o setor primário. O foco agroexportador brasileiro levou a destaques no setor: 

 

Houve importante crescimento da participação do Brasil no comércio internacional 

agrícola, particularmente como exportador. A participação das exportações 

brasileiras no total mundial era de menos de 2,5% em 1990. Em 2011, essa 

participação foi de cerca de 5,5%, com destaque para o crescimento a partir de 2000. 

O aumento da produtividade do setor agrícola e o incremento na demanda mundial 

por alimentos, especialmente da China, são fatores determinantes para a 

compreensão da expansão da participação do Brasil no comércio internacional, 

colocando-o como um dos maiores exportadores de bens agrícolas do mundo. 

(MESSA; OLIVEIRA, 2017, p. 195). 

 

Nesta análise, é importante explorar tanto o consumo chinês dos produtos brasileiros, 

quanto os investimentos produtivos chineses no país latinoamericano. Na recente obra de 

Schutte (2020), , o ponto já abordado na teoria do comércio internacional pela visão 

antiliberal, sobre a necessidade de um direcionamento estatal dos investimentos econômicos 

para a indústria, é também apontado ao citar o pensamento de Gilpin (1976) sobre a 

possibilidade de reverter os fluxos econômicos do capital estrangeiro do centro para a 

periferia, utilizando os investimentos para aumentar a atratividade econômica do país, 

indicando novamente a industrialização desses países em desenvolvimento como meio para 

tanto. O que deve gerar competição entre o capital estrangeiro para investir na periferia, 

aumentando dessa forma o poder de barganha destes países.  
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Porém, Schutte detaca que Gilpin indica uma possibilidade que depende da vontade 

política do Estado em exercer ou não. No caso chinês, essa vontade foi desempenhada pelo 

governo, que tanto focou seus investimentos no desenvolvimento de uma base industrial 

sólida quanto elaborou diretrizes para os investimentos estrangeiros focados no 

desenvolvimento de seu setor industrial e diminuiu a sua dependência com relação aos países 

centrais, o que não é o caso brasileiro. E como afirma Schutte (2020) sobre a China, “já em 

meados da década de 2010, tornou-se ela mesma exportadora líquida de capital produtivo” 

(SCHUTTE, 2020, p. 75).  

Temos então o ponto em que ambos países emergentes passam a ocupar níveis 

diferentes hierarquicamente no âmbito do comércio internacional, que apesar de participarem 

de grupos de economias semelhantes em alguns quesitos, como os BRICS (Brasil, Rússia, 

Índia, China e África do Sul), grupo de países emergentes, a partir de estratégias como a “Go 

global” confirmada em 2004, do presidente chinês Wen Jiabao, que instituiu a necessidade de 

avançar com os investimentos chineses no exterior, levou a China a alcançar o segundo lugar 

em volume de Investimentos Externos Diretos (IED) no Brasil a partir de 2016, atrás apenas 

dos Estados Unidos. (SCHUTTE, 2020) 

 

Todavia, após 2004, observou-se uma mudança neste padrão de comércio, através 

das seguidas reduções dos superávits comerciais do Brasil e do ganho de mercado 

dos produtos manufaturados chineses, especialmente em setores mais dinâmicos, 

como o de máquinas e eletrônicos. Em acréscimo, há a constatação de que os 

investimentos chineses se mostraram muito mais dinâmicos que os investimentos 

externos diretos recebidos pelo Brasil. (COSTA, 2015, p.12) 

 

Pode-se aferir que a assimetria nas interações comerciais entre China e Brasil, está 

baseada na diferença das categorias de produtos que o Brasil exporta à China, em sua 

expressiva maioria produtos primários, segundo dados do Ministério da Economia4 apenas no 

primeiro trimestre de 2021 aproximadamente 80% dos itens importados para a China são soja, 

petróleo e minéiro de ferro. No caso dos itens importados da China ao Brasil 99,7% das 

importações são de produtos da indústria de transformação, de maior valor agregado, sendo 

10% proveniente do segmento de equipamentos de telecomunicações. Portanto, por mais que 

nos últimos anos a representatividade do comércio brasileiro também tenhado ganhado maior 

notoriedade, os ganhos com essa relação pelo lado chinês são consideravelmente mais 

elevados, pela própria natureza das trocas. Mas também os investimentos externos recebidos 

 
4 Estatísticas disponíveis em plataforma do Ministério da Economia. Disponível em: 

http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral. Acesso em 20/dez/2021. 

http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral
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no Brasil são focados nestes mesmos setores primários, enquanto a China tanto investe no seu 

setor industrial e de novas tecnologias, quanto foca seus IEDs em outros países para setores 

da indústria e infraestrutura. Não se pretende indicar que seja prejudicial para o Brasil a 

exportação de commodities, porém a forma em que se dá essa relação, especificamente com a 

China coloca a economia brasileira em um nível de elevada dependencia de produtos 

industrializados importados. 

