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RESUMO 
 

 

Procuramos analisar nesse trabalho o crescimento econômico chinês, 

intensificado pelo processo de abertura econômica ocorrida em 1979, que 

ocasionou uma grande mudança na economia chinesa, colocando-a hoje entre 

os principais mercados mundiais.  Aliado a isso, analisamos também, como se 

encontra a relação comercial entre a China e o Brasil. 

Buscamos então, a partir da análise de integração entre os dois países, 

entender como o Brasil pode ser beneficiado com a relação China-Brasil e 

quais os gargalos que existem que dificultam uma melhor relação comercial 

entre os dois.  

Como resultado, observamos que a China é uma das grandes potências 

mundiais, e que representa um mercado promissor e de grandes oportunidades 

para o mundo, principalmente para países como o Brasil, que produz muito do 

que a China necessita para o desenvolvimento. Entretanto, ameaças a 

empresas brasileiras também existem, uma vez que os produtos chineses são 

muito baratos, concorrendo deslealmente com os produtos brasileiros.  

Compreendemos que a evolução do comércio internacional provocou 

mudanças significativas na estrutura logística internacional, entretanto, o Brasil 

ainda tem uma estrutura logística falha e atrasada, com infra-estrutura precária, 

ocasionando perda de produtividade e competitividade. Sendo necessário, 

portanto uma política eficiente onde investimentos sejam realizados para 

melhorar a competitividade do Brasil e aumentar a relação China – Brasil. 

 

 

 

 

Palavras-chaves: Crescimento Econômico, Abertura Econômica, Relação 

Comercial, China, Brasil, Integração, Gargalos, Oportunidades, Ameaças, 

Logística, infra-Estrutura.  
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ABSTRACT 
 

 

We tried to analyze the Chinese economical growth, intensified by the 

process of economical opening happened in 1979, that caused a great change 

in the Chinese economy, placing the country in the principal world markets.  

Besides that, we also analyzed how is the commercial relationship between 

China and Brazil.   

After this analysis of integration between Brazil and China, We tried to 

understand how the Brazil can be benefitted with the relationship with China 

and which the difficulties exist that hinder a better commercial relationship 

between them.    

As result, we observed that China is one of the great world potencies, 

and that represents a promising market and of great opportunities for the world, 

mainly for countries as Brazil, that produces a lot than China needs for the 

development. However, threats to Brazilian companies also exist, once the 

Chinese products are very cheap, competing disloyal with  Brazilian products.    

We understand that the evolution of the international trade provoked 

significant changes in the structure international logistics, however, Brazil still 

has a structure logistics with flaw and late, with precarious infrastructure, 

causing loss of productivity and competitiveness. It is necessary, therefore an 

efficient politics where investments are accomplished to improve the 

competitiveness of Brazil and to increase the relationship China - Brazil.   

   

 

 

 

Key Words: Economical growth, Economical opening, Commercial Relationship, 

China, Brazil, Integration, Difficulties, Logistics, Infrastructure. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

As mudanças mundiais decorrentes do processo de industrialização e 

globalização provocaram no mundo o surgimento de mercados cada vez mais 

seletivos e exigentes. A qualidade dos produtos e preços mais baixos 

passaram a ser elementos indispensáveis para a conquista e a permanência 

em um mercado. 

Assim, com o advento da globalização a necessidade da abertura 

econômica dos países tornou-se elemento fundamental para ser competitivo no 

mercado internacional. 

Muitos países atrasaram bastante a abertura econômica ocorrida após a 

Revolução Industrial, sendo a China um deles. Somente em 1979 este país 

passou a viver uma nova era, decorrente do processo de abertura econômica 

realizada pelo líder Deng, que tinha como ideologia o desenvolvimento e a 

modernização da economia como fatores preponderantes para o sucesso do 

país. Assim, a maior nação populacional do mundo com 1,3 bilhões de 

habitantes, 9,6 milhões de km2, que por muitos anos manteve a economia 

fechada para o mercado internacional, passou a ser um dos maiores mercados 

mundiais e com os melhores índices de crescimento após a revolução 

realizada por Deng a partir de 1979, que entendia que “imprimir maior 

velocidade às reformas e à abertura para o exterior” se fazia fundamental para 

o crescimento do país. (OLIVEIRA, 2004, p.33) 

As reformas realizadas por Deng proporcionaram grandes recordes 

mundiais à China na exportação, na captação de investimentos estrangeiros e 

na expansão do Produto Interno Bruto (PIB). (OLIVEIRA, 2004) 

Baseado no crescimento econômico e na importância que a China vem 

ganhando no mercado internacional, será abordado no presente trabalho 

quando e como ocorreu o processo de abertura econômica desse país e quais 

são as barreiras e vantagens desse crescimento para o comércio bilateral com 

o Brasil. 

Esta monografia tem como objetivo realizar uma análise da abertura 
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econômica da China, de modo a entender como este país tornou-se em poucos 

anos um dos principais mercados mundiais e paralelamente analisar como se 

encontra a relação bilateral com o Brasil. Buscaremos apresentar os gargalos 

entre esses dois mercados potenciais e propostas para o aproveitamento do 

crescimento comercial entre os dois países. Como também analisaremos os 

impactos para os portos brasileiros com a expansão econômica chinesa, além 

de analisarmos como estes se encontram com relação à infra-estrutura. 

No intuito de facilitar o direcionamento do trabalho proposto, procuramos 

então elaborar questões que pudessem nos direcionar na realização dos 

estudos de pesquisa: 

Como ocorreu o processo revolucionário pelo qual a China passou para 

chegar ao patamar de importância para o mercado mundial, uma vez que há 

apenas 26 anos esta economia possuía uma ideologia centralizadora e 

fechada? Quais fatores foram priorizados pelo governo? Como se encontra a 

relação bilateral deste país com o Brasil e como isto está afetando a economia 

e os portos brasileiros? 

 Com base nessas questões passaremos a buscar as informações 

necessárias para o embasamento do trabalho, uma vez que este é um tema 

cada vez mais abordado pelo mercado em geral dada a importância econômica 

e comercial que a China possui atualmente perante o mundo.  

Conjuntamente a essa análise, buscaremos entender as grandes 

oportunidades que surgem para o Brasil, caso este mantenha um 

relacionamento amigável, como já ocorre, e, além disto, aprimorando e 

qualificando os produtos brasileiros, a mão-de-obra, além do desenvolvimento 

dos portos, para estar apto para atender o maior mercado consumidor mundial, 

que é o mercado chinês. 

Nos estudos realizados, verificamos que em um mercado cada vez mais 

globalizado, conhecer bem o outro país com o qual se quer negociar e manter 

relações amigáveis passa a ser elemento fundamental para se ter uma relação 

bilateral saudável. 

Cabe assim a lembrança de um antigo provérbio oriental que diz: 
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“Conheça o inimigo e a si mesmo: você não correrá perigo em 
cem batalhas. Quando você não conhece o inimigo, mas 
conhece a si mesmo, suas chances de perder e ganhar são 
iguais. Se você não conhece nem o inimigo nem a si próprio, 
certamente correrá perigo em todas as batalhas”. (SUN TZU 
apud CARNIER, 2004, p.24) 
    

O tema abordado neste trabalho monográfico é analisado segundo o 

Paradigma da Interdependência das Relações Internacionais, que é definido 

como uma interpretação dos fenômenos mundiais, amparada em métodos que 

expliquem os fatos que estão ocorrendo no cenário internacional (RODRIGUES 

apud BEDIN, 2000). 

 O modelo de interdependência surgiu após a Segunda Guerra Mundial 

em conseqüência das mudanças ocorridas na sociedade, devidas ao rápido 

desenvolvimento da técnica, da economia, dos meios de comunicação, entre 

outros. Os aspectos de segurança nacional e poder militar perderam força, e o 

econômico e financeiro passaram a fazer parte da realidade global. A 

interdependência afetava o comportamento dos Estados e a política mundial. 

 A partir do modelo de interdependência a economia mundial passa a ser 

analisada como algo importante, as relações internacionais deixam de ser 

conflituosas para serem cooperativas, surgindo assim uma nova era, a da 

globalização da economia, tornando cada vez mais difícil a distinção entre as 

políticas mundiais e a interna dos Estados. Com isso, o conceito de fronteira e 

soberania foi perdendo força, pois se fez “desaparecer a tradicional distinção 

entre o campo interno e internacional”. (OLIVEIRA, Odete, 2002, p.131) 

 Segundo Halliday (apud OLIVEIRA, Odete, 2002, p.129), duas 

economias são interdependentes quando existe uma interação mútua e 

qualquer ação realizada por elas gera efeitos recíprocos. Com isso a 

interdependência acaba por reduzir a autonomia do Estado, que passa a ter 

uma dependência além da própria fronteira. Não há como classificar a 

interdependência como algo que gera maiores custos ou benefícios para os 

Estados, pois é necessário analisar cada caso, “primeiro, concentrar-se nos 

ganhos e perdas comuns das partes envolvidas; segundo, colocar ênfase nos 

ganhos relativos e na distribuição dos temas em questão”. 
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 O tema aqui trabalhado – Crescimento Econômico da China, a Relação 

Bilateral com o Brasil e os Impactos nos Portos Brasileiros decorrentes desta 

Expansão - enquadra-se neste paradigma devido à interdependência dos 

mercados, ocorridos com a abertura econômica.   
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1. CRESCIMENTO ECONÔMICO CHINÊS 
 
 

A terceira maior nação do planeta em extensão territorial com 9,6 

milhões de km2, perdendo apenas para Rússia e Canadá e a maior nação 

populacional do mundo com cerca de 1,3 bilhões de habitantes, e 5 mil anos de 

civilização, dez vezes mais antiga do que a americana, um dos maiores 

mercados do mundo e com os melhores índices de crescimento, além de 

possuir hoje as maiores reservas cambiais do mundo, que por muito anos 

manteve a economia fechada para o mercado internacional, chama-se 

oficialmente desde 1949 de República Popular da China (Zhonghua Renmin 

Gongheguo), mundialmente conhecida como China. (BANCO DO BRASIL, 

2004) 
“De todas as grandes, e potencialmente grandes potências, a 
China é a que mais cresce. Os Estados Unidos já são a mais 
poderosa, a Europa está na faina de uma unidade maior, a 
Rússia é um gigante que cambaleia e o Japão é rico, mas até 
agora, tímido. A China, no entanto, com taxas de crescimento 
econômico que chegam a 10% ao ano, um forte sentido de 
coesão nacional e uma força militar cada vez mais musculosa, 
terá o maior crescimento relativo entre as potências”. 
(JUNIOR; SANCHEZ, 2004, p.159) 
 

 Não é de se surpreender à capacidade de crescimento e 

desenvolvimento chinês, quando se sabe da sua admirável contribuição 

científica, tecnológica e cultural para o mundo já a milhares de anos. Segundo 

estudos realizados por Needham1 (apud OLIVEIRA, 2004, p. 28) “mais da 

metade das invenções e descobertas sobre as quais repousa a vida moderna 

vieram da China, mas poucos sabem disso”. Para se ter uma noção das 

admiráveis conquistas dos Chineses e que só foram adotadas no ocidente 

muitos anos depois, muitas vezes mais de séculos depois, temos: a pólvora, a 

bússola, o papel, a impressão, o leme, os mastros múltiplos, as cartas náuticas, 

os primeiros livros, o papel-moeda, a enxada, o arado, a carroça, carrinho de 

 

1 Sábio inglês Joseph Needham, lançou uma grande obra de 15 volumes intitulada Science 
and Civilization in China( JUNIOR; SANCHEZ,2004, p.137) 
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mão, uso do carvão de pedra, do petróleo e do gás como combustível e mais 

tarde serviram para a iluminação dos povoados, a irrigação, as pontes, os 

canais de navegação, a fundição do ferro, do bronze, do aço, o sismógrafo, 

pára-quedas, balão, fiação, energia hidráulica, descobertas na área de saúde 

como a diabete, exame de urina, circulação do sangue, a endocrinologia, 

imunologia, o sistema decimal, o zero, a álgebra, geometria, os sinos, os 

tambores, o fósforo, o espelho, o álcool, o jogo de xadrez, o relógio, etc. 

