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Sustentabilidade: um tema central para 
o futuro das relações Brasil-China

Instabilidade e transição acelerada continuam a ser as 
características predominantes da conjuntura atual, 
sem que ainda seja possível perceber as bases prová-
veis de uma nova ordem internacional. Os dados bási-

cos dessa transição continuam essencialmente os mes-
mos: desde o ingresso da China na Organização Mundial 
do Comércio percebe-se uma gradual e persistente mu-
dança do centro de gravidade da economia mundial dos 
países desenvolvidos do Atlântico Norte para a Ásia do 
Leste. A pandemia de Covid-19 continua a ser o fator 
preponderante a condicionar a evolução da conjuntura, 
impondo limites à busca de soluções para evitar, ou pelo 
menos minimizar, os terríveis efeitos colaterais que afe-
tam a população, mormente os mais vulneráveis. Há que 
se ter em mente também que é difícil falar em “olhar de 
longo prazo”, bordão insistente no âmbito do Conselho 
Empresarial Brasil-China, em meio à instabilidade que 
afeta os planos doméstico e internacional.

No âmbito global, a bipolaridade emergente entre Chi-
na e Estados Unidos continua a ser o evento mais im-

portante a condicionar as já aludidas bases prováveis de 
uma futura ordem internacional; as questões em pauta 
serão (i) se haverá uma potência hegemônica e (ii) ha-
vendo ou não potência hegemônica percebida como tal 
pela comunidade das nações, como serão as “red lines” a 
demarcar as áreas de influência de um lado e de outro.

A pandemia, como já dito, segue sendo o aspecto mais 
importante da conjuntura, o que não impede que ou-
tros temas ganhem relevância crescente, não apenas 
por sua importância para o futuro da Humanidade, mas 
sobretudo por sua potencialidade de produzir algum 
grau de consenso entre seus principais atores. É o caso 
da mudança climática, tema que ganha momentum a 
partir da percepção de emergências ambientais cada 
vez mais óbvias, magnificadas por sua vez pela extraor-
dinária proliferação de organizações não-governamen-
tais (ONGs) e outros movimentos similares. Com efeito, 
o governo Biden tomou a iniciativa de promover o tema 
no mais alto nível possível, convocando para o dia 22 de 
abril, Dia da Terra, uma reunião de cúpula com lideran-

Por Embaixador Luiz Augusto de Castro Neves *

* Presidente do CEBC. Foi Embaixador do Brasil no Japão, na China e no Paraguai. No Itamaraty, foi Secretário-Geral Adjunto das Relações Exteriores e Diretor-
Geral para as Américas. Foi presidente do CEBRI e atualmente é Vice-Presidente Emérito. É Mestre em Economia pelo University College da Universidade 
de Londres.

Além da pandemia de Covid-19, 
as mudanças climáticas ganham 
espaço na conjuntura atual, 
sendo um tema com potencial 
para gerar algum grau de 
consenso entre os principais 
atores globais”
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ças de mais de 40 países. Ainda que o encontro tenha 
transparecido uma boa dose de “photo-op”, passando a 
mensagem de que “America is back” nas grandes nego-
ciações internacionais com um enfoque multilateral, os 
Estados Unidos e outros países aumentaram as metas 
de cortes de emissões de gases do efeito estufa. O pre-
sidente Jair Bolsonaro anunciou sua meta ambiental 
mais ambiciosa até agora, dizendo que o Brasil chegará 
à neutralidade de emissões até 2050, enquanto Xi Jin-

Em seu discurso de posse, o novo 
chanceler brasileiro mencionou o 
desenvolvimento sustentável entre 
as prioridades da política externa 
nacional – desafio que demandará um 
olhar de longo prazo”

O CEBC criou recentemente um 
grupo de trabalho sobre o tema 
sustentabilidade com o intuito de 
contribuir com subsídios para a 
elaboração da posição do Brasil na 
próxima reunião da Comissão Sino-
Brasileira de Alto Nível de Concertação 
e Cooperação (COSBAN)”

ping afirmou que a China reduzirá gradualmente o uso 
de carvão entre 2025 e 2030.

No Brasil, cabe assinalar a declaração do discurso de 
posse do novo chanceler, Carlos Alberto França, de que 
o tema desenvolvimento sustentável, que inclui a mu-
dança climática, será prioritário para a política externa 
brasileira, juntamente com a saúde e a economia. O de-
safio da sustentabilidade e da mudança climática é pre-
cisamente um tema que requer o “olhar de longo prazo”. 

Coerente com essa postura, o CEBC criou recentemente 
um grupo de trabalho sobre o tema sustentabilidade, 
que está a desenvolver suas atividades com a devida 
intensidade. As ações desse grupo dividem-se em três 
blocos: o primeiro trata de questões como agricultura de 
baixo carbono, finanças verdes, crédito de carbono e cer-
tificados sanitários digitais; o segundo concentra-se no 
desafio da substituição do plástico e no chamado “gre-
en packaging”; e o terceiro tem a ver com a questão das 
energias renováveis/alternativas, veículos elétricos e si-
derurgia de baixo carbono. Esses temas, ademais de sua 
importância intrínseca, estão ou devem estar presentes 

nas frutíferas e cada vez mais diversificadas relações do 
Brasil com a China. 

O propósito do CEBC é que o estudo desses temas per-
mita a elaboração de subsídios para a elaboração da 
posição do Brasil na próxima reunião da Comissão Sino-
-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação 
(COSBAN), prevista para o segundo semestre deste ano.
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China em 2021: desaceleração esperada 
apenas para o segundo semestre

A economia chinesa não deve trazer surpresas 
negativas nos próximos meses. Os resultados 
seguirão fortes, levando em conta a abertura 
quase total da economia, diante do controle 

da pandemia, os efeitos defasados de estímulos do ano 
passado e a demanda externa aquecida. Para o segun-
do semestre, contudo, esperamos um ajuste no ritmo 
de crescimento, em resposta à normalização da políti-
ca econômica já em curso, retornando ao padrão de ex-
pansão mais próximo do pré-pandemia. Não podemos 
descartar o aumento da volatilidade dos mercados nos 
meses à frente, tendo em vista os ajustes globais e as 
incertezas sobre a intensidade e velocidade da retirada 
dos estímulos.

A seguir, selecionamos algumas questões importantes 
que definirão o cenário para a China não só neste ano, 
mas também nos próximos, considerando inclusive as 
decisões recentemente tomadas pela liderança do país, 
por ocasião da divulgação do 14º Plano quinquenal. 

Por Fabiana D’Atri*

A economia chinesa não deve 
trazer surpresas negativas nos 
próximos meses. Os resultados 
seguirão fortes, levando em 
conta a abertura quase total 
da economia”* Fabiana D´Atri é atualmente economista coordenadora do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco. Ela também foi economista do BBI 

Banco Bradesco de Investimento. Além da experiência no Bradesco, também trabalhou na Mauá Asset Managment, na Tendências Consultoria e no Banco Real 
ABN AMRO. Graduada em Economia pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre em Economia pela Escola de Economia Fundação Getúlio Vargas de São Paulo 
(FGV). Sua linha de pesquisa atual é focada na análise de economia chinesa, além do acompanhamento das questões macroeconômicas brasileiras.

1. O que esperar para a 
economia chinesa no curto prazo?

Os resultados do primeiro trimestre foram fortes, com ex-
pansão do PIB de 18,3% em relação ao mesmo período do 
ano passado. Essa melhora decorre em grande medida da 
base de comparação, já que esse foi o período mais grave 
da pandemia no país. De fato, comparando as variações 
trimestrais, o crescimento passou de 3,2% nos últimos três 
meses do ano passado para 0,6%, entre janeiro e março. Por 
ora, o processo de retomada ainda não foi interrompido, 
com resultados fortes da produção industrial e das expor-
tações. As vendas do varejo, por sua vez, seguem em ace-
leração, sugerindo que o consumo das famílias deve ditar 
a dinâmica da economia no restante de 2021.  As preocu-
pações no início do ano decorrentes da piora da pandemia 
em algumas localidades (que levaram à suspensão da mo-
bilidade no período do Ano Novo chinês) e do aperto das 
condições do mercado interbancário acabaram não se con-
vertendo em menos crescimento. Pelo contrário, com as 

5



CEBC   |   CARTA BRASIL-CHINA

GRÁFICO 1 - INDICADORES DE ATIVIDADE. VARIAÇÃO INTERANUAL

GRÁFICO 2 - PIB REAL DA CHINA. VARIAÇÃO INTERANUAL

FONTE: CEIC

FONTES: CEIC E BRADESCO

viagens interrompidas, o consumo nas cidades seguiu firme e as atividades industriais 
e de construção não foram paralisadas, como historicamente acontece no período de 
comemoração do Ano Novo chinês. Demais indicadores de alta frequência e mobilida-
de ratificam o retorno à normalidade, o que implica esse ritmo forte de crescimento.

2. E como fica o 
crescimento deste ano? 

Para 2021 como um todo, projetamos ex-
pansão do PIB próxima de 8,5%. Contudo, 
destacamos que já esperamos uma taxa 
de crescimento de 6% no segundo trimes-
tre e uma alta mais próxima de 5% na se-
gunda metade do ano. Isso significa que 
ao longo do ano, a economia vai se norma-
lizando, em resposta aos vetores domés-
ticos e externos. Dessa forma, mais im-
portante do que a expansão agregada do 
ano, é termos em mente a desaceleração 
esperada para a segunda metade do ano.