 

A maior parte do IED recebido pelo Brasil, no período recente, se destina à 

exploração de bens primários (sobretudo minério de ferro, óleo e gás e soja) ou a 

atender ao mercado consumidor do país, que é o maior da América Latina. Em razão 

deste padrão de especialização produtiva, que se acentuou na última década, na 

esteira da ampliação das relações comerciais com a China, a atratividade do país aos 

investidores estrangeiros tem sido fortemente influenciada pela expectativa de 

crescimento do PIB do país e pelo preço internacional das commodities. (MESSA; 

OLIVEIRA, 2017, p.10) 

 

A virada na relação entre China e Brasil, se dá na verdade no momento em que a 

China se vê como um “game-changer” e participa ativamente do “ponto de virada na ordem 

global”, na era Xi Jinping define uma nova doutrina para a política externa chinesa, com o 

mote “Striving for achievement” (ou esforçando-se para a realização). Com uma postura ativa 

para moldar o cenário externo com base em seus objetivos de dominar setores estratégicos 

globalmente, com a valorização da mão de obra para manter um crescimento sólido. 

(SCHUTTE, 2020)  

Não somente a China promoveu desde a abertura comercial com Deng Xiaoping uma 

preponderância em relação aos demais países emergentes ou subdesenvolvidos, como com Xi 

Jinping, passou a fazer frente aos países centrais, como um competidor de igual nível de 

capacidade de exercer influência e de capacidade econômica, fazendo-se questionar o estigma 

de relação Norte-Sul ao se tratar das relações do gigante asiático com Estados Unidos, União 

Europeia e Rússia. Dessa forma, a China claramente passa de potência emergente para 

potência global (VADELL, 2011; SCHUTTE, 2020).  

A China, com maior autonomia, segundo Schutte (2020), deveria experimentar 

disputar o controle de tecnologias para desenvolver suas próprias indústrias e assim poder 

atingir um novo patamar na divisão internacional do trabalho. Para não ser apenas a fábrica do 

mundo, mas também o centro de pesquisa e desenvolvimento, que se apropria de uma parcela 

maior do valor agregado do que os países que desempenham o papel de montadores para 

outras nações.  
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A hipótese central para o problema “Como o aprofundamento das relações entre Brasil 

e China propiciou um grau de dependência do comércio exterior brasileiro em relação à 

China?” é de que o aprofundamento das relações entre Brasil e China a partir dos anos 2000, 

gerou uma potencialização da dependência do comércio exterior brasileiro em relação à 

China, uma vez que o país asiático neste período experimentou altos índices de crescimento e 

gerou altas demandas para abastecer o mercado consumidor interno, e teve o Brasil como um 

dos parceiros para suprir essa demanda, especialmente por commodities e produtos 

agropecuários.  

Porém, para a análise dessa dependência e do posicionamento que o Brasil ocupa no 

comércio internacional não se deve descartar o modelo de produção voltado aos produtos 

primários, característica que reforça as relações assimétricas pela deterioração dos termos de 

troca, como é o caso das trocas entre Brasil e China, que contribuem para a manutenção desse 

modelo e também da dependência comercial. E por conta do compromisso de atender às 

demandas do comércio internacional, gerou concorrência entre o mercado consumidor 

nacional frente à exportação para países como a China, potencializada pela desvalorização do 

Real que tornou mais rentável o mercado externo, o que contribuiu no período da pandemia 

do novo coronavírus, entre outros fatores, para a perda do poder de compra para o consumidor 

brasileiro.  

O Brasil por ter relativo atraso no seu processo de industrialização, é deficitário 

também em termos de infraestrutura. Como exemplo o sanemanento básico no território 

brasileiro, que em 2018 fornecia água tratada a quase 84% da população, mas tratamento de 

esgoto apenas a 46%, segundo o Instituto Trata Brasil em relatório de 20185. E por isso a 

contribuição de parceiros internacionais se faz bastante relevante se voltada também para o 

desenvolvimento de infraestrutura e não apenas do setor primário. Foi dessa forma que a 

China obteve êxito em sua estratégia de se fortalecer com investimentos planejados em 

saneamento, transportes e tecnologia, são exemplos que transformaram também a capacidade 

produtiva do país e de novos negócios. 