(OLIVEIRA, 2004). 

 É interessante observar, porém, que mesmo com toda riqueza cultural e 

intelectual do povo chinês, como o fechamento econômico atrasa o 

desenvolvimento de um país.  Pois a China, mesmo com toda capacidade de 

inovação adquirida, ao longo de milhares de anos, na ciência, na tecnologia, na 

matemática, na agricultura, entre outras áreas, somente teve o apogeu em 

1979 com a abertura econômica, bem depois do ocidente, que por sinal se 

utilizou das inovações chinesas muitos anos depois de inventadas, como por 

exemplo, o papel que surgiu na China no século II a.C. e somente foi adotado 

no Ocidente 1400 anos depois. A impressão que surgiu na China no século VII, 

somente foi utilizada pelo Ocidente 500 anos depois. “O Sistema agrícola de 

aragem da terra, de reprodução de sementes e de plantação em fileiras 

somente foi utilizado no Ocidente 2200 anos depois”. (OLIVEIRA, 2004, p.29) 

Com o entendimento em 1949 do líder chinês Mao de que a China 

necessitava passar por uma mudança na forma feudal que estava a viver, o 

dragão chinês despertou para a realidade mundial que é a da abertura 

econômica. A partir das mudanças políticas e econômicas iniciadas por esse 

líder, e que foram ainda mais revolucionárias em 1979 com o então sucessor 

de Mao, o líder Deng, a China passa então a viver uma nova era econômica, 

onde o PIB passou a ter média anual de crescimento de 9,5% nos últimos 

anos. (BANCO DO BRASIL, 2004) 
 
“Uma das razões que permitiram à China manter suas taxas de 
crescimento, de quase 10% ao ano, foi conseguir saltar da 
produção de artigos industrializados de baixo valor agregado 
para outra categoria, que permite ganhos mais elevados. O 
país está fabricando aviões e desenvolve marcar próprias de 
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equipamentos eletrônicos que rivalizam em preço e em 
qualidade com os dos japoneses, com os dos Tigres Asiáticos 
e com os dos americanos”. (ANÁLISE, 2006, p.37) 

 

 Com abertura finalmente a China pôde mostrar ao mundo sua 

capacidade produtiva, e com isso vem caminhando rapidamente para o topo 

das grandes produtoras e exportadoras mundiais. 

 
“Em 1997, registraram os chineses dois significativos recordes 
mundiais: a safra de 490 milhões/t. de cereais (mais do que as 
colheitas dos Estados Unidos, Rússia e Brasil juntas) e a 
produção de aço, superior a 100 milhões/t. Com a inestimável 
ajuda de mais de US$ 300 bilhões de investimentos externos 
vem, igualmente, conquistando a liderança em vários 
segmentos industriais como na fabricação de televisores, 
telefones, bicicletas, eletro-domésticos, entre muitos outros. 
Rapidamente tornou-se a China a terceira maior 
produtora/consumidora de energia: é a primeira na produção 
de carvão, a segunda na geração de eletricidade e a quinta na 
extração de petróleo, até dados de 2004”. (OLIVEIRA, 2004, 
p.36) 

 

O excelente desempenho que a China vem apresentando nos últimos 

vinte e seis anos é explicado pelas mudanças significativas ocorridas no 

padrão de vida da população2, decorrentes do processo de abertura e inserção 

da China no mundo de maneira competitiva, além da conscientização política 

da necessidade de investir em educação, da reforma agrária e de captação de 

investimentos para o país. 

 
“Com isto, conseguiu, entre outros feitos arrancar da faixa da 
pobreza trezentos milhões de chineses das zonas rurais de 
todo o país, solucionando, em especial, questões de 
alimentação, vestuário e habitação. A solução destes três 
problemas de uma população pobre tão numerosa em tão curto 

 

2  A expectativa de vida do chinês, que era de 68 anos, em 1990, subiu para 71 anos em 2000. 
Em fins de 2002, os telefones fixos já atendiam mais de quatrocentos milhões de usuários, 
situando-se em segundo lugar no mundo, enquanto os celulares passavam de cento e oitenta 
milhões de linhas, ocupando o primeiro lugar no mundo. Já passa de 59,1 milhões o número de 
“internautas” chineses, ocupando também o segundo lugar no mundo. (JUNIOR; SANCHEZ, 
2004, p.111) 
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período constitui um feito inédito na história da humanidade, 
devendo constar como inegável conquista da luta pelos direitos 
humanos fundamentais naquele país”. (JUNIOR; SANCHEZ, 
2004, p.109) 

 

 

 

1.1. ABERTURA ECONÔMICA DA CHINA 

 

 
Segundo Zemin (2002, p.37), Presidente da Comissão Militar Central da 

China, “a abertura ao exterior é indispensável para a reforma e a construção, e 

é preciso assimilar e utilizar todos os frutos alcançados procedentes das 

civilizações dos diversos países do mundo, incluídos os capitalistas 

desenvolvidos, para desenvolver o socialismo, pois manter-se isolados só pode 

levar ao atraso”.   
O comércio internacional oriente/ocidente chinês tem origem milenar. 

Em 139 a.C. um viajante comercial chamado Zhang Qian, atravessou a Ásia e 

a África em cima de um camelo para levar especiarias para os romanos, seria 

esse então o primeiro registro do comércio entre o oriente e o ocidente, 

divergindo assim dos relatos de que teria sido Marco Pólo em 1271, o pioneiro 

neste comércio. Em 714, o imperador Tang, em uma decisão pioneira, 

franqueou o porto de Cantão - considerado o mais antigo em registro - aos 

barcos estrangeiros. Com isso, Cantão passou a ser “o primeiro centro de 

comércio internacional da Ásia, trocando produtos ocidentais por sedas e 

porcelanas” (OLIVEIRA, 2004, p.56).  

De 1644 até 1911, quando houve a proclamou a República Popular da 

China, as fronteiras chinesas estavam fechadas, interrompendo assim o 

comércio com as principais economias mundiais. Durante este período, a 

Inglaterra não aceitando o fechamento, desencadeou em 1840 a Guerra do 

Ópio, aliando a ela a França, Alemanha, Japão, Estados Unidos e Rússia. 

Várias cidades foram saqueadas e ocupadas chegando até a capital Pequin. 

Hong Kong foi ocupado pela Inglaterra e só voltou a fazer parte da China em 1 
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de julho de 1997. Com o objetivo de reconstruir a nação, após as agressões 

ocorridas entre 1644 e 1911, “os novos dirigentes chineses não reativaram as 

relações comerciais com o exterior, mantendo o mercado praticamente fechado 

por mais de três décadas”. (OLIVEIRA, 2004, p.57) 

Em 1949 quando Mao Tse-Tung foi proclamado Presidente da República 

Popular da China, o país, que até então vivia intenso processo de disputas, 

passou a viver uma nova era. O partido comunista Chinês, em Xangai, surgiu 

em 1921, mas com a posse de Mao em 1949 implantou-se o regime socialista, 

que tinha como orientação fundamental prover o desenvolvimento social e 

econômico do país através da abertura ao exterior, com o objetivo de avançar a 

modernização socialista, e transformar o país em democrático e próspero, 

através do trabalho árduo. “Os 40 anos posteriores à fundação da República 

Popular da China foram um período em que a história deste país experimentou 

gigantescas transformações, em que o país se desenvolveu sem cessar.” 

(ZEMIN, 2002, p.19) 
“Na década de 50, a China ainda engatinhava na edificação do 
que se anunciava uma sociedade socialista. Para isso, partia 
não de uma sociedade capitalista que houvesse desenvolvido 
suficientemente suas forças produtivas, mas a partir dos 
escombros de uma sociedade semicolonial e semifeudal, 
dilacerada por sucessivas, prolongadas e desastrosas guerras 
civis entre comunistas e nacionalistas (de 1927 a 1937 e de 
1945 a 1949), por uma guerra de resistência à invasão 
japonesa, que assolou metade do país (de 1937 a 1945) e, 
ainda, pela desgastante guerra da Coréia (de 1950 a 1953) ”. 
(JUNIOR; SANCHEZ, 2004, p.122) 

 

Entretanto o atraso das forças produtivas era tão grave, que em 1954 

Mao ao apresentar o Projeto de Constituição da República Popular pronunciou 

que: 
“Em minha opinião, para se construir um grande país socialista, 
necessitaremos de aproximadamente 50 anos, isto é, de uns 
dez planos qüinqüenais. Ao final deste prazo, nosso objetivo 
terá sido mais ou menos alcançado e a fisionomia da China 
será apresentável, será muito distinta da de hoje. O que 
podemos produzir agora? Podemos fabricar mesas, cadeiras, 
tigelas, chaleiras; podemos cultivar cereais, produzir farinha, 
fazer papel. Mas ainda não estamos em condições de produzir 
nenhum veículo motorizado, nenhum avião, nenhum tanque, 
nenhum trator. Portanto, não devemos nos envaidecer muito; 
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não devemos andar de rabo em pé”. (JUNIOR; SANCHEZ, 
2004, p.123) 
 

Com Mao na presidência, a China iniciou uma nova história, a economia 

em particular passou por uma grande modificação, passando a ter como 

modelo a União Soviética. Mao “eliminou os resquícios da retrógrada dinastia 

imperial da minoria manchu, além de expulsar as forças colonialistas japonesas 

e o exército contra-revolucionário de Chiang Kai-chek” (OLIVEIRA, 2004, p.37). 

“Pôs fim, na parte continental do país, à dominação das classes exploradoras 

por vários milênios e à história de humilhação imposta pelos imperialistas 

durante longo tempo, de forma que o povo chinês tornou-se o dono de seu 

próprio país e sociedade”. (ZEMIN, 2002, p.19) 

 Com as modificações nas estruturas, a China iniciou um processo de 

melhoria da qualidade e das condições de vida da população. “O nível de 

consumo real dos habitantes do país elevou-se de 76 yuans anuais per capita 

em 1952 para 639 yuans em 1988” (ZEMIN, 2002, p.20), além disso, a 

educação, a saúde e a assistência social foram aperfeiçoadas, principalmente 

para aqueles que viviam no campo, e o país passou a se desenvolver cada vez 

mais, passando a ter reconhecimento no exterior (OLIVEIRA, 2004). A China 

converteu-se de um país “pobre, atrasado, semicolonial e semifeudal, em um 

país socialista preliminarmente próspero e florescente” (ZEMIN, 2002, p.20). 

 Em 1971, através da resolução 2.758 a República Popular da China 

passa a fazer parte da Organização Mundial do Comercial (OMC), apenas 

como observadora. A partir deste momento, a China passou a restabelecer 

relações com Gatt. Entretanto, somente em 2001, após a assinatura da China 

de um Protocolo de Acessão, no qual firmava compromissos para se adequar 

às normas internacionais de comércio, a China passou a ser membro da OMC 

(FURLAN; FELSBERG, 2005). O ingresso na OMC, segundo afirmou em 2003 

o vice-presidente Hu Jintao (apud, OLIVEIRA, 2004, p.63), “promoverá a 

reestruturação econômica da China, aumentará o nível tecnológico e 

contribuirá para melhorar a capacidade competitiva da produção” e de fato está 

acontecendo. 