3. Quais serão os vetores da 
desaceleração esperada para este ano?

Relembrar os determinantes da retomada no ano passado nos ajuda entender a ra-
zão do arrefecimento esperado para este ano. Primeiramente, tendo em vista a rea-
bertura quase plena da economia, garantida pelo controle da pandemia (mesmo sem 
a vacinação de parte relevante da população), devemos esperar a retirada dos estímu-
los – em especial vindos do crédito – ao longo deste ano. De fato, já é possível notar al-
guns ajustes na oferta de liquidez e de algumas operações de crédito. Somado a isso, 
as exportações tendem a arrefecer diante da normalização dos estoques globais, que 
deve acontecer ao longo do primeiro semestre; além disso, à medida que a economia 
mundial reabre, devemos esperar uma migração do consumo de bens para serviços 
e retomada da produção do restante do mundo, o que implica alguma correção das 
fortes vendas chinesas para o exterior. 

Não menos importante é a dinâmica esperada para o setor imobiliário, cujas vendas 
mostraram forte crescimento no ano passado. Porém, desde o final de 2020, para 
conter os riscos de crédito das empresas do setor e a alta dos preços dos imóveis, 
tem crescido a regulação sobre o setor e o custo das taxas de crédito imobiliário. 

A expansão do PIB chinês 
em 2021 deve chegar a 
cerca de 8,5%. Contudo, 
destacamos que já 
esperamos uma taxa de 
crescimento de 6% no 
segundo trimestre e uma 
alta mais próxima de 5% na 
segunda metade do ano”
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O consumo das famílias 
deve reagir de forma 
positiva ao longo do 
ano, principalmente 
nos setores dos 
serviços mais afetados 
pela pandemia no ano 
passado”

Com meta 
cautelosa, o 
governo chinês 
estabeleceu um 
crescimento 
do PIB de 6% 
para 2021. Por 
outro lado, 
considerando uma 
média das metas 
anunciadas pelos 
governos locais, 
esse valor pode 
chegar a 7%”

O esperado arrefecimento 
chinês não deve 
alimentar novas rodadas 
de alta de preços das 
commodities. De fato, 
esperamos alguma queda 
dos preços, limitada pelas 
condições de oferta”

Ao longo do ano, portanto, devemos observar 
queda das vendas e dos lançamentos. Os inves-
timentos em infraestrutura, por sua vez, não 
devem acelerar, mesmo diante das emissões 
consideráveis de títulos dos governos locais, 
já que parte desses recursos levantados tem 
sido direcionada para o pagamento de dívidas 
passadas, não se convertendo necessariamen-
te em novos projetos. Por fim, o consumo das 
famílias deve reagir de forma positiva ao longo 
do ano, principalmente nos setores de serviços 
mais afetados pela pandemia em 2020. Para 
tanto, a renda deverá melhorar, em ritmo com-
patível com a expansão do PIB.

5. China vai exportar  
inflação para o mundo?

Em um ano esperado de forte retomada da economia mundial, as preocupações com 
a inflação seguem crescendo. Parte disso decorre da expansão monetária sem prece-
dente que pode se reverter em inflação, à medida que o hiato do PIB comece a fechar. 
Somado a isso, estamos observando choque importante dos preços das commodities. 
Ainda que o enfraquecimento do dólar explique parte dessa alta e que haja impor-
tantes restrições do lado da oferta, o vetor da demanda também tem sustentado os 
preços elevados desses produtos. A retomada da economia chinesa, que foi se conso-
lidando ao longo do segundo semestre do ano passado, foi fundamental para parte 

4. Qual leitura devemos fazer da 
meta do PIB estabelecida para este ano?

No ano passado, no auge da pandemia, o governo chinês 
optou por não divulgar a meta de expansão do PIB. Nes-
te ano, divulgou uma meta de crescimento acima de 6%, 
lida como conservadora e cautelosa, na visão de parte 
do mercado – que espera números muito superiores a 
esse para 2021. De fato, considerando uma média das 
metas anunciadas pelos governos locais, chegaríamos a 
algo mais próximo de 7%. No entanto, entendemos que 
o sinal dado pelo governo neste ano tem dois aspectos 
importantes: (1) o ritmo da segunda metade do ano 
estará mais próximo dessa meta e deve ancorar as ex-
pectativas para 2022, bem como do PIB potencial (que 
projetamos como algo entre 5% e 6%) e (2) as incertezas 
são elevadas e ter uma meta mais baixa dá margem para 
flexibilizar as políticas, se necessário, não pensando 
apenas neste ano. Ou seja, devemos relativizar esse nú-
mero que acaba sendo uma âncora não só para as expec-
tativas do mercado, mas também para os formuladores 
de política na China, em níveis federal e local. 

desse movimento – haja vista os atuais pre-
ços de minério de ferro e cobre, por exemplo. 
A elevação do custo dos fretes também não é 
desprezível, refletindo o descompasso entre 
oferta e demanda que a economia mundial 
presenciou no ano passado e os fortes con-
troles alfandegários que a China tem impos-
to, elevando o custo. Para este ano, contudo, 
entendemos que o arrefecimento chinês 
esperado não deve alimentar novas rodadas 
de alta de preços das commodities. De fato, 
esperamos alguma queda dos preços, limita-
da pelas condições de oferta, à medida que 
nosso cenário esperado para o segundo se-
mestre se confirme. 

6. E a condução das políticas 
fiscal e monetária?

Segundo já anunciado, o déficit fiscal como proporção do PIB passará de 3,7% em 
2020 para 3,2% neste ano. O governo também buscará manter a alavancagem cons-
tante, o que significa que o crédito deverá mostrar expansão mais próxima do PIB 
nominal. Dessa forma, não devemos observar uma reversão rápida e expressiva da 
política econômica, que seguirá dando suporte para o crescimento. Ainda assim, o 
ritmo de retomada parece confortável para o governo, o que abre espaço para con-
trolar os riscos financeiros, dada a elevada alavancagem, focando inclusive nas fi-

7



CEBC   |   CARTA BRASIL-CHINA

nanças dos governos locais. A intensidade da retirada dos estímulos – já em curso – 
ainda é incerta e será dosada conforme a economia chinesa e mundial se aproximem 
da normalidade. Dois detalhes importantes: (1) diferentemente de grande parte dos 
países, a China não adotou estímulos direcionados às famílias e, assim, não deve-
remos ter um cliff fiscal neste ano e (2) os principais ajustes da política monetária 
acontecerão através de uma oferta menor de crédito (esperamos expansão de 11% 
do estoque total de empréstimos) e do controle de liquidez, afetando as taxas inter-
bancárias – que seguirão como importante termômetro das condições financeiras 
do país. Não esperamos alteração da taxa de juros de referência nem dos compulsó-
rios bancários. 

GRÁFICO 3 - ESTOQUE TOTAL DE CRÉDITO. VARIAÇÃO INTERANUAL

FONTE: CEIC

7. Como o cenário global  
impacta a China neste ano? 

Por ora, a retomada da economia mundial e a demanda por produtos eletrônicos e 
ligados à pandemia têm sustentado as exportações, bem como a produção industrial 
chinesa. No entanto, entendemos que à medida que os países avancem na imuniza-
ção da população e reabram suas economias, o que deve acontecer na passagem do 
segundo para o terceiro trimestre nos EUA e na Europa, a demanda por bens deve 
ceder – abrindo espaço para o setor de serviços. Essa é a razão para a expectativa 
de desaceleração das exportações chinesas, mesmo com o forte crescimento do PIB 
mundial projetado para este ano. Ao mesmo tempo, a abertura da taxa de juros em 
escala mundial tem trazido preocupações entre os investidores chineses (haja vista 
a recente correção dos mercados acionários), mas entendemos que a política chinesa 
seguirá norteada pelas condições domésticas – de estabilização do crescimento e dos 
riscos financeiros. 

Diferentemente de grande parte dos países, a China 
não adotou estímulos direcionados às famílias e, 
assim, não deveremos ter um cliff fiscal neste ano”

À medida que os países avancem na imunização da 
população e reabram suas economias, a demanda por 
bens, como produtos eletrônicos e ligados à pandemia, 
deve ceder – abrindo espaço para o setor de serviços”

8. Há ainda espaço para 
apreciação do yuan?

No ano passado, a moeda chinesa mostrou significativa apreciação explicada pela 
desvalorização do dólar e pelo elevado influxo de capital no país. Essa forte entrada 
de recursos se deu em função de diversos fatores: diferencial de juros (enquanto a 
quase totalidade de países reduziu a taxa de juros, a China a manteve estável), a 
inclusão da China em diversos índices globais, as melhores perspectivas de cresci-
mento (em especial em relação ao restante do mundo) e a redução das incertezas 
geopolíticas, depois da vitória do Joe Biden nos EUA. Para este ano, contudo, esses 
vetores devem se reverter ou ao menos serem atenuados. Assim sendo, esperamos 
alguma depreciação do yuan ao longo deste ano, com maior volatilidade dada pelo 
ambiente global. 
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9. Quais os principais destaques  
do 14º Plano Quinquenal?

Destacamos quatro pilares do Plano Quinquenal vigente para o período de 2021 a 
2025: tecnologia, meio ambiente, mercado doméstico e indústria. Para a tecnologia, 
com o objetivo de alcançar a liderança mundial e sua independência, a China conti-
nuará fazendo apostas importantes para se consolidar como player decisivo, com o 
maior desafio concentrado na produção de semicondutores. Para as questões liga-
das ao meio ambiente, diante da meta central de tornar suas emissões de carbono 
neutras em 2060, deveremos observar esforços significativos no controle da poluição 
(com cortes de produção esperados para indústrias como de aço e alumínio). Somado 
a isso, os avanços na produção de veículos elétricos e outras ações, como tratamento 
de água, serão decisivos. Do lado da demanda, por sua vez, a política de circulação 
dual – reforçando a importância dos mercados externos e interno – manterá os esfor-
ços para redução da pobreza, elevação da renda e avanço na urbanização (passando 
dos atuais 60% para 65% em 2025). Mas, por enquanto, não há reformas expressivas 
– como das terras rurais – que sugiram mudanças significativas no curto prazo. Por 
fim, o upgrade da indústria continua importante e deve acontecer em função dos três 
temas já comentados. A presença e suporte do Estado serão os alicerces para esses 
objetivos serem concretizados. 