 

3. Interdependência assimétrica 

 

 
5Infográfico do relatório disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/24/raio-x-do-

saneamento-no-brasil-16percent-nao-tem-agua-tratada-e-47percent-nao-tem-acesso-a-rede-de-esgoto.ghtml. 

Acesso em 23/nov/2021. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/24/raio-x-do-saneamento-no-brasil-16percent-nao-tem-agua-tratada-e-47percent-nao-tem-acesso-a-rede-de-esgoto.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/24/raio-x-do-saneamento-no-brasil-16percent-nao-tem-agua-tratada-e-47percent-nao-tem-acesso-a-rede-de-esgoto.ghtml
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Para avaliar a interdependência da relação entre Brasil e China, e avaliar suas 

assimetrias e equilíbrios é necessário observar alguns dados, como no gráfico 1 que indica o 

número absoluto em bilhões de dólares os volumes de exportação de produtos brasileiros à 

China, e os volumes de importação de produtos chineses ao Brasil.  

 

 

Gráfico 1 – Valores de importação e exportação entre Brasil e China 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços em Comex 

Stat. 

 

Voltando para a teoria internacional do comércio e a visão antiliberal que entende a 

especialização produtiva da divisão internacional do trabalho como potencializadora de 

relações assimétricas especialmente para os países especializados em produtos primários por 

resultar em perda de competitividade ao longo do tempo por uma deterioração dos termos de 

troca. As relações comerciais vêm também sofrendo alterações nas últimas décadas, e de fato 

a capacidade de invoação tecnológica se demonstrou como sendo primordial para 

proporcionar maior proeminência internacionalmente. (MOREIRA, 2012). 

É possível notar claramente que o momento em que as exportações brasileiras se 

tornam bastante relevantes e consideravelmente maiores que a importação é a partir de 2009, 

que o comércio entre ambos países se fortaleceu a ponto de a China se tornar o maior 

consumidor de exportações brasileira, e assim segue até o atual momento. 
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Já em 2013, as vendas para a China ultrapassaram também os embarques para toda a 

União Europeia, consolidando sua posição como principal país consumiddor de produtos 

brasileiros. Ano após ano esses números cresceram rompendo recordes, com o ápice em 2020, 

ano de início da pandemia do coronavírus, quando as exportações brasileiras para a China 

atingiram US$ 67,7 bilhões, o maior montante das exportações nacionais para uma única 

nação em todos os tempos. E no ano seguinte, em 2021 esse valor foi mais uma vez 

utlrapassado. 

Gráfico 2 – Evolução dos principais destinos das exportações do Brasil (Em %, 

considerando o valor dos embarques) 

 

Fonte: Cariello (2021) 

 

A China, com foco no fomento do multilateralismo como estratégia para se destacar 

internacionalmente, com sua participação na Organização Mundial do Comércio, a partir de 

2001,  trás novos desafios para o modelo da organização. Baseado em concessões entre os 

participantes e com regras particulares para aqueles países que estavam em desenvolvimento, 

com o passar dos anos e crescimento acelerado da China, que se  tornou em curto tempo  

fundamental parceiro de vários países, fez levantar discussões acerca da necessidade de 

reforma da OMC. E o Brasil por ser um desses parceiros e influenciado pela potência chinsa, 

vê benefícios com a reforma, e apoia a China nesses debates pelo estabelecimento do órgão de 

solução de controvérsias, e defendem também o fortalecimento das regras multilaterais de 

comércio. (CARIELLO, 2021) 

A relação entre os países cresceu rapidamente assim como foi o crescimento chinês 

nos últimos anos. Em 2000, a China ocupava o 12º lugar das vendas do Brasil para o exterior, 
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participando com quase 2% do total com pouco mais de US$ 1 bilhão em exportações. No 

mesmo período, as exportações aos Estados Unidos somavam US$ 13,1 bilhões, sendo o 

principal consumidor de produtos brasileiros, com 24% do total das exportações na frente da 

Argentina, segundo maior consumidor, que recebia 11% do volume total. Apenas uma década 

depois, a China ocupava o primeiro lugar em destino das exportações com US$ 30,7 bilhões e 

15% dos embarques, levando os Estados Unidos para o segundo lugar e com uma queda para 

10% das exportações em 2010, com US$ 19,3 bilhões. Duas décadas depois, em 2020, a 

parcela chinesa nas exportações nacionais saltou para mais de um terço dos embarques aos 

exterior. A dependência brasileira em relação à China se tornou explícita, e os Estados Unidos 

mantiveram o nível de participação de dez anos atrás, com  o percentual de 13% das 

exportações em 2019. 