Em 1976, com a morte de Mao, o até então primeiro-ministro Deng, 
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torna-se o vice-presidente do Partido Comunista Chinês. Com isso, a ideologia 

igualitarista e totalizante de Mao passa a ter em Deng a ideologia do 

desenvolvimento e modernização da economia, como fator preponderante. 

Deng encerrou a revolução social estabelecida por Mao e iniciou a revolução3 

produtiva. Para Deng “imprimir maior velocidade às reformas e à abertura para 

o exterior” (OLIVEIRA, 2004, p.33) se fazia fundamental para o crescimento do 

país. Mas para isso precisou apaziguar radicais contrários à abertura do país 

ao capital estrangeiros. Segundo Zemin (2002, p.40) “a contradição principal da 

nossa sociedade deixa de ser a luta de classes, pois a construção econômica 

passou a ser a nossa tarefa central”.  
“[...] a direção pós-Mao desengessou a economia chinesa, ao 
considerar que ao Estado caberia oferecer condições básicas 
para o desenvolvimento, mediante moeda forte e estável, 
educação, pesquisa científica, custo fiscal mínimo, apoio às 
empresas, agências de financiamento, entre outros. O Estado 
deveria estimular o desenvolvimento das forças produtivas e, 
consequentemente, melhorar as condições de bem-estar 
social”. (JUNIOR; SANCHEZ, 2004, p.119) 
 

Em 1978, Deng implementou o programa de reformas chamado quatro 

grandes modernizações, projetado por Chou Em-lai. Este programa tratava das 

questões da estrutura da agricultura, da indústria, da defesa nacional e ciência 

e tecnologia. Segundo Deng “quanto mais novo e mais alto o nível tecnológico 

dos produtos que vejo, mais contente me sinto” (OLIVEIRA, 2004, p.33). 
“Originalmente, o programa visava profundas modificações 
econômicas em quatro setores: agricultura; indústria; 
ciência/tecnologia e defesa nacional. Pragmático, buscando 
soluções objetivas para os problemas levantados nessas áreas, 
Deng optou, como ponto de partida, pela abertura da economia 
para o exterior, o que significava livre entrada de capitais e 
estabelecimento das empresas estrangeiras no território 
nacional”. (JUNIOR; SANCHEZ, 2004, p.133) 
 

As reformas realizadas pelo líder Deng, proporcionaram três importantes 

recordes mundiais a China: na exportação, na captação de investimentos 

estrangeiros e na expansão do Produto Interno Produto (PIB) – “de 1979 a 

 

3 “Na economia de mercado socialista, revolução significa desenvolver as forças 
produtivas”(JUNIOR;SANCHEZ,2004, p.109) 
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1988, o PIB aumentou em média 9,6% anuais, superando o ritmo de 6,1% 

registrado no período de 1953-1978 e também ultrapassando largamente a 

média anual de 2 a 4% da grande maioria dos países do mundo” (ZEMIN, 

2002, p.21). Hoje a China já tem o segundo PIB mundial, com mais de US$ 4 

trilhões (ANÁLISE, 2006), o primeiro é dos Estados Unidos.  “Nesses 24 anos, 

até 2003, a taxa média anual de crescimento da economia foi de 8% e a 

exportação de 18%. Com os investimentos estrangeiros registrados chegando 

a US$ 900 bilhões” (OLIVEIRA, 2004, p.33). 

A implantação deste plano representou para a China, a grande 

transformação do papel dela no mercado mundial, isto porque, foi este plano o 

precursor da abertura econômica da China em 1979, através dele o país 

passou a receber investimentos estrangeiros4, eliminando dogmas do sistema 

socialista. 
“Até o final da década de 70, a China era mais fechada ao 
investimento externo do que ao comércio internacional, 
resultado de uma economia totalmente estatizada. Com a 
queda de Mao Tse Tung, iniciou-se amplo processo de 
abertura ao comércio internacional e ao investimento 
estrangeiro, liderado por Deng Xiaoping”. (FURLAN; 
FELSBERG, 2005, p.127) 

 

Deng, que faleceu em 1997 aos 93 anos de idade, é até hoje idolatrado 

pelo povo chinês. Dos muitos lemas e expressões utilizadas na China, “o 

baixinho que nunca pôde ser derrubado” (OLIVEIRA, 2004, p.31) foi um dos 

criados em homenagem ao grande líder chinês, responsável pelo 

desenvolvimento econômico da China. 

Com a abertura econômica, os investimentos estrangeiros aumentaram 

e continuam aumentando cada vez mais, atraídos “não só pelo imenso 

potencial do mercado interno, mas, também, pelas ilimitadas possibilidades 

criadas para a exportação” (JUNIOR; SANCHEZ, 2004, p.142), uma vez que 

 

 
4 Desde 2002 a China tornou-se o maior receptor de investimentos diretos estrangeiros, 
alcançando pela primeira vez os Estados Unidos. Desde 1997 a China tem recebido uma 
média anual de US$ 40 bilhões de investimentos externos. (JUNIOR; SANCHEZ, 2004, p.112) 
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recebem incentivos e garantias do governo chinês, e encontram neste mercado 

mão-de-obra abundante e barata, além de matéria-prima. A prova do interesse 

de expansão comercial e desenvolvimento da economia podem ser 

demonstrados pelo fato de mais de quarenta mil projetos terem sido aprovados 

somente no ano de 1992 na China. O que corresponde a cerca de 57,7 bilhões 

de dólares de investimentos estrangeiros. “Em 1980 a China tinha apenas uma 

empresa estrangeira e em março de 2002 eram 370 mil, com um total de US$ 

216,5 bilhões de investimentos advindos do exterior”. (BANCO DO BRASIL, 

2004) 
“O investimento estrangeiro direto foi o principal vetor do 
grande crescimento econômico experimentado pela China nos 
últimos 25 anos. Juntamente com os grandes investimentos do 
governo em infra-estrutura, esses investimentos permitiram o 
aumento da formação bruta de capital fixo e da produtividade”. 
(FURLAN; FELSBERG, 2005, p.129) 
 

Com a abertura econômica, a produção industrial cresceu rapidamente a 

taxa de 20%. O padrão de vida da população continuou crescendo. As 

importações aumentaram significativamente, cerca 26,4%, pois o país 

necessitava de equipamentos para o desenvolvimento. Os portos foram 

modernizados. (OLIVEIRA, 2004) 

 Em 1993, no intuito de facilitar e aumentar as relações comerciais com 

o exterior, a República Popular da China desobstruiu todos os canais de suas 

relações, de modo a estimular as atividades das Zonas Econômicas Especiais 

(ZEE) – Xiamen, Shenzhen, Zhuhai, Shantou e Hainan, criadas em 1980 por 

Deng para estimular a entrada de investimentos externos. O governo destinou 

cerca de 80% dos investimentos realizados no país para as áreas costeiras 

destas zonas. As ZEEs 5permitiram aos investidores a isenção de tributos e a 

permissão para o envio de lucros e dividendos para o exterior livremente, o que 

gerou entrada de grandes investimentos no país. “Cerca de 400 das 500 

multinacionais que dominam o mercado mundial em todos os setores já estão 

 

5 As ZEEs foram criadas considerando as condições mais favoráveis das províncias litorâneas, 
e têm por base a exportação e o processamento. (JUNIOR; SANCHEZ, 2004, p.128,130) 
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implantadas na China”. (OLIVEIRA, 2004, p.60) 

 
“Em 1990, foram criadas 13 Zonas Francas, que propiciam total 
isenção de impostos aduaneiros como qualquer outro tributo 
para importação, exportação, fabricação e montagem de 
equipamentos à empresas ali instaladas. Permitem a livre 
movimentação de moedas estrangeiras e integral e imediata 
remessa de lucros para o exterior. As zonas francas localizam-
se em Shenzen, Xiamen, Shantou, Haikou, Dalian, Tianjin, 
Qingdao, Zhangjiagang, Xangai, Nigbo, Fuzhou, Cantão e 
Fujian”.(BANCO DO BRASIL, 2004, p.16) 
 

 Com a criação das ZEEs as condições para o crescimento da China 

foram ampliadas, permitindo “à China iniciar sua extraordinária performance em 

disputa pelos mercados mundiais, tornar-se um imenso recipiendário de 

investimentos diretos estrangeiros e, principalmente, permitiu à sua poderosa e 

rica diáspora a possibilidade de vir a participar intensamente do esforço de 

construção econômica da megapotência chinesa” (JUNIOR; SANCHEZ, 2004, 

p.158). Abaixo são apresentadas algumas das condições que permitiram esse 

crescimento, segundo (FURLAN; FELSBERG, 2005, p.102): 

 

• Foram criadas empresas privadas nacionais em segmentos da 

economia que antes não havia; 

• Incentivos ao investimento estrangeiro direto (IEDS); 

• Aumento da quantidade de mão- de –obra, que saíram do campo em 

busca de emprego. Esses trabalhadores recebiam baixos salários o 

que gerava produtos para exportação com baixo valor; 

• Taxas de poupança interna se elevaram; 

• Houve uma crescente oferta de créditos bancários e baratos; 

• Com a entrada das empresas estrangeiras a logística ficou eficiente. 

 

A milenar nação chinesa, antes burocratizada, sob o controle econômico 

e social do partido comunista e do governo centralizado em Beijing, passa com 

a abertura econômica a viver uma nova era, e vem ganhando importância cada 

vez maior no âmbito internacional. 
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  “O potencial produtivo de uma nação gigantesca em território, 
população e recursos naturais vai sendo posto em marcha por 
uma política que abandona os dogmas do socialismo e 
descobre as virtudes do mercado, do comércio exterior, do 
investimento externo e da capacitação científica e 
tecnológica”. (OLIVERA, 2004, p.23) 

 
 
 
 

1.1.1. China na OMC 
 

 

A organização mundial do comércio – OMC, em funcionamento desde o 

início de 1995, com sede em Genebra, na Suíça, surgiu durante a Rodada do 

Uruguai, onde foi decidido que era necessário ter uma organização que 

atendesse às exigências da época, uma vez que o Gatt6 não estava suprindo 

esta necessidade. Assim, ao final da Rodada do Uruguai em 1994, o Gatt foi 

substituído pela OMC. Esta organização estipula e administra normas e regras 

de forma rígida, de modo que os países membros da organização tenham um 

comércio livre e com menos barreiras, além disto, arbitra conflitos que venham 

surgir entre os membros. (FURLAN; FELSBERG, 2005) 

Hoje, o acordo conta com 149 membros (WTO, 2006), estando incluídos 

o Brasil e a China (143º membro), que periodicamente se reúnem para 

apresentar as políticas comerciais que irão adotar no comércio para que os 

demais membros da Organização possam ter conhecimento e analisar os 

impactos que tais medidas podem ocasionar para o mercado de cada um e 

assim definirem regras para evitarem a concorrência desleal. A aceitação do 

membro a OMC é tomada pela Conferência Ministerial, órgão máximo da OMC. 

“Segundo o Acordo Constitutivo da OMC, qualquer Estado ou território 

aduaneiro que possua autonomia plena para a condução de suas relações 

 

6 Em 1947, a China, assim como o Brasil, foi um dos 23 países que criaram o Gatt, o acordo 
internacional de regulamentação do comércio, porém, em decorrência da guerra civil e da 
revolução que criaram em 1º de outubro de 1949, a atual República Popular da China, o 
governo comunista abandonou o acordo, só vindo a interessar-se novamente em 1986, quando 
solicitou o seu reingresso. (FURLAN; FELSBERG, 2005) 
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comerciais externas pode fazer parte do Acordo da OMC, conforme ajuste 

entre o candidato e a Organização”. É necessário que dois terços dos membros 

da Organização sejam favoráveis à acessão (FURLAN; FELSBERG, 2005, 

p.27). 