GRÁFICO 4 - YUAN. (RMB/US$)

FONTE: BLOOMBERG

10. Como tem avançado 
a vacinação na China?

Ainda que a China tenha ocupado o lugar de importante produtora de vacinas para 
Covid-19, a estratégia do país apontava para um ritmo de imunização mais modera-
do quando comparamos com muitos países. Não só porque parte relevante de sua 
produção esteja sendo direcionada para exportação, mas porque o controle da pan-
demia tem sido garantido por forte controle da migração, pela ampla política de tes-
tagem e rastreamento. Mesmo assim, notamos mais recentemente uma revisão da 
estratégia, o que implicou uma aceleração da vacinação da sua população diante da 
imunização de parte relevante do mundo. Manter suas fronteiras restritas por mui-
to tempo, frente à reabertura global, teria consequências negativas para as relações 
econômicas e geopolíticas, entre outras. Com o ritmo atual próximo a 4 milhões do-
ses/dia, a China provavelmente poderá vacinar parcela relevante da população até o 
final deste ano.
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A presença e suporte do Estado chinês serão os alicerces para 
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O país de 1 bilhão de internautas 

Uma em cada 4,6 pessoas que acessa a internet 
no mundo hoje está na China. Segundo o 47º Re-
latório do China Internet Network Information 
Center (CNNIC), em dezembro de 2020 havia 989 

milhões de chineses online. Ou seja, praticamente 1 bi-
lhão de internautas – ou netizens, para usar a palavra em 
inglês com que os próprios chineses se referem a este con-
tingente conectado. Eles correspondem a 70,4% da popu-
lação e são fundamentais na economia digital, setor que 
respondeu em 2020 por 38,6% do Produto Interno Bruto 
(PIB) do país asiático, de acordo com a Academia Chinesa 
de Estudos do Ciberespaço. 

Claro que a economia digital vai além da internet, mas a 
rede é parte fundamental neste processo – e tem papel 
protagonista ou coadjuvante nos segmentos deste se-
tor que, segundo escreveu o professor de Economia da 
Peking Universty, Cao Heping, em artigo para o jornal 
Global Times, poderá significar metade do PIB chinês já 
em 2027. Para Cao, daqui a seis anos, a economia digital 
será o principal motor de crescimento da China. Uma mu-
dança estrutural importante, que vem amparada em um 

Por Janaína Camara da Silveira *

ecossistema inovador, ainda que fechado e também de-
pendente de tecnologia estrangeira. E tudo isso porque 
a internet não é só a rede que conecta pontas e soluções, 
mas o meio que cria oportunidades e impele o desenvol-
vimento de negócios digitais e tradicionais. Neste pacote 
digital, podemos citar comércio eletrônico, inteligência 
artificial, big data, blockchain, infraestrutura de redes, ro-
botização da indústria, entre outras soluções e serviços.

Quando cheguei à China em 2007, apenas 16% das pesso-
as estavam conectadas à internet. Embora proporcional-
mente fossem poucos, já era um universo de 210 milhões, 
quase um Brasil inteiro. Em muitos aspectos, o uso de 
internet era semelhante àquele que vigorava até então 
no Brasil. Só que por lá muitos estavam comprando pro-
dutos via Taobao, um marketplace que se assemelha ao 
Mercado Livre e que liga pequenos comerciantes a com-
pradores. O negócio pertencente ao gigante Alibaba, na 
época nem tão gigante, mas já disruptivo, trazia novida-
des e precisava vencer desafios ante uma população des-
bancarizada, em que cartão de crédito ou débito tinham 
pouca penetração. 

A internet chinesa impulsiona a economia digital do país, que já responde por quase 40% 
do PIB, e provoca reação do governo central, que busca maior regulação com vistas a evitar 
riscos sistêmicos. Mesmo com mais limites, o setor tem espaço para crescer

* Janaína Camara da Silveira é jornalista e mestre em Economia pela Unisinos. Comanda a plataforma Radar China e é managing partner para o Brasil da agência 
de relações públicas Sinofy, focada em economia digital. Viveu em Beijing de 2007 a 2013.
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Uma em cada 4,6 pessoas que 
acessa a internet no mundo hoje 
está na China. Em dezembro 
de 2020 havia 989 milhões de 
chineses online, o equivalente 
a 70% da população do país e 
fundamentais para a economia 
digital, que respondeu em 2020 
por 38,6% do PIB nacional”

10



CEBC   |   CARTA BRASIL-CHINA

As companhias de internet chinesas muitas vezes são observadas de fora do país 
como cópias dos modelos norte-americanos bem-sucedidos. Mas um olhar mais apu-
rado revela que sempre houve muita adaptação ao gosto, hábitos e necessidades lo-
cais entre as companhias que se destacam na China. Jack Ma, o criador do Alibaba, e, 
portanto, do Taobao, faz isso desde o início. Muitos diziam ser o “eBay chinês”, mas o 
Taobao trouxe, desde sua estreia, uma nova ferramenta trivial, mas importantíssima 
na construção de confiança entre comprador e vendedor: um chat ao vivo, gerenciado 
por pessoas (muitas vezes o próprio dono do negócio) que proporciona comunicação 
eficiente entre as partes, formando laços semelhantes àqueles das lojas físicas. 

A outra foi o AliPay, mecanismo para garantir pagamentos e que mais tarde impulsio-
naria a carteira digital do grupo e serviços financeiros oferecidos pela subsidiária Ant 
Financial. Com o AliPay, desde o início dos anos 2000, o Alibaba formou uma ampla base 
de dados com hábitos e poder de consumo de milhões de chineses. Afinal, a população 
online foi aumentando ano a ano vigorosamente e, desde 2013, a China é líder em com-
pras pela internet no mundo. Naquele ano, ainda não havia começado a onda de paga-
mentos digitais e as soluções via fintechs que hoje fazem da China líder neste segmento.

Até 2027, a economia digital pode chegar a 
responder por 50% do PIB da China, se tornando o 
principal motor de crescimento econômico do país”

GRÁFICO 1 - CRESCIMENTO DOS USUÁRIOS DE INTERNET NA CHINA

FONTE: CHINA INTERNET NETWORK INFORMATION CENTER (CNNIC)

Conquistar este universo robusto de internautas consumidores nunca foi tarefa fácil. 
Para empresas estrangeiras, além das barreiras linguísticas, a cultura local e as regula-
ções estritas, incluindo as de fluxo de informações, limitaram muito o crescimento de 
suas operações. Um caso emblemático é o do Google, que em junho de 2010 anunciou a 
saída do país asiático por não concordar com regras locais. De qualquer forma, o motor 
de buscas mais utilizado na China é o Baidu, e o Google nunca teve muito além de 10% 
de market share.

É justamente o ex-presidente local da companhia norte-americana, Kai-Fu Lee, o au-
tor de um livro1 fascinante que, embora focado em Inteligência Artificial, revela mui-
to da competição – mesmo dentro de casa – entre as empresas chinesas. Lee pontua 
como é difícil ser notado neste mercado e elenca diferenças entre negócios digitais 
da China e dos Estados Unidos – no primeiro, enfatiza, os negócios digitais estão liga-
dos a necessidades da vida real. Ele cita, por exemplo, o caso da Didi, que detém 100% 
da brasileira 99, e que adquiriu a operação chinesa da Uber. Em Pequim, a companhia 
tem oficinas mecânicas para atender o contingente de motoristas parceiros. 

1. LEE, Kai-Fu. Inteligência Artificial - Como os robôs estão mudando o mundo, a forma como amamos, nos 
relacionamos, trabalhamos e vivemos. Rio de Janeiro: Globo Livros, 2019, 1 ed. 292p.
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A população online na China aumentou ano a ano 
vigorosamente e, desde 2013, o país é líder mundial 
em compras pela internet”

Não está no livro, mas a lógica foi estendida aos tempos de pandemia. Segundo a 
agência de notícias Xinhua, a Didi garantiu, ainda no primeiro semestre de 2020, 
a instalação de separadores de acrílico nas cabines dos automóveis circulando na 
capital como uma barreira a mais, aliada a máscaras, para proteger motoristas e 
passageiros. Para Lee, as grandes estrelas do Vale do Silício não se conectam dessa 
forma nem aos usuários nem aos colaboradores, ficando limitadas a operações di-
gitais. Já na China há espaço para a criatividade impulsionar modelos de negócios, 
especialmente os novos, caso dos digitais, para os quais as regulações ainda estão 
sendo implementadas ou ajustadas. É neste contexto que a economista Yuen Yuen 
Ang diz que na China há a improvisação dirigida, em que players privados ou de go-
vernos locais atuam ante diretivas mais gerais do governo central, justamente cres-
cendo em meio a brechas regulatórias. Quase como um “teste de limites”, para ver 
até onde se pode ir.

A economia que surge junto à internet integra este conceito, em que há tentativas, 
acertos e, claro, erros. Quando Pequim considera que os limites foram extrapolados, 
normalmente há correção de rumos pelo governo. O próprio Taobao, ao mesmo tem-
po em que impulsionou muitos negócios, acabou por trazer como efeito colateral 
uma enxurrada sem precedentes de produtos piratas ao mercado. Em 2014, o governo 
chinês criou tribunais específicos para tratar de propriedade intelectual na China nas 
cidades de Pequim, Xangai e Cantão, a fim de corrigir essa rota. No mercado, outro 
ajuste: surgiu a concorrente JD.com, outro gigante do e-commerce que, embora ven-
da produtos via de regra mais caros, construiu a reputação de trabalhar apenas com 
produtos originais.