Em 2021, o Brasil exportou 87,8 bilhões de dólares para a China, que é equivalente a 

mais de 30% do total de exportações brasileiras. Em contrapartida, o valor importado da 

China pelo Brasil é de US$ 47,7 bilhões, e representa 2% das exportações chinesas de um 

total de US$ 2,4 trilhões. Com a soma dos volumes de importações e exportação a corrente 

comercial Brasil-China atinge seu maior número já registrado de US$ 135,5 bilhões, 

rompendo o recorde do ano anterior de US$ 105,2 bilhões. 

Entre os produtos mais exportados para a China estão minério de ferro, soja, óleo 

bruto de petróleo, açúcar, carne bovina, carne de aves e celulose, conforme a tabela 1, sendo o 

país que mais consumiu esses produtos brasileiros.  

 

Tabela 1 – Exportações do Brasil para a China (Janeiro a Novembro – 2021 e 2020) 

 

Fonte: Cariello (2021) 
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A exemplo, em setembro de 2021 foi registrado um recorde mensal de exportação com 

187 mil toneladas exportadas, sendo 60% desse volume apenas para a China. No mesmo mês 

ocorreu veto por parte do governo chinês suspendendo as importações de carne brasileira para 

a China por conta de ocorrências de carne contaminada com Encefalopatia Espongiforme 

Bovina (EEB), conhecida como “doença da vaca louca”,6 o que gerou queda de mais de 90% 

nos embarques do produto para o país nos meses seguintes, até que o veto foi derrubado em 

novembro de 2021. Esse é um exemplo da sensibilidade do mercado brasileiro às alterações 

no mercado chinês. (CARIELLO, 2021) 

Esses dados indicam brevemente a importância da manutenção dessa relação para a 

economia brasileira. Sendo que atualmente a China é também o país que o Brasil mais 

consome importações. Esse cenário proporciona ao Brasil uma balança comercial bastante 

favorável, e representa 69% do superávit do Brasil mundialmente. 

Ampliar essa relação com uma maior abertura comercial, teria suma relevância no 

relacionamento Brasil-China. Ambos países figuram como uma das maiores economias 

mundiais, porém mesmo sendo conhecida a complementaridade dessas relações comerciais, 

há ainda uma assimetria estrutural nas trocas mercantis. Sendo as exportações brasileiras 

concentradas em produtos primários com valor agregado baixo, para promover uma maior 

equiparação de poder e de renda entre os países, é fundamental que haja investimentos no 

Brasil em setores de ciência e tecnologia, além de aprimoramento da infraestrutura, como  o 

setor de transportes que permitam dar vazão entre as regiões produtivas as áreas de 

escoamento para exportação. 

Além das investimentos e estratégias já mencionados adotados pela China para seu 

desenvolvimento próprio, há ainda um ponto que de fato trouxe mudanças a característica do 

mercado chinês, que foi um foco maior no consumo doméstico.  Dessa forma, seu mercado 

nacional se tornou também um atrativo para seus seus parceiros e o desenvolvimento desse 

mercado trouxe maior desenvolvimento de tecnologias e oportunidades de negócios. Para 

isso, o Estado chinês buscou também desenvolver o relacionamento com Estados de renda 

baixa e média,  gerando oportunidades para os produtores dessas economias, como o Brasil, 

para atender os novos padrões de consumo.   

A dependência de exportações também foi motivo para preocupação para a economia 

chinesa, no período de recessão iniciado em 2008 o país teve seu desempenho afetado com 

 
6  Segundo matéria do Poder360 , “Agricultura suspende exportação de carne bovina à China” 

Disponível em: https://www.poder360.com.br/governo/agricultura-suspende-exportacao-de-carne-bovina-a-

china/. Acesso em 23/nov/2021. 
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queda de 16% das exportações chinesas em 2009, e também queda de 11% das importações. 

Pela diminuição da demanda externa, um excesso de capacidade produtiva em diversos 

setores industriais foi gerado, como na indústria do aço e alumínio. Com a crise internacional, 

buscando compensar essa queda da demanda externa, o governo chinês viu expansão da 

demanda interna como alternativa para esse cenário, criando pacotes de estímulos com 

aumento dos gastos públicos e da disponibilização de crédito. Ao se voltar ao mercado interno 

o governo chinês executou reformas estruturais nos campos da saúde, educação, segurança 

social, mercado financeiro e de capitais para dinamizar a demanda interna e diminuir o peso 

da indústria, fazendo reformas também na área de serviços, ampliando as possibilidades de 

investimento estrangeiro, principalmente em telecomunicações e turismo. (CARIELLO, 2021) 

A China vem desenvolvendo novas tecnologias também com o objeitvo de reduzir sua 

dependência de insumos agrícolas estrangeiros e promover maior segurança alimentar, o que 

se traduz como um risco para o crescimento econômico brasileiro. Porém, há também a 

oportunidades de o Brasil se beneficiar de seu “know how” agrário para trocar tecnologia com 

a China, já que é um setor em que o Brasil possui vantagem comparativa. Além de poder 

utilizar esse desenvolvimento em sua própria cadeia produtiva. 