Podemos citar como principais atribuições da OMC: 
“[...] gerenciar acordos comerciais entre Países-membros; ser 
um fórum para negociações comerciais; mediar questões 
comerciais entre Países-Membros; acompanhar as políticas de 
comércio dos seus afiliados; auxiliar com treinamentos e 
assistência técnica os países em desenvolvimento e firmar 
acordos de cooperação com outros organismos internacionais”. 
(FURLAN: FELSBERG, 2005, p.100) 
 

Segundo Oliveira (2004, p.89), “com a entrada da China na OMC, o 

rebaixamento geral das tarifas de importação vai aumentar mais ainda as 

possibilidades das exportações brasileiras para aquele imenso mercado”.  

A China apenas passou a fazer parte da OMC em 11 de dezembro de 

2001, foram 15 anos de negociações7, além de 900 páginas de acordos, para 

que pudesse ser membro da Organização e assim ser considerada uma 

economia mundial para o comércio.  Por ter sido aceita na OMC tardiamente, a 

China teve que se submeter às condições desfavoráveis impostas muitas 

vezes somente para ela. Algumas das condições impostas para China passar a 

ser aceita na OMC, segundo Furlan e Felsberg (2005), foram: 

• O país passou a ser obrigado a adotar tarifa média consolidada 

de 15% para produtos agrícolas e de 8,9 % para produtos 

industriais, ou seja, o país não pode aumentar o imposto de 

importação de nenhum produto – A China é o único membro da 

OMC a se comprometer com todas as linhas tarifárias. Entretanto, 

para os principais produtos agrícolas, como a soja, foi permitido à 

China um sistema de cota tarifária; 

 

7 Foram 15 anos de árduas negociações, principalmente com os Estados Unidos e a União 
Européia, que questionavam os métodos chineses utilizados para estimular as suas 
exportações, os desrespeitos às patentes industriais e aos direitos autorais, além de acusarem-
na de incentivar a cópia de produtos estrangeiros sem pagamento dos direitos de propriedade. 
(FURLAN; FELSBERG, 2005,p.103) 
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• A China está proibida de colocar qualquer limitação não-tarifária 

adicional à importação, e as que já existem devem ser 

progressivamente eliminadas; 

• A China não poderá dar tratamento preferencial às empresas 

locais e produtos nacionais, de modo a prejudicar as estrangeiras; 

• Incentivos fiscais e tributários para empresas que exportem certa 

parcela da produção, bem como, utilizem determinada porcenta-

gem de conteúdo local na fabricação de bens foi proibido; 

• Deixa de ser obrigatório para as empresas demonstrarem a 

necessidade de importação de produtos para poderem realizar a 

importação; 

• Os preços de alguns produtos devem ser de acordo com os 

praticados no mercado e não o estabelecido pelo governo. Os 

preços serão comparados pelo prazo de 15 anos após a entrada 

na OMC para averiguar a prática de dumping ou não pelo país8; 

• A China foi obrigada a aceitar medidas antidumping, 

compensatórias e de salvaguarda9 muito mais exigentes do que 

as aplicadas aos demais membros e em alguns casos aplicadas 

somente para ela (salvaguarda temporária unilateral); 

 

8 Os membros da OMC podem tratar a China com uma economia de não-mercado até o final 
de 2016. Este status a deixa em desvantagem nas investigações relativas a dumping com os 
demais associados porque ela não pode usar os seus próprios custos internos de produção em 
sua defesa, tendo de aceitar serem usados indiretamente os custos de um terceiro país, que 
tenha uma economia de mercado (FURLAN; FELSBERG, 2005, p.104). O Brasil reconhece a 
China como economia de mercado, entretanto, a curto e médio prazo nada será alterado com 
relação a atual condução dos processos antidumping, pois o Memorando de Entendimento, 
assinado pelos dois países, que reconhece a China como economia de mercado, precisa ser 
internalizado em nossa legislação. (FURLAN; FELSBERG, 2005, p.118) 
 
9 Medidas de Salvaguarda são medidas de caráter não seletivo e temporário, na forma de 
elevações tarifárias ou limitações quantitativas, que têm como objetivo proteger uma indústria 
doméstica de prejuízo grave causado, ou que possam ser causados, por importações 
crescentes, tendo por objetivo facilitar o ajuste competitivo dessa indústria, que não se 
encontra em condições de concorrer com as importações. (FABIO apud FURLAN; FELSBERG, 
2005, p.98) 
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• Eliminação de subsídios proibidos e transparência para os 

aplicados em produtos permitidos; 

• Somente a China terá aplicações de salvaguardas excepcionais 

temporárias10, por um período de 12 anos; 

• Os Estados Unidos e outros membros da OMC podem utilizar sal-

vaguardas especiais para produtos têxteis até dezembro de 2008; 

• A China está proibida de aplicar qualquer medida de subsídio à 

exportação agrícola; 

• Quebra do monopólio governamental na comercialização e 

distribuição de produtos agrícolas, permitindo tanto empresas 

privadas como estrangeiras a realizarem essas atividades; 

• Abertura de serviços profissionais com arquitetura, engenharia, 

turismo, telecomunicações, telefonia celular, entre outros, 

passando as empresas estrangeiras a terem direito de possuírem 

capital majoritário em joint ventures (A China, entretanto, fez uma 

lista das exceções à abertura do comércio de serviços e foi aceita 

pela OMC). 

• Terá que respeitar as regras referentes ao Acordo Trips11, que 

trata da propriedade intelectual e industrial; 

• A China terá que passar anualmente por uma revisão de 

implementação que será realizada por 16 órgãos subsidiários da 

OMC, por um período de oito anos, havendo no décimo ano uma 

avaliação final para averiguar se a China está cumprindo com as 

 

10 Interesse particulamente norte-americano. Deveu-se ao receio que, a partir do ingresso 
chinês na OMC, os membros da Organização poderiam receber um influxo grande e repentino 
de mercadorias chinesas capaz de ameaçar certas indústrias domésticas. (FURLAN; 
FELSBERG,2005,p.35) 
 
11 Acordo Trips abrange os direitos de autor, marcas, patentes, propriedade intelectual e 
industrial. (FURLAN; FELSBERG, 2005, p.104) 
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regras estabelecidas pela organização. Nenhum outro membro da 

OMC teve que passar por esse tratamento. 

 

Com a entrada da China na OMC como membro, as empresas de capital 

estrangeiro instaladas no país passam a receber o mesmo tratamento tributário 

que recebem as empresas de capital chinês, ou seja, o imposto de renda que 

tinha uma alíquota de 15% para empresas estrangeiras passa a ser igual ao 

aplicado nas empresas chinesas que é de 30%. Além disto, serão eliminados 

os benefícios fiscais que as empresas estrangeiras gozavam. (JUNIOR; 

SANCHEZ, 2004, p.122) 

 
“Estima-se que o Ministério do Comércio Exterior e da 
Cooperação Econômica tenha revisto até o ano anterior ao 
ingresso do país na OMC, 1.400 normas, regulamentos e 
documentos similares nesse contexto. Nos dois primeiros 
meses de 2001, avaliaram-se 2.300 leis e normas internas, 
tendo-se chegado à conclusão de que 830 precisavam ser 
revogadas em função dos novos compromissos e que 325 
deveriam ser reformadas”. (FURLAN; FELSBERG, 2005, 
p.42) 

 

Assim pode-se observar que muitas são as obrigações e mudanças que 

a China deve adotar uma vez que aceitou as normas impostas pela OMC, 

sendo verdade que muitas mudanças ainda precisam ser realizadas pelo país, 

até porque a inclusão como membro ocorreu há apenas cinco anos, mesmo 

assim, esforços estão sendo realizados para cumprir as obrigações, entretanto, 

a China esbarra com algumas dificuldades como, por exemplo: a cultura 

jurídica na China é lenta, influenciada por questões políticas e falta de tradição 

as regras da lei. (FURLAN; FELSBERG, 2005)  

 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 

1.1.2. A importância dada as exportações 
 

 

A importância do comércio exterior para uma economia é incontestável, 

gera divisas, empregos, desenvolvimento, inserções tecnológicas, dentre 

outros fatores. Desta maneira muitas podem ser as razões que levam um país 

a exportar/importar. Dentre os resultados gerados pela abertura para um 

mercado pode ser destacado: melhorias financeiras, marketing, status, 

qualidades, operacionalidade, redução de instabilidade, diluição de risco, 

ampliação de mercados, economia de escala e importação de tecnologia culta. 

(CASTRO, 2003). 

Os pilares básicos para a revolução econômica chinesa foram sem 

dúvida o incentivo ao comércio exterior, a reforma agrária, a educação, e as 

medidas tomadas para incentivar a entrada de investimentos internacionais no 

país. Que alias resultaram no fato de que metade das exportações chinesas 

são de empresas multinacionais instaladas no país, que encontraram neste 

mercado, além de incentivos fiscais, mão-de-obra abundante, barata e 

qualificada.  Hoje na China existem mais de 4 milhões de empresas privadas 

urbanas  e mais de 22 milhões na área rural. (OLIVEIRA, 2004) 

A economia chinesa cresceu e continua crescendo através das 

exportações - que posiciona hoje o país em terceiro lugar no ranking mundial, 

sendo cerca de 47 % das exportações e importações de empresas estrangeiras 

instaladas na China - e dos investimentos estrangeiros. (JUNIOR; SANCHEZ, 

2004) 

Nos doze anos após a abertura, as exportações chinesas aumentaram 

quase cinco vezes, levando a China a ter a melhor performance mundial. Tanto 

as importações (15 % a.a) como as exportações (10 % a.a) chinesas 

cresceram nas últimas duas décadas acima das taxas de expansão mundial. 

(BANCO DO BRASIL, 2004) 

 Antes da abertura, cerca de 70% do total exportado pelo país destinava-

se para países da área socialista, somente 30% era destinado para o resto do 

mundo. (OLIVEIRA, 2004) 
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Na tabela a seguir é possível observar o grande crescimento que o 

comércio exterior da China obteve após a abertura da economia em 1979. 

Passando de 9,7 bilhões de dólares exportados em 1978 para 438,3 bilhões de 

dólares em 2003. 

 
TABELA 1 - Comércio Exterior da China no período de 1978 a 2003 

(em US$ Bilhões) 

Ano Exportação Importação Ano Exportação Importação 

1978 9,7 10,8 1991 71,9 63,7 

1979 13,6 15,6 1992 84,9 80,5 

1980 18,2 19,5 1993 91,7 103,9 

1981 22,0 22,0 1994 121,0 115,6 

1982 22,3 19,2 1995 148,7 132,0 

1983 22,2 21,3 1996 151,0 138,8 

1984 26,1 27,4 1997 182,6 142,3 

1985 27,3 42,2 1998 183,7 140,1 

1986 30,9 42,9 1999 195,5 165,7 

1987 39,4 43,2 2000 249,2 225,1 

1988 47,5 55,2 2001 266,10 243,5 

1989 52,5 59,1 2002 325,5 295,2 

1990 62,0 53,3 2003 438,3 412,8 

Fonte: OLIVEIRA, 2004, p.80 

 

Um fator importante para a expansão das exportações chinesas se deve 

a política adotada, que tinha como objetivo gerar empregos e divisas. Desta 

maneira, o governo Chinês adotou uma política para promover o comércio 

exterior. A partir da abertura em 1979, “as exportações passaram a não pagar 

qualquer imposto, assim como as importações de equipamentos e matérias-

primas destinadas à produção para mercado externo” (OLIVEIRA, 2004, p.59). 
“O resultado inicial da abertura ao comércio e ao investimento externo 
direto foi um sucesso. Em 1979, o comércio internacional 
representava 11,3% do PIB, passando para 26,8% em 1990 e 60% 
em 2003, enquanto o IED cresceu de US$ 916 milhões em 1983 para 
US$ 3,5 bilhões em 1990 e US$ 60,6 bilhões em 2004”. (FURLAN: 
FELSBERG, 2005, p.128) 
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O sucesso das exportações chinesas deve-se também a: 
“Isenção de impostos; financiamentos rápidos, amplos e a juros 
baixos; promoção comercial e portos eficientes. A isenção de 
impostos - inclusive para as matérias e componentes 
importados, destinados aos produtos exportáveis – é 
processada de forma hábil, desburocratizada, com a 
devolução, no momento do embarque, dos tributos recolhidos”. 
(OLIVEIRA, 2004, p.75) 

 

A China que era considera como grande país de terceiro mundo está 

passando a ser vista como uma super potência por especialistas, que 

acreditam que em poucos anos ela deva passar a maior economia mundial, os 

Estados Unidos.  
“Desaparecida a URSS, avulta agora o gigantesco dragão 
chinês como um decidido candidato à condição de 
superpotência”. (OLIVEIRA, 2004, p. 22) 

 

Devido à mão-de-obra abundante e barata, os produtos chineses 

possuem preço mais baixo, o que torna de fácil penetração no mercado 

mundial, além de possuírem alta qualidade e promoção comercial. 