A competição feroz na China tem razão de ser. Quem se destaca tem à disposição um 
mercado com ampla escalabilidade, cuja maioria de usuários é de nativos digitais – ou 
seja, cresceram quando a internet já era uma realidade. É um público que nem sequer 
passou pelo telefone fixo – e muitos nem mesmo por cartões de crédito ou débito. 
Educados a confiar nas soluções digitais, muitas vezes também têm um poder de 
compra mais vigoroso que o dos pais, dada a expansão da renda na China.

GRÁFICO 2 - IDADE DOS INTERNAUTAS CHINESES (JULHO DE 2020)

FONTE: 46º RELATÓRIO DO CHINA INTERNET NETWORK INFORMATION CENTER (CNNIC)

A competição feroz na China tem razão de ser: quem se destaca 
tem à disposição um mercado com ampla escalabilidade, cuja 
maioria de usuários é de nativos digitais – ou seja, cresceram 
quando a internet já era uma realidade”
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GRÁFICO 3 - MÉDIA DE APLICATIVOS POR IDADE  (JULHO DE 2020) TABELA 1 - DO QUE OS NETIZENS GOSTAM

FONTE: 46º RELATÓRIO DO CHINA INTERNET NETWORK INFORMATION CENTER (CNNIC) FONTE: 46º RELATÓRIO DO CHINA INTERNET NETWORK INFORMATION CENTER (CNNIC)

Em junho de 2020, o quase 1 bilhão de chineses online gastaram, em média, 28 horas 
por semana na rede. O número foi menor do que em março do mesmo ano, quando a 
utilização semanal chegou à média de 30,8 horas – a China adotou uma quarentena 
restrita em Wuhan de 23 de janeiro a 8 de abril do ano passado devido à Covid-19, 
além de restrições em quase todo o país, o que contribuiu para o aumento do uso de 
internet naquele período. Nesse universo online turbinado pela necessidade de fa-
zer girar uma economia também sem contato, 99,8% dos chineses, segundo a CNNIC, 
usaram serviços de mensagens instantâneas, campeões na preferência dos netizens. 

A China, assim como o Brasil, oferece uma gama de serviços de mensagens instantâ-
neas, a exemplo do que conhecemos aqui, e alguns dos diferentes mecanismos para 
isso embutidos em redes sociais. Mas, claro, para os chineses, assim como para os 
brasileiros, há um aplicativo favorito para troca de mensagens. Por lá, é o WeChat, ou 
Weixin, em mandarim. Bem diferente do nosso WhatsApp, ele reúne um leque de fun-
ções, tais quais marcar consultas médicas e efetivamente ter atendimento remoto 
ou mesmo paquerar, em algo estilo apps como o Tinder. Além disso, na carteira digital 
do aplicativo se faz pagamentos e aplicações financeiras. Praticamente um “canive-
te suíço digital”. Mas há muito mais aplicativos e soluções chamando a atenção de 
quem está na infosfera chinesa, como mostra a tabela a seguir.

NEGÓCIOS EM ESCALA

A China tem três grandes empresas da economia digital, ou da internet: Baidu, Ali-
baba e Tencent – trio que proporcionou a criação do acrômico BAT para designar que 
eram as bigtechs chinesas. Claro, hoje talvez a mais conhecida no exterior, ou pelo 
menos de maior sucesso, seja a TikTok, o nome para o mercado externo do app de ví-
deos curtos da ByteDance, ou seja, uma outsider. A empresa mostra que há vida fora 
do clube BAT, mas fato é que, via de regra, o jogo das empresas bem-sucedidas dentro 
da internet chinesa se dá por meio de associações de companhias menores às gigan-
tes. As menores acabam embarcadas em suas plataformas e, a partir daí, ganhando 
impulso e escala, não só porque atingem mais usuários, mas porque compartilham 
de tecnologias que, sozinhas, talvez não tivessem fôlego financeiro e ou de recursos 
humanos para implementar.

Escala e velocidade de adoção são fatores essenciais do ecossistema online e só 
existem como tal na China porque há uma capacidade enorme de processamento 
de dados e uma rede de telecomunicação abrangente. Segundo o Ministério da In-
dústria e da Tecnologia da Informação, em 2020, mais de 98% da zona rural chinesa 
tinha acesso ao 4G, que cobre toda a área urbana. Até o final deste ano, a China quer 
ter 200 milhões de habitantes cobertos pelo 5G. A tecnologia já está presente em 
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Serviço Alcance entre internautas

Mensagens instantâneas 99.80%

Vídeos 94.50%

Pagamento móvel 85.70%

Serviços do governo 82.20%

Mecanismos de buscas 81.50%

Comércio eletrônico 80.00%

Live Streaming 59.80%

Educação 40.50%

Serviços Médicos 29.40%

Aplicativos para reuniões e webinários 21.20%0 
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todas as grandes cidades, pelo menos 
em alguns de seus bairros, mas cabe res-
saltar que ainda é dependente de com-
ponentes estrangeiros, especialmente 
semicondutores.

Se a infraestrutura de telecomunicação 
permite a troca de dados, é fundamen-
tal que estes possam ser armazenados 
e analisados, e aí entra o big data. Esse 
pilar da economia digital tem aplicações 
em diversos setores – até na produção 
de conhecimento para o desenvolvimen-
to de vacinas, por exemplo. Outra aplica-
ção está nas vendas online. 

Em 2020, mais de 98% 
da zona rural chinesa já 
tinha acesso ao 4G, que 
cobre toda a área urbana. 
Até o final de 2021, 
a China quer ter 200 
milhões de habitantes 
cobertos pelo 5G”

A rápida expansão do universo da internet chinesa 
acabou gerando temores no governo central, não 
só de monopólio, mas de falta de regulamentação 
para serviços que se espraiavam por setores demais 
– gerando mais de US$ 2,39 trilhões em negócios e 
transações até o início de abril de 2020”

No Dia dos Solteiros, festival de vendas online impulsionado pelo Alibaba a partir de 
2009 e celebrado todos os anos no dia 11 de novembro, a robustez do processamen-
to de dados na China garante que tudo corra bem. A inteligência artificial embarca-
da nas plataformas de vendas também é essencial para gerir o fluxo de pedidos no 
maior evento de e-commerce mundial. Em 2020, foi preciso que a tecnologia própria 
do gigante de e-commerce desse conta de até 583 mil pedidos por minuto, segundo o 
próprio grupo. Os chatbots embarcados nas plataformas e sustentados por inteligên-
cia artificial tiveram de processar 2,1 bilhões de questionamentos naquele dia. Só a 
Cainiao, subsidiária de logística do grupo, recebeu 2,3 bilhões de pedidos de compras.

Com números robustos e escala quando a estratégia é bem alinhada a de grandes em-
presas ou quando essas alianças impulsionam tais companhias, vale pensar em outra 
característica dos internautas chineses: eles são abertos a novos negócios e modali-
dades, lançando tendências mundiais. Os vídeos curtos da TikTok mostram isso. Mas 
a febre recente na China, e que já chegou até ao Brasil, é a de lives para vendas, o 
livestream commerce. Só no Dia dos Solteiros de 2020, o Taobao trouxe 30 canais de 
vendas, cada um gerando volume de comércio de, pelo menos, US$ 15 milhões. 

ECONOMIA DE PLATAFORMAS

O universo da internet chinesa, em que as companhias menores coabitam em grandes 
plataformas dominadas pelos BAT, onde cada ecossistema permite o uso apenas de 

empresas associadas, acabou por gerar temores no governo central, não só de mono-
pólio, mas de falta de regulamentação para serviços que se espraiavam por setores de-
mais – gerando mais de US$ 2,39 trilhões em negócios e transações até o início de abril 
de 2020, segundo a Academia Chinesa de Tecnologia da Informação e Comunicações.

Em março deste ano, o presidente chinês, Xi Jinping, disse na nona reunião do Co-
mitê Central para Assuntos Financeiros e Econômicos, importante mecanismo da 
governança chinesa, que era preciso promover um ambiente saudável e de compe-
tição nacional na internet. Era a senha de que regulações viriam – e, de certa forma, 
atestando a visão da economista Yuen Yuen Ang de que há na China um processo de 
desenvolvimento pautado pela improvisação dirigida. As improvisações vão sendo 
permitidas e testadas até a hora em que determinado setor passa a ser efetivamente 
regulamentado.

Na China, segundo dados do governo, até o final de 2019, 193 marketplaces tinham 
valores de mercado de mais de US$ 1 bilhão. Para Pequim, o papel da economia de 
plataforma reside principalmente em garantir uma alocação de recursos eficiente no 
país, promovendo de forma rápida transformações em informatização, digitalização 
e tecnologias inteligentes, ao mesmo tempo que gira a economia e refina a governan-
ça nacional. No entanto, as autoridades começaram a se preocupar com o excesso de 
dados coletados dos clientes e, mais do que isso, com o consumo desenfreado que 
poderia levar à inadimplência – ou pelo menos esse foi o discurso adotado oficialmen-
te. O objetivo, então, seria regular a economia de plataforma, fazendo com que as 
bigtechs, por meio de impostos, pudessem dividir com os cidadãos os benefícios que 
eles mesmo ajudaram a criar. A multa de US$ 2,8 bilhões que o governo chinês aplicou 
à Alibaba por monopólio no segundo sábado de abril pode ser sinal de que o espaço 
para improvisação no setor acabou.
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AMADURECIMENTO DA INTERNET CHINESA 
TRAZ OPORTUNIDADES E DESAFIOS

Para além da economia, a penetração da internet entre a população chinesa foi fun-
damental para os esforços do governo em conter a transmissão da Covid-19 no país. 
Ainda que em janeiro de 2020, quando foi declarada quarentena em Wuhan e cidades 
vizinhas e restrições por todo o país, houvesse 61,2% de chineses conectados, segun-
do a CNNIC, a adoção de tecnologia móvel para ajudar a monitorar a movimentação 
dos cidadãos foi essencial.