Todos esses dados indicam que o cenário atual na relação entre Brasil e China é sem 

dúvida de interdepência, vale entender o nível de poder em que cada ator desempenha nessa 

relação. 

No livro de Robert Keohane a Joseph Nye, “Power and Interdependence”, os autores 

ao se depararem com uma nova dinâmica das relações entre os estados com alto nível de 

interdependência ainda não verificado antes, estes buscaram compreender esse processo e 

seus efeitos no sistema internacional. 

Um dos pontos centrais de questionamento nessa obra é voltado para a perspectiva 

realista, que coloca os Estados como protagonistas de um sistema internacional anárquico e 

envolto em conflito. Porém no momento em que os autores observavam a atuação e influência 

de outros atores chave nas relações internacionais, como organizações internacionais e 

grandes empresas multinacionais, se basear nessa perspectiva não esclareceria os rumos que 

se desenhava  no cenário internacional. 

Outro ponto chave para a abordagem de Keohane e Nye, que os distancia das teorias 

tradicionais até então, era uma ideia de que o poder traria estabilidade para o sistema 

internacional. Os autores passam a entender que na dinâmica das relações internacionais há 

potencial de poder, ferramentas de barganhas e imposição que geram alterações no equilíbrio 

de poder e dão dinâmica ao cenário internacional. 
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Voltando ao tema abordado, a interdependência, os autores definem o conceito como 

uma interação repleta de custos, benefícios e também constrangimentos. E que mesmo se 

tratando de uma dependência recíproca, não se deve presumir que exista equilíbrio entre seus 

atores, uma vez que para o conceito de poder apresentado, as assimetrias existentes nessas 

relações são fonte de poder, isso pois permitem a um ator a condição de influenciar as ações 

dos demais . 

Sobre essa capacidade de influência e condição de influenciado, os autores definem 

dois outros conceitos, que são a sensibilidade e vulnerabilidade. A sensibilidade seria a 

condição de um ator em lidar com mudanças no cenário internacional sem a necessidade de 

formular novas políticas para amenizar os efeitos negativos de tais mudanças. Já a 

vulnerabilidade está relacionada com a capacidade de adotar ações alternativas quando em 

cenários de crise.  

Com isso, de fato o Brasil se mostra sensível e vulnerável às oscilações do mercado 

chinês, dada a proporção que os fluxos comerciais com este país tem na economia brasileira. 

Sendo a China atualmente o país mais influente na economia brasileira se adotando esses dois 

conceitos. 

 

4. O caminho para potência global 

 

O caminho da China até se tornar potência global tem no avanço tecnológico parte 

essencial para o alavancamento de seu crescimento, visando se firmar como um global player. 

A China mantém a prática de elaboração de planos quinquenais com objetivos econômicos e 

sociais de médio prazo, além de indicar os setores de maior foco do governo chinês para o 

período. O momento de competição comercial global ea pandemia, levaram a China em seu 

mais recente lançamento do XIV Plano Quinquenal (2021-2025) a voltar sua estratégia para 

uma menor dependência externa, e manter seus investimentos em tecnologia e infraestrutura. 

Seguindo ainda o modelo desenvolvido para o crescimento chinês, foco em exportação 

associado ao desenvolvimento de um mercado consumidor interno com investimentos em de 

infraestrutura, além do investimento em capital humano. Tal modelo está no cerne da 

resistência econômica chinesa, que além da constância em crescimento nos últimos anos e 

também promoveu capacidade de recuperação durante a pandemia. 