Com abertura econômica, a China deixou de ser apenas um país que 

produzia produtos de baixo valor agregado e passou a ter na pauta de 

exportação produtos de alto valor como os eletrônicos e máquinas. “As 

exportações de máquinas, eletro e eletroeletrônicos cresceram a taxas maiores 

que a média de exportações, atingindo 48,8% de crescimento em 2003”. Este 

valor representa cerca de 30% do total das exportações do país. (BANCO DO 

BRASIL, 2004, p.13)  
“Com a ampliação da abertura e a indispensável participação 
do capital estrangeiro, desenvolveu-se acentuadamente o setor 
industrial de máquinas e equipamentos. Em particular, o 
segmento de produtos eletromecânicos modernizou-se em 
nível internacional e tornou-se o principal pilar das exportações 
chinesas”. (JUNIOR; SANCHEZ, 2004, p.146) 

 

Na tabela 2 abaixo são apresentados os dez principais produtos 

exportados e importados pela China no período de janeiro de 2003 a dezembro 

de 2003 em milhões de dólares. 
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TABELA 2 – Principais Produtos Exportados Para China 
(Janeiro-Dezembro de 2003)  

ITENS VALOR 
(US$ milhões)

Equipamentos mecânicos e elétricos 227.459 

Produtos de alta tecnologia 110.320 

Roupas e seus acessórios 51.916 

Máquinas automáticas para processamento de dados e suas 
unidades 

41.111 

Fios de fibra têxteis, sintéticas ou artificiais 26.928 

Componentes de máquinas automáticas para processamento de 
dados 

18.226 

Partes de aparelhos para interrupção de circuitos elétricos 15.853 

Calçados 12.955 

Partes e componentes de televisores, rádios e outros 
equipamentos de comunicação sem fio 

7.604 

Produtos plásticos 7.317 

Fonte: Hong Kong Trade Development Council (apud BANCO DO BRASIL, 
2004, p.14) 

 

Conforme tabela 2 acima, entre os dez principais produtos exportados 

pela China mais da metade são de alta tecnologia. Entretanto essa foi uma 

realidade iniciada apenas após a década de 90, conforme cita Furlan e 

Felsberg (2005, p.105): 
“Nos anos 80 e na maior parte dos 90, as exportações chinesas 
estavam concentradas em vestuário, calçados e produtos de 
baixo valor agregado, entretanto, nos últimos anos a RPC foi 
diversificando a sua base exportadora e incrementando o seu 
market share em móveis, maquinários, eletrônicos e outros”.  
 

 Em 2003 as exportações chinesas cresceram 35% a maior taxa entre os 

30 principais exportadores mundiais. No mesmo ano, as importações da China 

cresceram 40% em relação a 2002, atingindo 5,3% das importações mundiais. 

Dessa forma, a China passou da sexta para a terceira posição entre os 

principais importadores mundiais, superando a França, o Japão e o Reino 

Unido. (FURLAN; FELSBERG, 2005, p.8) 
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TABELA 3 – Principais Produtos Importados pela China  
(Janeiro-Dezembro de 2003) 

ÍTEM VALOR 
(US$ milhões)

Equipamentos mecânicos e elétricos 224.987 

Produtos de alta tecnologia 119.301 

Circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos 41.105 

Aço laminado 19.915 

Petróleo em bruto 19.808 

Tipo primário de plástico 15.724 

Partes de equipamentos automáticos para processamento de 
dados 

11.478 

Máquinas automáticas para processamento de dados e suas 
unidades 

11.414 

Partes e componentes de televisores, rádios, e outros 
equipamentos de comunicação sem fio 

7.210 

Instrumentos e aparelhos de medida, verificação, etc. 6.669 

Fonte: Hong Kong Trade Development Council (apud BANCO DO BRASIL, 
2004, p.14) 

 

 Assim como nas exportações, as importações chinesas também se 

caracterizam por serem compostas de produtos de alto valor agregado, 

conforme tabela 3, apresentada acima. As importações de commodites como 

petróleo e soja também merecem destaque. Mesmo não estando entre os dez 

principais produtos importados da China, a soja em grãos teve “crescimento 

extraordinário entre as importações chinesas no período 1995/2002, atingindo 

aumento de 3189%. Em 2003 suas importações mantiveram crescimento 

elevado em 118%, ocupando o 15º lugar entre os importadores”. (BANCO DO 

BRASIL, 2004, p. 14) 

 O comércio exterior da China vem crescendo significativamente com o 

passar dos anos. A balança comercial vem se mantendo superavitária desde 

1995. Em 2003, por exemplo, “o país exportou US$ 25,6 bilhões a mais do que 

importou”. (BANCO DO BRASIL, 2004, p.14) 

Na tabela 4 abaixo estão apresentados os principais destinos das 
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exportações chinesas em 2003, com valores em milhões de dólares. 

 
TABELA 4 – Destino das Exportações Chinesas (2003) 

PAÍS  VALOR PARTICIPAÇÃO NO TOTAL

1º Estados Unidos 92.626 21.1% 

2º Hong Kong 76.274 17.4% 

3º Japão 59.408 13.6% 

4º Coréia do Sul 20.094 4.6% 

5º Alemanha 17.442 4.0% 

6º Holanda 13.501 3.1% 

7º Inglaterra 10.823 2.5% 

8º Outros 9.004 2.1% 

9º Cingapura 8.863 2.0% 

10º França 7.323 1.7% 

Fonte: ANÁLISE, 2006, p.129 

 

Na tabela 5 abaixo estão apresentadas as principais origens das 

importações chinesas em 2003, valores em milhões de dólares: 

TABELA 5 – Origem das Importações Chinesas (2003) 

PAÍS  VALOR PARTICIPAÇÃO NO TOTAL
1º Japão 74.148 18.0% 

2º Outros 49.360 12.0% 

3º Coréia do Sul 43.128 10.4% 

4º Estados Unidos 33.944 8.2% 

5º Alemanha 24.291 5.9% 

6º Malásia 13.986 3.4% 

7º Hong Kong 11.118 2.7% 

8º Cingapura 10.484 2.5% 

9º Rússia 9.728 2.4% 

10º Tailândia 8.826 2.1% 

Fonte: ANÁLISE, 2006, p.129 
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 A política de expansão econômica adotada pelo governo de Deng a partir 

de 1979, tinha na exportação um dos elementos que iria alavancar a economia 

chinesa. Por este motivo houve tantos incentivos para a comercialização com 

esse país. Entretanto, o comércio exterior é um caminho de “duas vias”, onde 

não há apenas aquele que compra ou que só vende. Desta maneira, mesmo 

não tendo a importação, como elemento priorizado pelo governo chinês como 

foi à exportação, esta operação acabou por ser tão importante como a da 

exportação. Afinal, a China encontrava-se totalmente atrasada, e necessitava 

de tecnologia, equipamentos. Assim, se fazia obrigatória à importação. Afinal, o 

comércio exterior exige reciprocidade.  

 

 

 

1.1.3. A supremacia da produção agrícola 
 

 

Tendo grande parte da população - cerca de 800 milhões de 

camponeses - vivendo no campo, iniciar a reforma econômica chinesa pelas 

zonas rurais foi uma decisão estratégica dos líderes em 1979. Os camponeses 

que até então viviam sem autonomia para exploração das terras, pois essas 

eram controladas pelo Estado, com existência de cotas obrigatórias dos 

produtos agrícolas, preços impostos, passaram com a revolução priorizada 

pelo líder Deng a viver uma nova era, gerando um acelerado desenvolvimento 

da comercialização, especialização dos produtos e da socialização dos 

camponeses. (ZEMIN, 2002)  

Segundo o primeiro-ministro Zhu Rongji (apud JUNIOR; SANCHEZ, 

2004, p.139), “não havia estabilidade nacional sem estabilidade rural, nem 

modernização da economia sem a modernização agrícola”. A medida tomada 

para socialização e desenvolvimento do homem do campo na China foi 

impulsionada pela criação dos contratos de responsabilidade. Através destes, 

as famílias rurais recebiam e recebem até hoje terra do governo e 

equipamentos, adubos e sementes das administrações provinciais e municipais 



27 
 

 

para plantarem, e como pagamento doam 9% da produção para o governo, o 

restante fica para o agricultor, que pode utilizar a produção para fazer o que 

quiser. (ZEMIN, 2002) 

“Este método ajudou a superar práticas nocivas, como o igualitarismo e 

'comer todos na mesma panela', vigentes, até então, na distribuição, além de 

corrigir os defeitos de exagerada centralização administrativa e de excessiva 

uniformidade nos métodos de gestão”. (JUNIOR; SANCHEZ, 2004, p.126) 

A valorização do setor rural pelo líder Deng propiciou e coloca até hoje a 

China em posição de destaque no mundo com relação a produção agrícola. 

Não seria de surpreender a supremacia da produção agrícola chinesa se 

não fosse o fato de que a China só possuir 9% de área agricultável e mesmo 

assim é responsável pela alimentação de 22% da população mundial. É a 

maior produtora mundial de frutas e líder na produção de cereais. O sucesso 

do setor rural deve-se a reforma agrária iniciada com o líder Deng e 

posteriormente sendo continuada pelo governo, que em 2002 adotou medidas 

para melhorar ainda mais o setor rural, entre elas se destaca a prorrogação dos 

contratos de responsabilidade. Antes de 2002 as famílias recebiam as terras 

por um prazo de renovação de 15 anos, a partir desta data o prazo foi 

prorrogado para 50 anos. As famílias que não cumprem o contrato perdem o 

direito de receber a terra. Entretanto, como este é um sistema que apenas traz 

grandes benefícios para os agricultores, o índice de descumprimento não 

chega a 3%, dos mais de 220 milhões de contratos assinados. (OLIVEIRA, 

2004) 

Uma outra medida realizada pelo governo, foi o oferecimento de terras 

ainda não cultivadas, mas que necessitavam de um tratamento expendioso, 

para empresas estrangeiras, de modo a atrair investimentos. As empresas 

estrangeiras interessadas recebem financiamento e isenções. Essas e outras 

medidas como “isenção de todos os tributos setoriais, inclusive o imposto rural 

pago ao município e cidade do interior” (OLIVEIRA, 2004, p.49) foram adotadas 

pelo governo de modo a incentivar a permanência dos camponeses no campo, 

para evitar assim, o êxodo rural. Com este tipo de incentivo dificilmente os 

camponeses abandonarão as terras. 
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Com o aceleramento e a descentralização das produções, tendo o 

homem do campo a total liberdade para a comercialização dos produtos 

plantados, fez com que a renda per capita aumentasse.      