Até hoje as pessoas circulam na China com a ajuda de aplicativos que indicam se elas 
estão convivendo em áreas de baixo, médio ou alto risco de contaminação pela Co-
vid-19. Tal sistema baseia-se em dados de testes nas vizinhanças. Os cidadãos preci-
sam escanear códigos QR ao entrar e sair de estabelecimentos e transportes públicos. 
Aqueles com códigos verdes têm acesso praticamente livre a qualquer local, e as me-
didas vão se restringindo se um cidadão tem código amarelo ou vermelho.

As cores mudam de acordo com casos positivos em regiões e se um morador teve con-
tato com pessoas naquelas imediações ou mesmo em um local fechado, como shop-
ping ou metrô. Graças ao cruzamento das informações de localização é possível rastre-
ar esses contatos, mesmo que não haja laços de parentesco ou mesmo de vizinhança.

Em relação aos serviços durante a pandemia, a participação da internet também foi 
ampliada, de consultas médicas à educação e lives ou reuniões e webinários. Mas vale 
lembrar que com o quase total controle das transmissões do SarsCov-2 na China, mes-
mo os chineses, tão conectados, diminuíram os acessos à rede na comparação com o 
primeiro semestre de 2020.  

Tal diminuição nas horas conectadas não significa arrefecimento da força da inter-
net. Nem sequer as novas sanções e as crescentes regulações por parte do governo 
em Pequim apontam para enfraquecimento desta economia. O que se pode esperar 
é o oposto: ao garantir certa maturidade, agora a economia digital chinesa passará a 
operar em limites considerados seguros pelo governo chinês. Como efeito colateral, 
não bastassem as diferenças culturais a serem ultrapassar para conquistar os consu-
midores chineses, deve ficar ainda mais difícil para competidores estrangeiros ingres-
sar nesse mercado. Em paralelo, tão focadas no mercado interno e suas lógicas, será 
cada vez mais desafiadora e internacionalização para as empresas digitais chinesas.

Ao garantir certa maturidade via regulação, a economia 
digital chinesa passará a operar em limites considerados 
seguros pelo governo chinês – o que também pode trazer 
desafios para seu processo de internacionalização”

Na China, segundo dados do governo, até o final de 
2019, 193 marketplaces tinham valores de mercado 
de mais de US$ 1 bilhão”
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Guia básico para iniciar e aperfeiçoar 
o branding empresarial na China
Uma visão prática sobre o mercado consumidor chinês mostra que a presença nas mídias digitais é 
fundamental para se ter sucesso nos negócios no país. Aplicativos como WeChat, Bilibili e TikTok são 
cada vez mais utilizados no e-commerce na China, que só em 2020 movimentou US$ 1,8 trilhão

A pandemia de Covid-19 causou um transtorno 
no planejamento dos negócios empresariais. 
Feiras, visitas, cursos no exterior, todos foram 
cancelados, e as empresas em estágio de in-

ternacionalização tiveram que se adaptar ao mundo 
virtual. Essa adaptação, contudo, ainda não pode ser 
considerada bem-sucedida, principalmente quando 
pensamos no mercado chinês. Na China, mais do que 
catálogos, webinars, e-mails e conferências telefônicas, 
é necessário realizar uma presença ativa nas mídias so-
ciais locais como parte fundamental da estratégia de 
branding das empresas.

Muitos empresários se animam com o “Chinese Dre-
am” e a possibilidade de obter lucros rápidos em sua 
investida na China. Pensam que, sem muito esforço, se 
apenas venderem para 0,1% do mercado, que é de 1,4 
bilhão de pessoas, seu investimento internacional já 

Por Thais Moretz*
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Na China, mais do que catálogos, 
webinars, e-mails e conferências 
telefônicas, é necessário realizar uma 
presença ativa nas mídias sociais locais 
como parte fundamental da estratégia 
de branding das empresas”* Thaís Moretz é gerente-geral da Comexport China. Proprietária da empresa Thae Consulting (Xangai) e do canal de negócios e-FeitoNaChina (na 

SoulTV). Formada em Comércio Exterior pelo Mackenzie, é mestre em Política Internacional pela East China Normal University (Xangai). Trabalhou como 
pesquisadora no grupo BRICS, na Fudan University, e em promoção comercial e defesa de interesses na Apex-Brasil. 

valerá a pena. No entanto, quando iniciam, se deparam 
com uma série de dificuldades. Se você quer comprar, 
tudo bem, mas, para vender, cada 0,000001% é muito 
disputado. A concorrência é acirrada, e mais do que re-
ceber a sua oferta de preço, o chinês quer saber quem 
é você.

A revolução tecnológica dos últimos anos trouxe para o 
mercado uma série de aplicativos, mini-aplicativos e mí-
dias sociais que romperam com os padrões tradicionais. 
Hoje, só não ganha destaque aquele que não se expõe 
eficientemente nas redes. Expor-se, desde 2020, virou 
sinônimo de fazer vídeos. E, na China, esses vídeos de-
vem estar nas plataformas locais, como WeChat, Bilibili, 
TikTok, RED, dentre outros.

Mesmo que uma empresa seja bastante conhecida em 
seu país de origem e tenha milhares de seguidores no 
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Instagram, YouTube ou Facebook, na China, sem uma in-
serção nas mídias locais, ela não terá muita relevância, 
já que essas plataformas ocidentais são, quase todas, 
bloqueadas no país. Portanto, será necessário começar 
o branding do zero. Por um lado, é ruim, mas não deixa 
de ser uma oportunidade: muitos dos seus competido-
res estarão na mesma situação. Então é preciso se pre-
parar para a disputa. E é possível sair na frente.

Os pontos a seguir trazem algumas sugestões para de-
senvolvimento ou aperfeiçoamento de uma estratégia 
de branding para quem está iniciando uma exposição de 
marca no mercado chinês. 

CEBC   |   CARTA BRASIL-CHINA

A revolução tecnológica dos 
últimos anos trouxe para o 
mercado uma série de aplicativos, 
mini-aplicativos e mídias sociais 
que romperam com os padrões 
tradicionais”

B. Inserir hashtags: além do descritivo simples, co-
loque nas hashtags todas as palavras relevantes. 
Se a sua lista de contatos crescer, você terá mais 
mecanismos de filtro, e isso vai ajudá-lo a encon-
trar uma pessoa que conheceu em um evento, mas 
cujo ou apelido no WeChat você tenha esquecido. 
Clique em “inserir hashtags” e coloque elementos 
relacionados ao contato, por exemplo: #químicos, 
#têxteis, #importador, #fornecedor, #feira, etc..

C. Criar e participar de grupos: há muitos grupos no 
WeChat nos quais pode-se participar e aproveitar a 
interação com as pessoas para falar de negócios e 
da sua empresa. Mas observe que todos os grupos 
têm as suas regras. Elas normalmente ficam expos-
tas no campo “aviso público”. Observe-as e não as 
viole. Grupos com centenas de participantes são 
monitorados pelo governo e alguns tópicos são 
proibidos, podendo o administrador do grupo ser 
punido e até detido pelo governo. 

D. Postar “momentos”: momentos são essenciais 
para mostrar quem você é, o que você faz e do que 
você gosta. Por questões de privacidade, as curti-
das e comentários ficam ocultos. Você só pode ver 
o que os amigos em comum comentam e curtem. 

E. Seguir “contas oficiais”, como jornais e empresas: 
O WeChat é uma espécie de híbrido com funções 
semelhantes ao Instagram, Twitter e WhatsApp, 
sendo também um canal de negócios. Ele substitui, 
muitas vezes, o website e o cartão pessoal. É raro 
alguém que lhe peçam um “business card”, sendo o 
WeChat mais utilizado nesse contexto. Do mesmo 
modo, não pedem o seu website, mas perguntam se 
a sua empresa tem uma conta no aplicativo.

A. Como salvar os contatos: quando receber ou enviar 
uma solicitação de amizade, imediatamente clique 
em “editar contato”. Nesse campo, coloque todas as 
informações sobre a pessoa. Por exemplo: “fornecedor 
de químicos, feira Chinacoat”. Assim você não vai es-
quecer da pessoa, já que os chineses, como costume, 
não colocam suas fotos no perfil e muitas vezes usam 
um apelido ao invés do nome verdadeiro. Você tam-
bém pode clicar no nome do contato e inserir outro 
nome, que vai ajudá-lo a se lembrar dele e a localizá-lo.

Ter um website em mandarim ainda é rele-
vante, mas, cada vez mais, as empresas es-
tão de olho em outros aplicativos. Se você 
ainda não começou, o website pode ser o 
primeiro passo. 

E-mails estão caindo em desuso. A comu-
nicação na China é, sobretudo, por meio 
de mensagens instantâneas, como via We-
Chat. Diz-se que o aplicativo é o similar ao 
WhatsApp na China, mas a realidade é que 
é muito mais completo e apresenta mais 
funcionalidades.

É imprescindível ter uma conta pessoal no 
WeChat, e mais do que isso, saber como 
utilizá-la. Brasileiros que já vieram à China 
em feiras e visitas de negócios certamente 
já o instalaram em seus celulares, mas mui-
to provavelmente não têm domínio sobre 
o aplicativo. Algumas dicas simples para 
melhorar a sua interação no WeChat são:

2
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Para se ter uma ideia, a China tem quase 1 bilhão de 
usuários de internet, o que representa cinco vezes a 
população inteira do Brasil. Dados do China Internet 
Network Information Center mostram que 94% desse 
público (927 milhões de pessoas) assistem a vídeos na 
internet. Esse canal de divulgação ajudou as vendas no 
e-commerce a crescerem 11% em 2020, chegando a US$ 
1,8 trilhão.