Como parte da estratégia de amplificar sua influência, a China vêm se firmando como 

um dos maiores investidores estrangeiros no Brasil, destinando ao Brasil 47% de seus 

investimentos totais na América do Sul até 2020 segundo estudo do Conselho Empresarial 
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Brasil-China. Isso indica também o potencial de negócios que os chineses enxergam no 

Brasil. Desse montante, 48% foi destinado a projetos do setor de energia elétrica, seguido pela 

extração de petróleo, gás e minério de ferro. Já em 2019 a China figurou como segundo maior 

país importador do mundo, atrás apenas do Estados Unidos. (CARIELLO, 2021) 

Em paralelo ao desenvolvimento comercial exponencial chinês e ao processo de 

expansão global das empresas chinesas, o Brasil começou a ser levador em consideração não 

mais apenas  como uma imensa fonte de matérias-primas, mas também como um potencial 

destino para novos investimentos diretos pelo país asiático. É a partir de 2010, que um grande 

volume de projetos chineses no Brasil começam a se destacar, com crescente interesse em 

diversos setores, desde energia elétrica, mineração, infraestrutura, agricultura até o setor de 

tecnologia da informação. 

Do fim dos anos 2000 em diante, o Brasil tem se destacado na atração de 

investimentos externos, não somente de seu parceiro chinês. Os problemas socioeconômicos 

do país não afastaram o interesse dos investidores estrangeiros, graças à relativa estabilidade 

política e regulatória. Quando comparado a China, empresas de outros países têm enviado 

capital produtivo ao Brasil há mais tempo, o que torna o gigante asiático um investidor 

recente (SCHUTTE, 2020). 

Mesmo com tantas oportunidades de investimentos estrangeiros e melhor 

conhecimento desenvolvido pelo Banco Central nos últimos anos, ainda há certa dificuldade 

em realizar o monitoramento da origem de entrada de investimentos estrangeiros diretos no 

Brasil. E há casos em que a real origem dos valores não fica transparente pelo uso de 

transações trianguladas por vias com condições fiscais mais favoráveis. Um exemplo da 

própria China é o uso de instituições com sede em Luxemburgo nessas transações 

(SCHUTTE, 2020). 

Somente no ano de 2019, os investimentos externos da China no Brasil cresceram 

117%, levando ao total de US$ 7,3 bilhões, mesmo com a queda de 8,2% nos investimentos 

diretos da China em todo o mundo neste período. A maior procura por investimentos 

estrangeiros diretos no Brasil seguiu uma tendência geral para o país, já que tiveram alta de 

20% neste ano. Em 2020, dada a complexidade da conjuntura internacional voltada a lidar 

com os efeitos da pandemia de Covid-19, houve uma queda de 74% no montante aplicado 

pelos chineses no Brasil, que cairam a US$ 1,9 bilhão, o menor valor registrado desde 2014. 

(CARIELLO, 2021) 
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Gráfico 3 – Fluxo de investimentos chineses no Brasil (US$ Bilhões) 

 

Fonte: Cariello (2021) 

 

A queda vista nos investimentos chineses no exterior em 2020 foi sentida nos 

investimentos estrangeiros de forma geral no mundo e nos aportes do mundo no Brasil, que 

caíram 35% e 61,5%, respectivamente. A queda dos investimentos chineses no Brasil em 

2020 não foi uma exceção à regra, parceiros relevantes observaram semelhantes impacto. 

Com redução dos valores aplicados na União Europeia e Reino Unido com menos 43%, e 

menos 39% na Austrália , regiões onde há quedas contínuas desde 2017. Apesar de eventuais 

altos e baixos em termos numéricos, os investimentos chineses no Brasil têm muito a oferecer 

a qualquer projeto de desenvolvimento nacional, pela incontestável experiência chinesa em 

projetos de construção civil e indústria. Parcerias nessas áreas poderiam contribuir para a 

diminuição atrasos de infraestrutura que dificultam o crescimento brasileiro. (CARIELLO, 

2021) 

Os aportes chineses sofreram movimentos de anos intensos, com altos valores 

aplicados seguidos de anos em queda, com sequente recuperação e depois novas quedas, até 

se recuperar novamente, como em 2019, em que o montante dos aportes chineses no Brasil 

quase duplicou ao atingir US$ 7,3 bilhões (CARIELLO, 2021).  
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 O ano de início da pandemia de Covid-19 foi também um ano eleitoral conturbado 

nos Estados Unidos, e o aumento das rusgas do então presidente Donald Trump com relação à 

China, impactaram também a comunicação entre Brasília e Pequim. No entanto, 

comercialmente, houve um recorde na corrente comercial, que atingiu US$ 101 bilhões, ainda 

que essa marca histórica tenha sido alcançada majoritariamente por conta de fatores alheios às 

relações bilaterais, incluindo conflitos comerciais entre Pequim e concorrentes do Brasil, 

como Estados Unidos e a recuperação econômica da China após os primeiros impactos da 

Covid-19 no país.  

As dificuldades enfrentadas na relação política entre Brasil e China em 2020 não 

parece ter afetado as relações econômicas bilaterais. A queda dos investimentos chineses no 

período foi resultado de uma crise global que afetou os investimentos exteriores de forma 

geral. 