A renda per capita que era cerca de 200 yuanes em 1979, aumentou, 

chegando a 1.200 yuanes, equivalente a 240 dólares em 1991, em decorrência 

da política de reforma agrária adotada pelo governo de Deng (OLIVEIRA, 

2004).  Sem dúvida a renda per capita chinesa era e ainda é muito baixa, 

sendo esse um fator que favorece a produção em massa, o que gera produtos 

com valores muito baixos que invadem os mercados mundiais e também a 

instalação de empresas estrangeiras que buscam no país, além dos incentivos 

fiscais, este tipo de mão-de-obra barata.  

 
“Nesses dez anos (1978-1988), a renda líquida per capita dos 
camponeses, descontado o fator de alta de preços, subiu 
anualmente 11,8%. O aumento médio da renda per capita dos 
residentes das cidades e vilas foi de 6,5% anuais. No mesmo 
período, a área total construída de moradias novas nas zonas 
urbanas e rurais alcançou 8bilhões de metros quadrados. Com 
base no melhoramento geral de alimentação, vestuário, artigos 
de consumo e moradias, os depósitos bancários dos habitantes 
urbanos e rurais aumentaram dos cerca de 21,1 bilhões de 
yuans em finais de 1978 a 380,2 bilhões de yuans ao terminar 
1988”. (ZEMIN, 2002, p.21) 

 

 

 

 

1.1.4. A importância da educação 
 

 

Para as mudanças necessárias - como abertura econômica, 

necessidade de exportar, de atrair investimentos, de haver controle de 

natalidade, entre outras - ocorrerem na China de maneira que a população 

entendesse, era necessário fundamentalmente a revolução educacional. 

Isto se deve ao fato de que não há como desenvolver uma economia se 

a população que é a base para a mudança não esta desenvolvida, culta, 
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preparada. Investir em educação era extremamente fundamental para a China, 

pois esta possuía em 1980 cerca de 80% da população analfabeta (OLIVEIRA, 

2004). O governo então “começou a reformar o sistema educacional 

planificando um desenvolvimento geral e reajustou as políticas educacionais, 

de modo que o volume total de estudantes aumentou rapidamente”, assim, 

91% do território chinês teve o ensino secundário obrigatório difundido e 99% 

dos jovens em idade escolares estavam matriculados. (CRI ONLINE, 2004) 

 Hoje o analfabetismo foi praticamente extinto no país, uma vez que 

apenas menos de 5% da população ainda é analfabeta, e mesmo assim, essa 

parcela da população é de pessoas acima de 40 anos. Isto ocorreu porque o 

ensino primário e secundário de primeiro ciclo, o que corresponde a nove anos, 

passou a ser obrigatório a partir da liderança de Deng, que considerava “a 

educação a causa fundamental da nação” (OLIVEIRA, 2004, p.51). “Todas as 

crianças que completam seis anos de idade devem ser matriculadas nas 

escolas primárias” (CRI ONLINE, 2004). Além disto, o curso universitário é de 

alto nível e custa apenas cerca de 500 dólares anuais, o que está levando a 

formação de grandes profissionais para o mercado (OLIVEIRA, 2004). “O 

índice de ingresso de estudantes nos centros de ensino superior, que era de 

3,4% em 1990, subiu para 12% em 2001”. (JUNIOR; SANCHEZ, 2004, p.111) 
“Durante os 40 anos passados (de 1949), os centros docentes 
de ensino superior formaram 6,192 milhões de graduados em 
cursos regulares e extracurriculares e 154 mil pós-graduados, o 
equivalente ao número total multiplicado por 30 dos graduados 
nos 37 anos anteriores à fundação da Nova China. Nos últimos 
40 anos, importantes descobertas da pesquisa científica e 
tecnológica surgiram incessantemente. Em alguns aspectos da 
tecnologia de energia atômica, das ciências biológica e 
agronômica, da física hiperenergética, da tecnologia de 
computadores e de foguetes transportadores, assim como de 
telecomunicações via satélite, nosso país alcançou ou se 
aproximou dos níveis mais avançados do mundo”. (ZEMIN, 
2002, p.21) 
 

 Apesar da obrigatoriedade do ensino fundamental gratuito nos primeiros 

anos de ensino, alguns relatórios realizados pela Escola Central do Partido 

Comunista Chinês indicam que algumas escolas da zona rural estão passando 

por dificuldades financeiras e com isso os alunos estão tendo que pagar para 
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que as aulas sejam ministradas (A PÁGINA, 2005). A Conselheira de Estado 

Chen Zhili (apud CONSULADO GERAL DA CHINA, 2005), ciente da situação 

de dificuldade financeira que algumas regiões rurais estão vivenciando, afirmou 

que “a China vai redobrar seus esforços pela educação obrigatória no meio 

rural”.  

Dada a importância do ensino para o desenvolvimento econômico foi 

“criada a rede educação pela televisão da China, com mais de mil estações em 

todo o país” (OLIVEIRA, 2004, p.52). A economia chinesa não obteria o 

sucesso que hoje possui se não houvesse ocorrido a modernização do sistema 

educacional.  

Para o professor de chinês Wu Dengzhi (apud CRI ONLINE, 2004), que 

ensina há mais de 35 anos em Beijing, as mudanças ocasionadas pelo 

desenvolvimento do país, que proporcionaram qualidade de vida para a 

população, refletiram significativamente na educação, e segundo ele: 
“Há 30 anos, os alunos tinham menos conhecimento do que os 
estudantes do século XXI. A mentalidade dos alunos desta 
geração está muito interligada à tendência econômica mundial. 
Os alunos de hoje contam com uma melhor qualidade de vida e 
com uma maior paixão pelos estudos que seus antecessores, 
além de possuir o espírito mais forte de independência e 
autodeterminação”.  
 

Para um país que há apenas algumas décadas tinha a população 

analfabeta, ter hoje o maior sistema educacional do mundo é uma grande 

prova de que é uma economia muito forte, dedicada, esforçada, trabalhadora e 

que está no mercado para ser a melhor. Devido à importância dada à 

educação, a China há dez anos consecutivos é premiada pela Unesco. 

(OLIVEIRA, 2004) 

“O verdadeiro impacto da China e da Índia na economia global 
ainda está por vir, e uma das principais razões são os 
investimentos em educação”. (ANÁLISE, 2006, p.37) 

 

Com a escolaridade, as pessoas tornaram-se mais conscientes com 

relação à necessidade do controle de natalidade, para combater a fome e a 

pobreza. Assim, a maior compreensão da população, aliada ao incentivo 

financeiro do governo através de oferecimento de bônus para o casal que não 
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tem filho nos primeiros cinco anos de casados, adotado a partir de 1982, fez 

com que o índice de natalidade caísse pela metade. (OLIVEIRA, 2004) 

Assim, “é possível observar claramente que as reformas econômicas 

não teriam o sucesso alcançado se não fosse intensificada a modernização do 

sistema educacional em todos os níveis”. (JUNIOR; SANCHEZ, 2004, p.136) 

 

 

 

1.2. A ESTRUTURA PORTUÁRIA DA CHINA 

 

 

Como o comércio exterior não era prioridade para a China antes da 

abertura econômica ocorrida em 1979, os portos então se encontravam em 

estado precário. Percebendo o governo que seria impossível o 

desenvolvimento do comércio exterior com portos no estado que se 

encontravam, sem calado, sem equipamento, sem infra-estrutura, o que 

geravam operações lentas e onerosas. Para se ter noção da precariedade que 

os portos chineses se encontravam, pode ser exemplificado com o fato de que 

“para descarregar um graneleiro, operação que leva de cinco a seis dias nos 

modernos terminais privativos, os burocratizados portos chineses consumiram 

em média 26 dias”. (OLIVEIRA, 2004, p.119) 

Observando o estado de calamidade dos portos aliado a consciência da 

importância que eles representariam para o crescimento econômico do país, o 

governo resolveu então investir nos portos. A forma encontrada foi direcionar 

os investimentos internacionais e privados principalmente de empresas 

americanas e japonesas para esse setor. (OLIVEIRA, 2004) 

Devido a necessidade de altos investimentos para a modernização dos 

portos, ocasionados pela abertura da economia em 1979, a administração 

portuária que até então era centralizada no governo através do Ministério das 

Comunicações, passa em 1984 por um processo de descentralização das 
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responsabilidades dos portos, passando a ter o envolvimento dos governos 

locais (municipais). Assim, os municípios passaram a ter responsabilidades 

como autoridades portuárias. (LACERDA, 2005) 

Entretanto, no início da década de 90 foi criado o Código Marítimo no 

país, que estabelecia que o Ministério das Comunicações voltava a ter 

autoridade sobre as partes terrestres e marítimas dos portos. Este código 

permitiu, porém, a participação das empresas estrangeiras na construção e 

operação dos portos, desde que através da formação de joint ventures com 

empresas chinesas, sendo pelo menos 50% do capital investido de investidores 

chineses. (LACERDA, 2005). 

Em 2003 foi aprovada a Lei dos Portos que estabelecia um 

planejamento em nível nacional e local para os portos chineses, sendo que o 

Ministério das Comunicações continuava com a responsabilidade do 

planejamento em nível nacional, e os planejamentos locais voltaram a ser das 

autoridades municipais, tendo estes, porém, que ter aprovação do Ministério 

das Comunicações. Desta forma, a administração portuária deixa de ser das 

autoridades portuárias e passa através desta lei a ser realizada por entidades 

designadas pelos municípios, no intuito de gerar e garantir competição entre 

operadores, segurança dos portos e a fiscalização das leis portuárias 

(LACERDA, 2005). De acordo com Oliveira (2004, p.120): 

  
“Com o objetivo de modernizar o sistema portuário para 
possibilitar o desenvolvimento do país, em 1990 foram criadas 
13 zonas francas (livres de impostos e direitos aduaneiros), 
algumas delas dentro das próprias ZEE, como em Shenzen, 
Xiamen, Shantou e Haikou (na ilha de Hainan). Além de 
propiciarem total isenção não só de impostos aduaneiros, mas 
de qualquer outro tributo, para importação, e exportação, 
fabricação e montagem de equipamentos, essas ZF permitem a 
livre movimentação de moedas estrangeiras, bem como a 
integral e imediata remessa de lucros para o exterior”.  

 

 Com a compreensão dos governantes e intensos processos de 

investimento e desenvolvimento na área portuária chinesa, o país passou a ter 

portos altamente competitivos.  

“Ao final da década de 1990, havia 235 portos estabelecidos pelo 
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governo chinês, dos quais 78% operavam desde 1980” (LACERDA, 2005). 

Hoje "o país tem 1.430 portos, que totalizaram 4,17 bilhões de toneladas 

movimentadas em 2004” (MENDES, 2006). Além disso, a China possui dez dos 

vinte e cinco maiores portos do mundo em movimentação, e é o maior 

fabricante e exportador de contêineres, com cerca de 70% do total mundial, 

como também de equipamento portuários. (OLIVEIRA, 2004) 
“Os seis maiores terminais de contêineres do mundo estão 
localizados na Ásia. Os maiores terminais da Europa e dos 
Estados Unidos – Rotterdam e Los Angeles, respectivamente – 
têm movimento de contêineres que corresponde a apenas 1/3 
da movimentação nos grandes hubs internacionais de Hong 
Kong e Cingapura.  
Dentre as vinte maiores operadoras mundiais de navios porta-
contêineres, doze são de países asiáticos”. (LACERDA, 2004, 
p.223) 
 

Igualmente é a importância que a China tem no transporte marítimo. 