Portanto, uma penetração eficiente nas mídias sociais 

54 Criar uma conta oficial no WeChat, ou 
um “WeChat corporativo”: sua empresa 
pode ter um WeChat corporativo e pos-
tar notícias, fotos e vídeos e ter milhares 
de seguidores. Contudo, o processo é um 
pouco mais complicado que nas mídias 
Ocidentais. Na China, para instalar uma 
conta oficial no WeChat, é necessário ter 
uma “business license” no território chi-
nês, ou seja, ser uma pessoa jurídica, com 
CNPJ na China. Isso é exigido no momento 
de instalação da conta, junto de uma assi-
natura de um cidadão chinês. Além disso, 
todo o manual de registro é em mandarim 
e a forma de inserção de conteúdo não 
é tão simples. Nesse caso, é altamente 
recomendado que se tenha um parceiro 
ou uma empresa de marketing local para 
realizar essas operações. O WeChat é tam-
bém uma mini-loja, se optar por habilitar 
a função de compras e quiser expor seus 
produtos.

Desenvolver vídeos: criar e postar vídeos 
é extremamente importante. Há um cres-
cimento exponencial de prestadores de 
serviços desse setor. Com a pandemia e as 
restrições de locomoção e contato físico, 
os recursos visuais estão se aperfeiçoan-
do para preencherem a lacuna gerada pelo 
distanciamento social. Em vez de um PDF, 
um website ou um catálogo, os chineses 
estão fazendo e recebendo mini-vídeos. 
As plataformas de streaming estão cada 
vez mais populares e agora você não pre-
cisa mais comprar um produto com base 
em uma foto estática, mas com um olhar 
de 360 graus. E você deve fazer o mesmo 
se quer vender o seu produto na China, ou 
estará em desvantagem perante aqueles 
que estão na vanguarda da tecnologia e 
do marketing digital.

chinesas é fundamental. Comece com o básico e bus-
que dominar o seu WeChat pessoal. Mantenha o seu 
networking ativo e se insira no mundo digital com mais 
força, desenvolvendo os canais empresariais e até as 
contas digitais da sua empresa. Principalmente, explo-
re vídeos e plataformas de streaming, que estão se tor-
nando tendência no Brasil, mas já são realidade na Ásia, 
sobretudo na China. Não opte pelo estático, quando o 
mundo está dinâmico. Não fique numa visão de 180, se 
a tecnologia já te oferece 360.

Dados do China Internet Network 
Information Center mostram que 
94% dos internautas chineses 
(927 milhões de pessoas) assistem 
a vídeos na rede. Esse canal de 
divulgação ajudou as vendas no 
e-commerce a crescerem 11% em 2020, 
chegando a US$ 1,8 trilhão”
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Por que a RCEP importa? 

RCEP: ENTRE CRÍTICAS E EXPECTATIVAS

A conclusão da Parceria Econômica Regional Abrangen-
te (RCEP) foi recebida com uma dose de ceticismo pela 
imprensa internacional. A reação mais frequente envol-
via duas etapas: 1) É um grande acordo comercial, segui-
do de 2) Mas, não se engane, ele não é tão importante 
quanto parece. 

A matéria sobre o anúncio da RCEP na Economist é em-
blemática dessa abordagem. O  título traz “o maior acor-
do comercial do mundo”, e a linha-fina diz que seu esco-
po não é ambicioso. O Financial Times foi um pouco mais 
ponderado, destacando a importância da RCEP – mas não 
deixou de notar que se trata de um acordo relativamente 
raso e no estilo do século passado. 

As críticas feitas à RCEP são normalmente corretas – o 
problema é que elas perdem de vista os motivos pelos 
quais o acordo importa. Este artigo trata de lançar luzes 
sobre isso. 

Por Tatiana Prazeres*

* Tatiana Prazeres  é Professora na Universidade de Negócios Internacionais e Economia, em Pequim e Colunista da Folha de São Paulo. A autora agradece a 
Marina Egydio de Carvalho pelos comentários ao rascunho deste artigo.

2. Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Singapura, Tailândia, Vietnã (membros da ASEAN), além de Austrália, China, Coreia, Japão e Nova 
Zelândia.

O QUE É A PARCERIA ECONÔMICA 
REGIONAL ABRANGENTE?

A RCEP abrange 15 países da Ásia e Oceania. Inclui China, 
Japão, Coreia, Austrália, Indonesia, Malásia, Vietnam e 
Nova Zelândia, além de economias bem menores como 
Laos e Mianmar2. Os países participantes respondem por 
cerca de 30% do PIB global, quase 30% da população mun-
dial e 28% do comércio internacional – o que fez com que 
o “tamanho” do acordo tenha recebido destaque.

Concluídas em novembro de 2020, as negociações foram 
capitaneadas pela ASEAN, a Associação das Nações do 
Sudeste Asiático, formada por dez países. A ASEAN, como 
bloco, contava com acordos individuais com China, Japão, 
Coreia, Índia, além de Austrália e Nova Zelândia. Imagina-
va-se que, com esses acordos preexistentes, construir um 
único entendimento seria tarefa relativamente simples. 
As negociações duraram mais de oito anos. A Índia, que 
participou do processo até as últimas etapas, optou por 
ficar fora do Acordo.

Mesmo com lacunas no acordo, que exclui temas como meio ambiente e leis trabalhistas, a Parceria 
Econômica Regional Abrangente propõe um conjunto único de regras de origem, sendo um passo 
importante para a consolidação da Ásia como centro de gravidade da economia global

O acordo contém 20 capítulos 
temáticos, incluindo áreas como 
barreiras técnicas, serviços, 
propriedade intelectual, 
comércio eletrônico e compras 
governamentais”
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A RCEP prevê a eliminação gradual de tarifas sobre até 
90% do comércio entre os membros, em um prazo de 
vinte anos (com exceções). Além disso, o acordo contém 
20 capítulos temáticos, incluindo áreas como barreiras 
técnicas, serviços, propriedade intelectual, comércio 
eletrônico e compras governamentais.

ACORDO É CRITICADO POR EXCLUIR TEMAS COMO 
MEIO AMBIENTE E QUESTÕES TRABALHISTAS 

A RCEP foi criticada por ter baixa cobertura de comércio. 
De fato, ao atingir menos de 90% das tarifas, o arranjo 
deixa margem para exceções. No entanto, trata-se de 
quase 90% sobre uma base robusta – 1/3 do comércio 
mundial. E numa região em que o comércio internacio-
nal cresce mais rápido que a média global.

Além disso, diz-se, corretamente, que a desgravação ta-
rifária levará muito tempo. Mas agora conta-se com um 
horizonte claro de tempo para que isso ocorra, associa-
do a uma obrigação jurídica. Em outras partes, inclusive 
no Brasil, fala-se há mais de vinte anos sobre abertura 
comercial, com resultados limitados.

Críticos apontam que a RCEP não trata de temas como 
meio ambiente ou questões trabalhistas – o que tam-
bém é correto. Cobre assuntos como comércio eletrôni-
co, concorrência, facilitação de investimentos e peque-
nas e médias empresas. Nesses casos, as obrigações são 
superficiais - mas têm valor sobretudo porque, no âmbi-
to da Organização Mundial do Comércio, não há acordos 
específicos sobre esses temas.

Algumas críticas à RCEP a comparam, direta ou indireta-
mente, à CPTPP, a Parceria Transpacífica Abrangente e 
Progressista, concluída em 2018. De fato, em compara-
ção com a RCEP, a CPTPP tem mais ambição, cobre mais 
temas, e a profundidade de seus compromissos é maior. 
Para muitos, a CPTPP estaria na fronteira da definição 
de regras para o comércio internacional. 

Por outro lado, vale lembrar que a composição dos gru-
pos é diferente - para começar, a China, maior potência 
comercial, está na RCEP mas não na CPTPP.  A RCEP não 
é a CPTPP, mas a comparação impede que se enxergue 
o valor próprio da RCEP, independentemente do outro 
acordo.

A IMPORTÂNCIA ECONÔMICA E POLÍTICA DA RCEP 
COMO CATALIZADOR DA INTEGRAÇÃO ASIÁTICA

Se é verdade que a RCEP consolida arranjos comerciais 
preexistentes na região, é também correto destacar 
que, até agora, não havia um acordo ligando China e 
Japão, a segunda e a teceria economias do mundo. Ou 
Japão e Coreia, duas potências comerciais. A criação des-
ses novos vínculos jurídico-comerciais tem valor econô-
mico inegável e, por si só, já demonstra a importância 
da RCEP.

Outro aspecto, técnico mas de grande importância nes-
se acordo, diz respeito a regras de origem. Se pessoas 
viajam com passaportes, bens atravessam fronteiras 

com certificados de origem, emitidos com base em re-
gras de origem. Isso é necessário para que um acordo be-
neficie apenas o que foi originado nos países membros 
- e não se estenda indevidamente a outros países. Aqui, 
vale destacar: 

•	 A RCEP harmoniza regras de origem contidas nos 
vários acordos preexistentes entre os membros. 
As regras de origem para exportar, digamos, rou-
pas do Vietnam para o Japão, para a Coreia ou 
para a China sob o benefício do acordo são as mes-
mas. Portanto basta cumprir um único conjunto 
de regras para atingir esses vários mercados.

•	 A RCEP conta com regras flexíveis para confe-
rir origem a um produto. É possível inclusive 
acumular origem na região. Isso significa que o 
conteúdo gerado em mais de um país do acordo 
pode ser somado, facilitando que o produto seja 
considerado originado no bloco.