 

             Na área de investimentos, houve queda de 74% no valor dos aportes 

chineses confirmados no Brasil, que atingiram US$ 1,9 bilhão, o menor 

valor registrado desde 2014. O número de projetos caiu para oito, 68% a 

menos do que em 2019 – ainda que a soma de aportes totais, incluindo 

anunciados e confirmados, tenha chegado a 15, ficando na média dos 

projetos entre 2011 e 2016. Sete dos empreendimentos confirmados foram 

realizados via greenfield e um por meio de joint venture. Em termos de 

valor, praticamente todo o capital injetado se deu por meio de novos 

projetos. Esse tombo, no entanto, pode ser interpretado mais como um 

esfriamento dos fluxos de investimentos globais no exterior, que caíram 

35% em 2020 (UNCTAD, 2021), do que por atritos políticos bilaterais. 

(CARIELLO, 2021, p.47) 

 

Esse cenário de queda dos investimentos exteriores no Brasil não foi exclusividade da 

relação com a China, em 2020 o país experimento queda de 61,5% das remessas estrangeiras 

no geral (CARIELLO, 2021) 

Além de todos os fatores já mencionados para as dificuldades enfrentadas pelo Brasil 

desde o início da pandemia do coronavírus até o ano de 2021, a questão cambial é latente para 

explicar a escassez de diversos produtos e a dificuldade de acesso a muitos outros. Logo no 

primeiro trimestre de 2020, o Real brasileiro se desvalorizou aproximadamente 29% frente ao 

Dólar americano, e antes do fechamento do segundo trimestre, em maio de 2020 já havia 

atingido 48% de desvalorização frente a moeda americana ao atingir o nível recorde de 

R$5,947 para cada dólar, maior valor desde 1994. E fechou o ano de 2021 ainda com níveis 

maiores que antes da pandemia, o que indica que este cenário custará a mudar no curto prazo. 

 
7 Segundo matéria do jornal Nexo “A cotação do dólar historicamente e durante a pandemia”. 

Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/grafico/2020/05/20/A-cota%C3%A7%C3%A3o-do-

https://www.nexojornal.com.br/grafico/2020/05/20/A-cota%C3%A7%C3%A3o-do-d%C3%B3lar-historicamente-e-durante-a-pandemia
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Com o recuo dos investimentos no país, as incertezas com relação a balança comercial 

e as taxas de juros durante o ano de 2020, em níveis baixos, atrair recursos estrangeiros ao 

Brasil se tornou tarefa árdua no primeiro ano da pandemia. 

Já no segundo ano de pandemia, com o lançamento do XIV Plano Quinquenal da 

China em 2021, são indicadas as perspectivas futuras para a relação Brasil e China, e mesmo 

representando uma continuidade da estratégia dessa relação até o momento, também traz 

ideias de inovação. Entre elas está uma abertura comercial planejada, com a busca por um 

comércio de maior valor agregado, sendo o perfil do comércio sino-brasileiro ainda 

assimétrico, são necessários esforços do setor público e privado para dinamizar esse 

comércio, por meio de reformas, focando investimentos no Brasil em ciência e tecnologia, 

infraestrutura e saúde. No próprio plano está indicada a necessidade de o Brasil conseguir 

diversificar sua pauta comercial e de exportação, que ainda é muito restrita a commodities. 

(CARAMURU, 2021) 

 

Estimular a cooperação em tecnologia: O XIV Plano Quinquenal da China dá ênfase 

ao desenvolvimento tecnológico como parte indispensável da emergência da China 

como potência mundial. O Brasil pode encontrar oportunidades de cooperação neste 

âmbito, em torno de mercados de interesse comum e da necessidade que surge com 

a pandemia da Covid-19 de priorizar a segurança alimentar. (CARAMURU, 2021, 

p.16) 

 

O Plano quinquenal estabelece que há grande interesse chinês em explorar mais 

oportunidades de negócios apoiando o desenvolvimento brasileiro e continuando a ser um 

parceiro estratégico para este. 

 

Considerações finais 

 

As relações sino-brasileiras experimentaram diversos aspectos por conta do momento 

histórico de cada país.  Passaram por período de maior distanciamento até os anos 1970, que é 

considerado o marco inicial das relações bilaterais. Até que nos anos 1990 ambos países 

demonstravam maior interesse nesse relacionamento, mas é a partir dos anos 2000 que essa 

relação ganha destaque se tornando essencial para a economia brasileira, assim como a China 

se tornou um player essencial para a estrutura econômica mundial que se tem atualmente. 