Hoje, o país está em terceiro lugar em número de navios, “atrás apenas da 

Grécia com 3.261 navios e do Japão com 2.931 navios, mas bem a frente dos 

Estados Unidos em 4º lugar com 1.398 navios”. Em 2004, 10% do total da frota 

mundial, o que correspondia a 2.767 navios, era da China. Esse número vem 

aumentando cada vez mais, uma vez que na China encontram-se grandes e 

bons estaleiros. (OLIVEIRA, 2004, p.128) 

Os portos que mais se destacam na China são Hong Kong ao sul e 

Xangai no norte. Hong Kong se caracteriza por ser um dos portos mais 

privatizados do mundo, com alto nível de eficiência, e pelo elevado volume de 

carga movimentada – quatro vezes o de Santos – mesmo sendo um porto 

pequeno, com 5km de extensão e 52km² de área. Para solucionar o problema 

de espaço, foi desenvolvido um novo sistema para operação no porto, 

melhorando assim o congestionamento dos navios, reduzindo custos das 

operações e solucionando problema de calado. “Foi adotado engenhoso 

esquema de descarga de contêineres, ao largo do porto, do costado do navio 

para grandes chatas com capacidade para 12 unidades. A outra boa idéia 

consiste no armazenamento vertical de contêineres em enormes construções 

de aço/cimento, com até 13 andares localizados ao lado do cais” (OLIVEIRA, 

2004, p.122). Já Xangai possui 85 km de cais, e apenas 8 metros de 
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profundidade no canal de navegação, e mesmo assim “em 2005 se tornou o 

maior do mundo em volume de carga administrada” (O ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2006). Em dezembro deste mesmo ano o porto de Xangai recebeu um 

novo terminal com 15 metros de profundidade, denominado Centro 

Internacional de Navios de Águas profundas de Yangshan, com capacidade 

para receber os maiores navios de contêineres atuais (MENDES, 2006). De 

acordo com Mendes (2006): 

 
“O complexo portuário de Xangai será o maior porto do planeta 
em movimentação de mercadorias, pois já em 2004 
movimentava 14,55 milhões de contêineres/ano, superado 
apenas por Hong Kong que movimentou 21,9 milhões de TEU 
em 2004”. 
 

Desta forma, a China é beneficiada pelo fato de ter dois dos dez maiores 

portos do mundo: Xangai que em 2004 foi o terceiro maior quanto ao volume 

de carga, com cerca de 200 milhões de toneladas/ano, e em 2005 foi o que 

teve maior movimentação; e Hong Kong, líder mundial em movimentação de 

contêineres nos últimos anos, movimenta cerca de 18 milhões de unidades/ano 

- três vezes mais do que o porto de Roterdã. (OLIVEIRA, 2004) 

 
“Entre os trunfos da China para ampliar a sua participação no 
mercado internacional, após o ingresso na Organização 
Mundial de Comércio, além dos eficientes portos de HK, 
Shangai e da Zhenhua (maior fabricante mundial de gruas, 
guindastes e portêineres), é contar ainda com bons estaleiros, 
numerosa frota mercante e a maior indústria de contêineres, 
que produz mais de 1 milhão de unidades/ano, 70% do total 
mundial”. (OLIVEIRA, 2004, p.124) 
 

Estes fatores propiciam a China uma vantagem econômica e comercial 

muito grande quando comparado, principalmente, com países em 

desenvolvimento, como o Brasil, uma vez que possui portos de alto padrão 

tecnológico. Segundo a CCIBC (2004): 
 
“Prevê-se que os portos da China manejarão 100 milhões de 
contêineres-padrão para 2010 e essa capacidade se duplicará 
em 2020, assinala um plano apresentado pelo Ministério de 
Comunicações”.  
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  A China continua ampliando e modernizando a rede portuária, sendo 

que “o novo planejamento estratégico prevê a criação de três regiões 

prioritárias: mar Bo, delta do Rio Yangtzé e o sudeste da China”. (CCIBC, 

2005) 

  Está em andamento no momento um projeto para “criação e 

recuperação de mil portos fluviais e marítimos. No primeiro semestre de 2003, 

dos investimentos entrados na China, US$ 4,3 bilhões foram direcionados a 

esse programa”. (JUNIOR; SANCHEZ, 2004, p.148) 

Segundo Mendes (2006), o crescimento chinês é tão grande que 

estudiosos acreditam que em 2050 a China vai ser a principal potência 

econômica e política mundial.  
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2. CRESCIMENTO ECONÔMICO BRASILEIRO 
 
 
Na década de 60 a economia brasileira teve um grande incentivo as 

exportações, isto ocorreu através da criação de programas e conselhos ligados 

ao comércio exterior. Um dos programas desenvolvidos foi o de substituição de 

importação, que tinha como objetivo “criar um parque industrial forte capaz de 

substituir importações e gerar excedentes suficientes para exportar” 

(MARINHO; PIRES, 2002, p.40). O objetivo desse programa era proteger as 

indústrias nacionais e incentivar as exportações, porém, para aumentar as 

exportações, os produtores precisavam desenvolver a capacidade produtora, 

tanto através de aquisição de equipamentos, máquinas, como também de 

matéria-prima, e a única forma da obtenção desses fatores de produção era 

mediante capital. Com isso o Brasil ingressou no mercado financeiro, e obteve 

empréstimos de agências como o BIRD, FMI e BID (GRIECO, 2001). 

Porém, na década de 70 ocorrem as crises do petróleo, que 

repercutiram na economia na década seguinte, ocasionando a queda das 

exportações, que deixaram de ser prioridade para o governo, que estava mais 

preocupado com o processo inflacionário. (GRIECO, 2001) 

A década de 90, em especial os anos de 91 a 94, é marcada pela 

abertura econômica brasileira por meio da redução das barreiras. Junto com 

essa abertura, um fato importante marcou também esse período que 

revolucionou o comércio brasileiro: a conscientização da necessidade da 

qualidade para obtenção de competitividade, como demonstram Marinho e 

Pires (2002, p.42). 
                

“A idéia era de que a retomada do desenvolvimento econômico 
nos anos 90 deveria ser impulsionada pela busca de uma 
maior competição interna mediante a exposição planejada da 
indústria brasileira à concorrência internacional e, dessa forma, 
incentivar as empresas nacionais a adquirirem padrões de 
qualidade internacional”.  

 

 A necessidade das empresas brasileiras aperfeiçoarem a qualidade dos 
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produtos era algo inevitável para que pudessem competir no mercado externo 

e também interno, uma vez que a economia estava aberta para a entrada de 

produtos importados.  

A última década representou para o Brasil um crescimento econômico 

importante e notável. Este fato deve-se a abertura econômica na década de 

90, pois antes deste momento o governo não estava interessado em abrir a 

economia, “as companhias brasileiras eram desestimuladas a exportar, seja 

em razão de restrições objetivas impostas pelo governo, seja em razão das 

contradições da política econômica” (ANÁLISE, 2006, p.48). Tudo isso 

provocou um atraso significativo em modernização das empresas brasileiras, 

pois o país não importava e mal exportava. Estava voltado completamente 

para a economia interna, ou seja, sem se preocupar em melhorar a qualidade 

dos produtos (GRIECO, 2001). 

Esse fechamento econômico atrasou muito o desenvolvimento do Brasil, 

diferentemente do que estava acontecendo em grande parte do mundo, visto 

que para crescer era necessário importar conhecimentos, tecnologias, 

máquinas, etc. 

Com a participação no mercado mundial tardia, as empresas “sofreram” 

bastante, isto porque os produtos importados saiam mais baratos do que os 

produtos nacionais, além de que possuíam qualidade superior, o que 

ocasionou a quebra de muitas pequenas e médias empresas. 

Foi necessário então o aperfeiçoamento das indústrias e a adequação 

ao padrão de qualidade internacional, para entrar e permanecer no mercado 

externo, cada vez mais acirrado. Isto pode ser comprovado pelo fato de que em 

1951 a participação do Brasil no comércio mundial era de 2% e em 2004 a 

participação foi de apenas 0,9%, não significando isso que o Brasil exportou 

menos, uma vez que em 2004 o valor das exportações foi de 96,475 milhões 

de dólares FOB, enquanto que em 1951 o valor foi de 1,769 milhões de dólares 

FOB, mas que tem mais países exportando mais, principalmente, países antes 

“adormecidos” como é o caso da China, que hoje é um dos grandes mercados 

existentes. (ANÁLISE, 2006) 

Mesmo tendo um avanço no comércio exterior significativo, uma vez 
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que, segundo OLIVEIRA (2004, p.46), as “exportações brasileiras dobraram 

entre as décadas de 80 e de 90 e voltou a dobrar nos dez anos seguintes, até 

chegar à marca histórica de quase 100 bilhões de dólares em 2004”, o Brasil 

tem muito trabalho pela frente, pois mesmo tendo a 12º maior economia 

mundial, o Brasil em 2004 estava na 25º posição no ranking dos maiores 

exportadores e em 29º lugar no ranking dos maiores importadores (ANÁLISE, 

2006).  

Para o Brasil subir no ranking dos maiores exportadores, “liderado pela 

Alemanha, dois fatores têm de ser superados. O cenário internacional, que 

tende a enfraquecer, e o risco do preço do petróleo influenciar a 

competitividade dos produtos brasileiros”. (CHADE, 2005)

O Brasil possui cerca de 3 milhões de empresas, e destas 18.000 

exportam. Entretanto, as 250 maiores exportadoras representam 75% das 

vendas para o exterior. “Apenas dez empresas são responsáveis por um terço 

de todo o superávit comercial nas contas brasileiras” e as três maiores 

exportadoras brasileiras: Vale do Rio Doce – maior exportadora, Petrobras e a 

Embraer, juntas correspondem por cerca de 10% do Brasil. (ANÁLISE, 2006, 

p.58) 

Isto ocorre porque exportar grande quantidade de mercadoria exige 

muito capital, além de que a empresa necessita ter uma grande capacidade 

administrativa e logística, e isso poucas empresas possuem, ocasionando a 

concentração das principais exportações e importações nas “mãos” de 

pequeno número de grandes empresas.  

Um estudo feito com o setor têxtil mostrou que “uma firma modesta, que 

fatura 100.000 dólares por ano, tem 1% de chance de exportar. A chance 

cresce para 60% se a empresa têxtil faturar 20 milhões de dólares anuais” 

(ANÁLISE, 2006, p.58). Este estudo mostra que um mercado que tem grandes 

empresas, tem maiores chances de crescer no comércio exterior. 

Mas para atrair grandes empresas, e grandes investimentos, é 

necessário que o governo faça a parte que lhe cabe, “conferindo racionalidade 

e eficiência ao sistema tributário, flexibilidade às regras trabalhistas, estímulos 

aos investimentos, financiamentos a custos mais baixos” (ANÁLISE, 2006, 
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p.34), pois o Brasil é o país que possui uma das mais alta carga tributária do 

mundo, além de possuir uma burocracia enorme para abertura de empresas. 

Segundo a Jovem Pan (2006) “em 2005, entre as 16 maiores economias do 

mundo, o Brasil só perdeu para França e Itália, isto é, a carga tributária 

brasileira foi superior a todas as demais”. 
 
 “A burocracia para abrir uma empresa no Brasil, envolve 15 
etapas, que consomem cinco meses - o triplo de etapas de 
países ricos. O Brasil é o sexto pior país do mundo em 
complexidade para abertura de empresas. São necessários 
dez anos para extinguir uma empresa”. (ANÁLISE, 2006, 
p.40) 

  

Felizmente esses entraves brasileiros podem ser minimizados através 

de ações do governo, pois não são barreiras de difíceis soluções. Entretanto é 

necessário que os tomadores de decisões do governo brasileiro entendam que 

a existência de grandes empresas no mercado auxilia a inserção do país na 

economia global, como fez a China. 