•	 Adotou-se um certificado de origem para a RCEP, 
o que traz redução de custos administrativos para 
empresas que operam com fornecedores ou com 
clientes em mais de um país do grupo. No exem-
plo do exportador de roupas do Vietnam, bastará 
um único certificado RCEP para que o produto se 
beneficie da redução tarifária na China, no Japão, 
na Coreia e nos demais países do bloco.

Em resumo, estabelece-se um conjunto único de regras 
de origem, que são flexíveis, e passa a valer um único 
certificado de origem RCEP.

Em função disso, o acordo atuará como catalizador da 
integração na Ásia, porque favorecerá o funcionamento 
de cadeias de valor dentro da região. O acordo facilita 

Apesar de excluir temas sobre meio 
ambiente e leis trabalhistas, a RCEP, 
ainda que de forma superficial, 
cobre assuntos ausentes no âmbito 
da OMC, como comércio eletrônico, 
concorrência, facilitação de 
investimentos e pequenas e médias 
empresas”
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a operação de empresas que exportam para vários des-
tinos ou que têm fornecedores em mais de um país da 
RCEP. Em particular, ganham as cadeias longas, porque 
cada vez que um insumo atravessa uma fronteira dentro 
da região, há ganhos em relação ao status quo de hoje. 

Nessa linha, um estudo do Peterson Institute for Inter-
national Economics indica que manufatura avançada é o 
setor no qual o acordo trará ganhos maiores. Para China, 
Japão e Coreia - os três principais ganhadores da RCEP 
segundo esse estudo3 - dois terços do comércio gerado 
pelo acordo será nessa área, incluindo equipamentos 
elétricos e eletrônicos, máquinas e veículos, que tradi-
cionalmente dependem de cadeias de suprimentos que 
passam por mais de um país. 

A UNCTAD, ademais, chama atenção para o fato de que 
barreiras não-tarifárias têm importância maior que ta-
rifas no comércio intra-RCEP. No setor de agroalimen-
tos, obstáculos não-tarifários podem significar custo 
equivalente a uma tarifa de 9%. Se o acordo ajudar a 
diminuir esse peso, digamos, pela metade, trará ganhos 
concretos.  

A RCEP facilita não apenas o comércio intrarregional, 
mas também investimentos na região, que passam a se 
beneficiar tanto do ambiente mais favorável às trocas 
comerciais, quanto do acesso facilitado a um mercado 
consumidor cada vez maior.

Países da RCEP tendem a ganhar com oportunidades ge-
radas por empresas que buscam cadeias de valor mais 
resilientes em função da pandemia ou da rivalidade Chi-
na-EUA. Para etapas de cadeias de produção que saem 
da China, os membros da RCEP se posicionam como can-
didatos fortes a esses investimentos, tendo em mente a 
“duty free” que manterão com a China e porque a produ-
ção nesses parceiros pode ajudar a contornar barreiras 
americanas às importações chinesas.

Com a harmonização das 
regras de origem, a RCEP 
atuará como catalizadora 
da integração na Ásia, 
favorecendo o funcionamento 
de cadeias de valor na região”

3. O estudo indica que a RCEP geraria um acréscimo de US$ 186 bilhões 
anuais no PIB da região em 2030. Desse valor, US$ 156 bilhões seriam 
ganhos de China, Coreia e Japão somados.
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A RCEP facilita não apenas 
o comércio, mas também 
investimentos na região, que 
passam a se beneficiar do 
acesso facilitado a um mercado 
consumidor cada vez maior”

A Parceria Econômica Regional 
Abrangente é um motivo a mais para 
que países mundo afora pensem 
seriamente na sua participação em 
cadeias globais de valor e na sua 
atuação na Ásia”

As críticas à RCEP subestimam seu potencial econômi-
co, mas também perdem de vista sua importância estra-
tégica diante da rivalidade entre Washington e Pequim. 
A RCEP tem uma dimensão política significativa para a 
China. Quanto mais o país se integra à Ásia, mais cus-
toso fica para os Estados Unidos um descolamento da 
China. Mais difícil é o esforço de isolar ou conter o país 
asiático.

Além disso, a RCEP sinaliza para Washington que o 
mundo não vai esperar os americanos decidirem se 
querem, ou como querem, novos acordos comerciais. 
Em 2017, Donald Trump anunciou a retirada dos EUA da 
Parceria Transpacífica. O que era um acordo com 12 paí-
ses tornou-se um com 11, o CPTPP. Desde então, a China 
acelerou esforços para concluir a RCEP, consolidando 
sua presença na região e ocupando o espaço aberto pe-
los Estados Unidos. Dos 15 membros da RCEP, 7 fazem 
parte também da CPTPP.

AVANÇO DA RCEP REFORÇA PAPEL DA ÁSIA COMO 
POLO DINÂMICO DA ECONOMIA GLOBAL

A RCEP não revolucionará o comércio internacional, 
mas não parece correto julgá-la por essa régua. Ao focar 
naquilo que a RCEP não é, observadores perdem de vista 
o real valor do acordo, tanto sob o ponto de vista econô-
mico quanto político. 

O acordo reforça a importância da Ásia como polo dinâ-
mico da economia global e, enquanto muitos se distra-
em, a região avança. A RCEP é um motivo a mais para 
que países mundo afora pensem seriamente nas suas 
políticas de comércio, na sua participação em cadeias 
globais de valor e na sua atuação na Ásia de modo geral.
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Mesmo com pauta concentrada em commodities, 
exportações do Brasil para China têm aumento das 
vendas de produtos com maior valor agregado

Com uma pauta de exportações historicamen-
te concentrada em produtos primários, a 
expansão das vendas de setores com maior 
valor agregado muitas vezes passa desperce-

bida nos embarques do Brasil para a China.  Mesmo 
com participações individuais inferiores a 0,5%, na 
comparação entre os primeiros trimestres de 2021 
e 2020, cresceram exponencialmente os envios de 
produtos como torneiras, válvulas e semelhantes, 
polímeros de estireno, transformadores elétricos e 
determinadas máquinas e aparelhos, conforme ex-
posto na tabela ao lado. 
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Por Tulio Cariello e Camila Amigo*

* Tulio Cariello é diretor de Conteúdo e Pesquisa do CEBC. 
Camila Amigo é assistente de Pesquisa do CEBC

Vendas de torneiras e válvulas, polímeros de estireno e transformadores elétricos 
tiveram saltos de quatro dígitos ou mais. Do lado das importações, compras 
brasileiras com origem na China já são semelhantes às aquisições vindas da Alemanha 
e do Japão, com preponderância de produtos da indústria da transformação

QUADRO 1  - EXPORTAÇÕES DE MANUFATURAS DO BRASIL PARA A CHINA (1º TRIMESTRE DE 2021/2020)
PRODUTOS SELECIONADOS (US$ MIL)

FONTE: MINISTÉRIO DA ECONOMIA | ELABORAÇÃO: CEBC 

Exportações 2021 2020 Variação (%)

Torneiras, válvulas e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e 
outros recipientes 11.498 570,1 1917%

Aparelhos e dispositivos para aquecimento, cozimento, torrefacção, destilação, rectificação, esterilização, 
pasteurização, estufagem, secagem, evaporação, vaporização, condensação ou arrefecimento 2.163 128,8 1579%

Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controle 1.954 35,7 5378%

Polímeros de estireno, em formas primárias 1.736 2,4 70940%

Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos, bobinas de reactância e de auto-indução 1.039 92,1 1028%

Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respectivos acessórios (por 
exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões) 1.011 6,9 14571%

Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor incorporado 830 150,8 450%

Máquinas e aparelhos mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em 
outras posições do capítulo 84 818 409 100%
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A indústria do café, setor com grande potencial, mas 
com relevância limitada na pauta de exportações, tam-
bém teve comportamento similar nesse período. As 
vendas do produto, mesmo torrado ou descafeinado, 
aumentaram 99%, enquanto as de extratos, essências 
e concentrados de café cresceram 1.172%. Em análise 
quantitativa, as variações seguiram a mesma linha, com 
saltos de 105% e 758%, respectivamente.

De acordo com estudo publicado em parceria entre 
Apex-Brasil e CEBC em 2019, ainda que na China pre-
domine o chá como bebida favorita, nos últimos anos 
tanto a produção quanto o consumo de café cresceram 
a taxas de dois dígitos e não mostram sinais de desace-
leração, o que abre grande espaço para incremento das 
exportações brasileiras.

Dentre os dez produtos mais 
exportados do Brasil para a China, as 
vendas de açúcar foram as que mais 
subiram, com variação de 513% – o 
maior crescimento relativo dentre os 
cinco maiores compradores”
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GRÁFICO 1  - EXPORTAÇÕES DO SETOR DE CAFÉ DO BRASIL PARA A CHINA: 1º TRIMESTRE DE 2021/2020 (US$ MIL)

CAFÉ, MESMO TORRADO OU DESCAFEINADO EXTRATOS, ESSÊNCIAS E CONCENTRADOS DE CAFÉ

FONTE: MINISTÉRIO DA ECONOMIA | ELABORAÇÃO: CEBC 

China aumenta participação nas exportações 
brasileiras de açúcar 

Dentre os dez produtos mais exportados do Brasil 
para a China, as vendas de açúcar foram as que mais 
subiram, com variação de 513% – o maior crescimento 
relativo dentre os cinco compradores mais relevantes. 
Essas aquisições geraram retorno financeiro de US$ 122 
milhões, alçando a China à posição de quinto principal 
destino das exportações da commodity. Bangladesh li-
dera as compras, com fatia de 10% do total, seguido por 
Indonésia, Argélia e Arábia Saudita, com participações 
de 9,5%, 8,3% e 6,8%, respectivamente. A fatia chinesa 
foi de 6,6%, um incremento de 5,1 pontos percentuais 
na comparação com o mesmo período de 2020.