Ao longo do artigo pode se constatar que as relações comerciais entre Brasil e China 

foi desenvolvida com base tanto no crescimento das exportações quanto das importações entre 

 
d%C3%B3lar-historicamente-e-durante-a-pandemia. Acesso em 18/dez/2021. 

 

https://www.nexojornal.com.br/grafico/2020/05/20/A-cota%C3%A7%C3%A3o-do-d%C3%B3lar-historicamente-e-durante-a-pandemia
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os países. Considerando o período de 2000 a 2021, foi possível verificar que as exportações 

brasileiras para a China cresceram mais se comparadas às importações. Nesta análise também 

é possível considerar os principais produtos comercializados entre os dois países, observando 

uma predominância de produtos primários no que se diz respeito às perfil da exportação do 

Brasil para a China, e uma predominância de produtos manufaturados nas exportações 

chinesas para o Brasil. Essa característica da matriz econômica brasileira indica o déficit de 

industrialização brasileiro, que possui lacunas também em termos de infraestrutura.  

A China atualmente conquistou a posição de uma das principais economias do globais. 

O caminho até se tornar uma potência passou por um grande período de transformações 

estratégicas e de políticas de abertura comercial levando mais oportunidades de negócios e de 

se beneficiar de suas relações. 

O Brasil enfreta dificuldades ou falta de interesse político para dinamizar sua cadeia 

produtiva, e volta e meia se depara com o desafio de obter crescimento sobrepondo a questão 

cambial, que voltou a ser um pesadelo para a economia brasileira desde o início da pandemia 

do coronavírus até o ano de 2021. Gerando uma preferência ainda maior pela exportação, já 

que as vendas em moedas internacionais são nesse momento ainda mais atrativas, 

contribuindo com os aumentos nos preços de diversos produtos8. E teve o dólar fechando o 

ano de 2021 ainda com níveis maiores que antes da pandemia, o que indica que este cenário 

custará a mudar no curto prazo.  

Apesar da queda dos investimentos chineses no Brasil nos anos de pandemia, há ainda 

declarado interesse chinês em dinamizar sua atuação no Brasil a longo prazo. O cenário atual 

menos dinâmico atinge os investimentos globais no geral, e é reflexo dos efeitos provocados 

pela pandemia de Covid-19,  que fez com que os IEDs no mundo caíssem a US$ 1 trilhão em 

2020, uma queda de 35% em relação ao ano anterior. O comério de commodities do Brasil 

para a China, que cresceu exponencialmente nas últimas duas décadas, atraíram também 

grandes investimentos para esses setores como a mineração, extração de petróleo e 

agricultura.  

É válido retomar o conceito de interdependência, que no caso da relação comercial 

entre Brasil e China conta com uma assimetria de poder. E os custos de promover mudanças 

nessa relação são mais altos para o Brasil que tem a China como seu principal parceiro 

 
8 O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em 2021 atingiu 10,06%. Disponível em: 

https://www.cnnbrasil.com.br/business/inflacao-fecha-2021-a-1006-acima-do-teto-da-meta-e-no-maior-nivel-

em-6-anos/. Acesso em 15/jan/2022. 

https://www.cnnbrasil.com.br/business/inflacao-fecha-2021-a-1006-acima-do-teto-da-meta-e-no-maior-nivel-em-6-anos/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/inflacao-fecha-2021-a-1006-acima-do-teto-da-meta-e-no-maior-nivel-em-6-anos/
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econômico, e não teria condições de substituir esse parceiro em um curto prazo, sendo 

sensível e vulnerável a essa relação. 

Porém é também pouco provável que essa relação se rompa drasticamente em todos os 

níveis, já que apesar de a China ter alternativas para abastecer seu mercado interno com itens 

de consumo primário, o nível da demanda chinesa não seria facilmente absorvido por outros 

produtores também tão rapidamente. E a China conhece a importância de ter capacidade de 

atender às suas demandas para suportar a continuidade de seu crescimento econômico.  

O poder comercial chinês sobre o Brasil e o mundo é indiscutível, conforme as teorias 

e os dados indicados. Esse poder proporciona influência em suas negociações comerciais, e 

também políticas. Como o caso dos debates por reformas na OMC. O Brasil, pode melhor se 

beneficiar dessa relação ao buscar desenvolver sua matriz industrial e capacidade de inovação 

tecnológica, o que poderia reduzir sua dependência frente à China, estabelecendo melhor 

posicionamento quanto à sensibilidade e vulnerabilidade nessa relação. Mas isto implica em 

decisões estratégicas de âmbito político e econômico para o país.  
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