Carnes suína e bovina puxam crescimento de 
7,2% nas vendas de proteína animal para a China

Os embarques de proteína animal — incluindo as car-
nes bovina, suína e de frango — cresceram 7,2% em va-
lor. Em análise por toneladas, houve aumento de 14,4%. 
Apesar do crescimento geral, o setor foi responsável por 
8% das exportações para o país asiático, com perda de 
dois pontos percentuais em relação aos três primeiros 
meses do ano anterior. Os produtos da suinocultura e 
bovinocultura nacionais puxaram o aumento das ven-
das, com variações de 30% e 17%, enquanto os embar-
ques de carne de frango caíram 21% em termos de valor 
e 12% em análise quantitativa. 

Mesmo com crescimento de 6% no valor das exportações 
de soja, houve queda de 8% no volume dos embarques, 
em parte por conta de atrasos causados pelo plantio tar-
dio e pelas chuvas recentes que dificultam o acesso às 
lavouras. Esse cenário levou o setor a reduzir sua partici-
pação na pauta para 26%, com perda de 6 pontos percen-
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tuais, enquanto os envios de minério de ferro ocuparam 
o topo das vendas, com fatia de 32%, frente aos 20% re-
gistrados entre janeiro e março de 2020.

Pauta de exportações para a China tem menos 
valor agregado do que para Estados Unidos e Ar-
gentina 

Como destino de exportações que chegaram a US$ 17,6 
bilhões no primeiro trimestre de 2021 – uma expansão 
de 28% na comparação com o mesmo período do ano an-
terior, o país asiático se manteve como o principal mer-
cado das vendas do Brasil, com participação de 31,6%, a 
frente de Estados Unidos e Argentina, que tiveram fa-
tias, respectivamente, de 10% e 4,7%. 

Por outro lado, um exame qualitativo das exportações 
para os maiores compradores do Brasil mostra que o 
perfil das vendas para a China é excessivamente concen-
trado em atividades extrativas e agropecuárias, que res-
ponderam por 82% dos embarques. Comparativamente, 
as exportações para os Estados Unidos e a Argentina 
tiveram preponderância de produtos da indústria da 
transformação, com fatias de 85% e 90% para cada país.

QUADRO 2  - EXPORTAÇÕES DO BRASIL PARA A CHINA (1º TRIMESTRE DE 2021/2020)

FONTE: MINISTÉRIO DA ECONOMIA | ELABORAÇÃO: CEBC 

Na comparação entre os primeiros 
trimestres de 2021 e 2020, as vendas 
de minério de ferro para a China 
cresceram 103%, atingindo US$ 5,7 
bilhões. A commodity liderou a pauta 
de exportação, com participação 
de 32% – um aumento de 12 pontos 
percentuais”

GRÁFICO 2  - PERFIL DAS EXPORTAÇÕES DO BRASIL 
PARA OS TRÊS MAIORES COMPRADORES  
(1º TRIMESTRE DE 2021)

FONTE: MINISTÉRIO DA ECONOMIA | ELABORAÇÃO: CEBC

China é a principal origem de cinco dos dez pro-
dutos mais importados pelo Brasil 

A China segue como a primeira colocada nas importa-
ções brasileiras, com participação de 22,8%. No primeiro 
trimestre de 2021, as compras com origem no país che-
garam a US$10,9 bilhões, um aumento de 8,1% em rela-
ção ao mesmo período do ano anterior. 

Os desembarques dos Estados Unidos, segunda origem 
mais relevante, caíram 12,7%, com total de US$ 8 bi-
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lhões. Na sequência, as compras da Argentina chegaram 
a US$ 2,6 bilhões, com aumento de 16%, enquanto os 
produtos vindos da Alemanha somaram o mesmo valor, 
ainda que o resultado represente uma queda de 3,3%.

Dentre os dez principais produtos da pauta de impor-
tação brasileira com o mundo, a China lidera o forneci-
mento de cinco: partes e acessórios de veículos auto-
motivos, equipamentos de telecomunicação, válvulas 
e tubos termiônicos, medicamentos e produtos farma-
cêuticos e compostos organo-inorgânicos. O país asiáti-
co aparece também entre os principais fornecedores de 
adubos e fertilizantes químicos.

Importações de medicamentos e produtos far-
macêuticos chineses têm salto de 230% e conso-
lidam país como principal fornecedor do Brasil

Os desembarques dos dez principais produtos impor-

QUADRO 3  - IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS COM ORIGEM NA CHINA (1º TRIMESTRE DE 2021 E 2020)

FONTE: MINISTÉRIO DA ECONOMIA  |  ELABORAÇÃO: CEBC

tados da China cresceram na comparação entre os três 
primeiros meses de 2021 e 2020. Em destaque, as com-
pras de medicamentos e produtos farmacêuticos au-
mentaram 230%. Esse quadro consolida o país como o 
principal fornecedor desses insumos, com fatia de 22% 
do mercado, frente a 14% dos Estados Unidos e 10% da 
Suíça. 

Os outros dois principais saltos foram em equipamen-
tos elétricos e não elétricos de uso doméstico e peças 
para máquinas de processamento de dados, que tive-
ram variações de 92% e 70%, respectivamente. Os dois 
produtos têm a Ásia como principal origem, com predo-
mínio da China, fonte brasileira de 87% do primeiro e de 
76% do segundo.

A categoria “outros”, que engloba os demais itens com 
participação individual menor do que 2%, teve retração 
de 7%. A participação da soma desses produtos foi de 

58%, dez pontos percentuais a menos do que no mesmo 
período do ano anterior, evidenciando uma pauta de im-
portação menos diversificada.

Perfil das importações da China se assemelha ao 
de compras vindas de países desenvolvidos 

A indústria de transformação respondeu por 99,7% das 
compras originárias da China nos três primeiros meses 
do ano. A agropecuária respondeu por 0,14% do total 
das importações, o equivalente a US$ 15,7 milhões, sen-
do produtos hortícolas, matérias vegetais em estado 
bruto e especiarias as principais importações. A indús-
tria extrativa respondeu por apenas 0,06% do total.  

A predominância da indústria de transformação não é 
exclusividade da China. De modo geral, a pauta de im-
portação brasileira é mais concentrada em produtos 
manufaturados. Uma análise mais detalhada aponta 
que essa realidade se intensifica nas importações com 
origem em países desenvolvidos. 

Dos produtos importados dos Estados Unidos, a indús-
tria de transformação foi responsável por 86% da pauta, 
enquanto o extrativismo teve fatia de 13%. Alemanha e 

Com participação de 22% nas 
importações de medicamentos 
e produtos farmacêuticos, China 
fica à frente de Estados Unidos e 
Suíça, cujas fatias são de 14% e 10%, 
respectivamente”
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Japão apresentam perfil mais semelhante ao da China, com participação da indústria 
de transformação chegando a virtualmente 100%. Por outro lado, a pauta de importa-
ção com origem na Argentina é mais diversificada, com fatias de 19% da agropecuária e 
de 16% de energia elétrica, enquanto a indústria de transformação responde por 64%.

GRÁFICO 3  - PERFIL DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DOS CINCO PRINCIPAIS 
FORNECEDORES  (1º TRIMESTRE DE 2021)

FONTE: MINISTÉRIO DA ECONOMIA   |   ELABORAÇÃO: CEBC

Brasil tem expansão da corrente comercial com os dez principais parcei-
ros, exceto Estados Unidos

No primeiro trimestre de 2021, o superávit do Brasil com a China chegou a US$ 6,7 
bilhões, o maior valor dentre todos os parceiros comerciais, com aumento de 38% 
em relação ao mesmo período de 2020. Esse resultado contribuiu com 85% do saldo 
positivo do país com o mundo.

As trocas bilaterais cresceram 19,6%, atingindo US$ 28,5 bilhões. A tabela a seguir mos-
tra o comportamento da corrente comercial do Brasil com seus principais parceiros. 
Nesse contexto, apenas as transações com os Estados Unidos fecharam o trimestre em 
queda. Em termos relativos, o comércio com a China teve a terceira maior expansão, 
atrás apenas do Chile e da Coreia do Sul, cujos crescimentos foram de 35,3% e 25,4%.

Participação da indústria de transformação nas 
importações brasileiras da China é de virtualmente 
100% – quadro semelhante ao das aquisições com 
origem na Alemanha e no Japão”

QUADRO 4  - CORRENTE COMERCIAL DO BRASIL COM OS 10 PRINCIPAIS PARCEIROS 
(1º TRIMESTRE DE 2021/2020 - US$ BILHÕES)

FONTE: MINISTÉRIO DA ECONOMIA | ELABORAÇÃO: CEBC

País 2021 2020 Variação

China 28.5 23.8 19,6%

Estados Unidos 13.6 14.4 -5,5%

Argentina 5.2 4.4 18,2%

Alemanha 3.9 3.7 5,6%

Japão 2.5 2.3 9,2%

Coreia do Sul 2.4 1.9 25,4%

Chile 2.3 1.7 35,3%

Itália 2.2 1.8 19,5%

México 2.1 2.0 2,5%

Índia 2.1 2.0 2,2%

Notas: 1) Os dados apresentados nesta publicação foram consultados na base de dados Comex Stat e no site do Ministério da Economia entre os dias 09 e 15 de abril de 2021. De acordo com informações do próprio Ministério, os valores 
podem sofrer alterações devido a atualizações da base de dados. 2) Os números de exportações, importações, saldo, corrente comercial e cálculos percentuais podem apresentar leves alterações devido a arredondamento de valores.
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