Apesar da grande burocracia brasileira, o país vem crescendo 

notavelmente no comércio exterior. As exportações brasileiras cresceram mais 

de 100% na última década. Isso deve-se ao fato de que além da cultura 

exportadora que antes não havia e hoje passa a existir, as empresas que antes 

só exportavam excedentes de produção estão direcionando grande parte da 

produção para o exterior, fora isso, o número de empresas exportadoras é três 

vezes maior do que a dez anos. (OINEGUE, 2006) 

 O Brasil se destaca como um dos principais produtores e exportadores 

de produtos agrícolas do mundo. Infelizmente, fica limitado a exportar produtos 

agrícolas não-industrializados, devido ao protecionismo. A China que é grande 

importadora de soja impõe barreiras à entrada de produtos industrializados à 

base de leguminosas. Os Estados Unidos um dos principais importadores do 

suco da laranja brasileiro, compram o suco em tanques e não em embalagem. 

O suco de laranja brasileiro é considerado pelos produtores e exportadores 

americanos como uma grande ameaça, isto porque é considerado como de alta 

qualidade pelos consumidores, que acabam preferindo o suco brasileiro ao 

suco americano, desta maneira uma forma encontrada pelo governo para 
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proteger os produtores americanos, foi à imposição de elevadas taxas e a 

compra do produto com menos valor agregado. (MURRAY, 2001) 

As tabelas 6 e 7 abaixo, mostram a lista dos principais produtos 

exportados por tipo e por setor, onde pode ser observado claramente que o 

Brasil tem na pauta de exportação principalmente produtos de baixo valor 

agregado. 
TABELA 6 - Produtos mais Exportados por Tipo 

Tipo de produto Valor 2004(1) Part.2004(2) Valor 2003(1)  Part.2003(2) Variação 
2003/2004 

1º Manufaturados 52.949 55% 39.654    54% +34% 

2º Básicos 28.518 29% 21.179    29% +35% 

3º Semimanufaturados 13.429 14% 10.943   15% +23% 

4º Operações 

Especiais 

1.579 2% 1.308   2% +21% 

TOTAIS 96.475 100% 73.084    100% +32% 

(1) Em milhões de dólares FOB, (2) Participação nas exportações brasileiras 
Fonte: ANÁLISE, 2006, p.172 

 
TABELA 7 - Produtos mais Exportados por Setor 

Setor Valor2004(1) Part.2004 (2) Valor 2003(1) Part.2003(2) Variação 
2003/2004 

1º Matérias-primas 54.633    57% 42.194    58% +29% 

2ºBens de consumo 21.529    22% 16.712    23% +29% 

3ºBens de Capital 14.479    15% 9.197    12% +57% 

4ºCombustível e  

lubrificantes 

4.363    5% 3.752 5% +16% 

5º Operações 

especiais 

1.471    1% 73.084    2% +20% 

TOTAIS 96.475    100% 73.084    100% +32% 

(1) Em milhões de dólares FOB, (2) Participação nas exportações brasileiras 
Fonte: ANÁLISE, 2006, p.172 

 

Como pode ser observado na tabela 6 acima, cerca de 30% das 

exportações brasileiras são de produtos básicos. Apesar de ter na pauta de 

exportação os produtos agrícolas em posição de destaque em quantidade 

exportada, são veículos e autopeças que lideraram em valor as exportações 

entre 2003 e 2004, com 10.5 bilhões, conforme mostrado tabela 8 abaixo. 
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TABELA 8 - Principais Produtos Exportados em 2003/2004 
Em valor Veículos e autopeças 10.5 bilhões 

Em variação no valor Trigo 2857% 

Em valor adicionado Veículos e autopeças 2.5 bilhões 

Por tipo Manufaturados 55% 

Por setor Matérias-primas 57% 

Em percentual da produção exportada Suco de Laranja 98% 

Fonte: ANÁLISE, 2006, p.54 

 O Brasil exporta de tudo um pouco: “veículos, grãos, aeronaves, 

produtos químicos, frutas, adubo, refrigeradores, vidro, produtos farmacêuticos, 

álcool, carne, plástico, telefonia, madeira, móveis, ferragens, chocolates, etc. 

São mais de sete mil tipos de produtos comercializados”. (ANÁLISE, 2006, 

p.27) 

TABELA 9 - Categorias de Produtos mais Exportados 
Rank Nome da Categoria Valor(1)  

2004 
Part.nas exp.(2) 

2004 
Rank Valor(1)  

2003 
Part. nas exp.(2)

2003 

1 Veículos e autopeças 10.583 11% 2 8.026    11% 

2 Soja 10.039    10.4% 1 8.125    11.1% 

3 Ferro e aço 7.062    7.3% 3 4.967 6.8% 

4 Minérios 5.177   5.4% 4 3.782    5.1% 

5 Petróleo 4.295   4.4% 5 3.675    5.0% 

6 Aeronaves 3.268   3.4% 10 1.938    2.6% 

7 Produtos químicos 3.169    3.3% 7 2.612    3.6% 

8 Máquinas e 

equipamentos 

3.107    3.2% 9 2.093    2.9% 

9 Papel Celulose 2.908   3.0% 6 2.831    3.9% 

10 Aves 2.705   2.8% 11 1.862    2.5% 

11 Açúcar 2.639   2.7% 8 2.140    3.0% 

12 Madeira 2.451    2.5% 13 1.638      2.2%    

13 Carne Bovina 2.409    2.5% 16 1.492    2.0% 

14 Café 2.024    2.0% 15 1.516    2.0% 

15 Calçados 1.898    2.0% 14 1.622    2.2% 

16 Alumínio 1.778    1.8% 17 1.416    1.9% 

17 Telefonia 1.564    1.6% 12 1.772    2.4% 

18 Plásticos 1.514    1.6% 20 1.170    1.6% 

19 Têxteis 1.445     1.5% 18 1.282    1.7% 

20 Fumo 1.380    1.4% 22 1.052    1.4% 

21 Couro 1.290    1.3% 21 1.056    1.4% 
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22 Elétricos 1.137    1.2% 23 868       1.1% 

23 Suco de Laranja 1.057    1.0% 19 1.192   1.6% 

24 Bombas e 

compressores 

1.026    1.0% 24 791       1.2% 

25 Móveis 1.002    1.0% 25 703       1.0% 

(1) Em milhões de dólares FOB; (2) Participação nas exportações totais do Brasil 
Fonte: ANÁLISE, 2006, p. 171 

 

 “Dos 50 grupos de produtos mais importantes da pauta 
brasileira, conseguimos ultrapassar a casa do bilhão de 
dólares exportados anualmente em 25 deles. Há dez anos, o 
Brasil não possuía uma só fábrica de telefones celulares, hoje 
exporta 1,5 bilhão de dólares na rubrica telefonia. Nesse 
mesmo período, a fábrica de aviões Embraer fez saltar suas 
exportações de menos de 300 milhões de dólares para mais 
de 3,5 bilhões, e se tornou detentora de quase metade do 
mercado mundial de jatos regionais. Há dez anos a indústria 
açucareira tinha uma participação pequena no comércio 
mundial. Atualmente, é líder no chamado mercado livre”. 
(ANÁLISE, 2006, p.27) 

 

O Brasil é hoje o maior produtor e exportador de minério de ferro, de 

café, açúcar, etanol, suco de laranja, também é o maior exportador de soja, 

carne e frango. Além de estar entre os principais produtores/exportadores de 

camarão e ser o um dos cinco maiores fabricantes de motocicleta. 

(APEX-BRASIL, 2006) 
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3. A RELAÇÃO BILATERAL ENTRE OS DOIS PAÍSES 
 

 
A China e o Brasil possuem particularidades que se assemelham. São 

os “dois maiores países em desenvolvimento” (JUNIOR; SANCHEZ, 2004, 

p.165), possuem grande extensão territorial, baixa distribuição de renda e, 

principalmente, tiveram a abertura econômica ocorrida tardiamente. Assim 

como a China, que teve a abertura econômica apenas em 1979, o Brasil 

também teve a economia fechada durante muitos anos.  
Com o processo de abertura econômica pelo qual viveram a China e o 

Brasil e as reformas que estão acontecendo nestes dois países, torna-se 

indiscutível a importância do aproveitamento das inúmeras possibilidades que 

surgem entre os dois países. Entretanto, algumas barreiras ainda existem e 

dificultam não só para o Brasil, como também para a China o crescimento mais 

rápido do comércio entre eles. 
“No âmbito internacional, torna-se da maior importância e de 
mútuo interesse que as duas principais nações emergentes 
tenham sólido relacionamento comercial para, unidas, 
enfrentarem as arbitrariedades e o crescente protecionismo dos 
países industrializados”. (OLIVEIRA, 2004, p.89) 
 

Os primeiros laços de amizade entre Brasil e China remontam a 1880.   

Nesse período há registro dos primeiros emigrantes chineses para o Brasil. 

Entretanto, as relações comerciais significativas entre os dois países somente 

aconteceram após a abertura das duas economias. (BANCO DO BRASIL, 

2004) 
“O reconhecimento da República Popular da China pelo Brasil, 
isto é, o estabelecimento de relações diplomáticas entre as 
duas nações, deu-se apenas há trinta anos... é expressivo que 
a China tenha se tornado, em tão pouco tempo, o quarto 
principal destino das exportações brasileiras e o terceiro maior 
parceiro comercial do Brasil”. (FURLAN; FELSBERG, 2005, 
p.8) 
 

  Foi o paulista Horácio Sabino Coimbra, presidente da Companhia 

Cacique de Café Solúvel, em outubro de 1971, o primeiro empresário 

brasileiro a visitar a China após o rompimento das relações China-Brasil no 
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início da revolução de 1964, antes mesmo das relações diplomáticas serem 

reatadas em 1974. Ele foi à China para participar de grandes feiras que foram 

realizadas em Cantão e em Pequim. Os relatórios elaborados por ele e 

entregues ao governo, serviram como “embrião para o reatamento das 

relações”. (OLIVEIRA, 2004, p.81) 

 

“Desde então, os dois países edificaram uma relação 
equilibrada e, em muitos e decisivos pontos da pauta 
internacional, bastante próxima. Na defesa da soberania e 
independência nacional, da integridade territorial, não-
interferência nos assuntos internos de cada país e defesa da 
estabilidade e segurança internacional, chineses e brasileiros 
têm se extremado na ação diplomática em organismos 
internacionais e nas ações bilaterais de cooperação e 
intercâmbio”. (JUNIOR; SANCHEZ, 2004, p.164) 
 
 

Dada à importância da China para o Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, juntamente com mais cerca de 500 participantes, entre eles 

empresários, deputados, ministros e senadores, realizaram uma missão 

comercial a este país em 22 de maio de 200412. O objetivo desta missão foi 

gerar possibilidades, oportunidades comerciais entre esses dois países, e 

segundo o ministro do Desenvolvimento e Comércio Exterior, Luiz Fernando 

Furlan (apud OLIVEIRA, 2004, p. 100), “na área privada foram firmados vários 

acordos operacionais, contratos, formadas joint-ventures, entre outros negócios 

que poderão chegar a US$ 5 bilhões”. Assim como a importância da China 

para o Brasil foi representada nesta missão diplomática, a China demonstrou o 

mesmo interesse pelo Brasil ao visitar o país no mesmo ano.  

 
“O governo brasileiro e o governo chinês assinaram um 
Memorando de Entendimento para promover a cooperação em 
setores industriais e, assim, estimular os investimentos e o 
comércio. Os setores tidos como estratégicos e que recebem 
atenção prioritária na cooperação são: indústria minero-

 

12 João Figueiro em 1984 realizou a primeira visita de um Chefe de Estado brasileiro à China. 
Em 1988 foi a vez José Sarney, em 1995 a de Fernando Henrique Cardoso (JUNIOR; 
SANCHEZ, 2004, p.154) 
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metalúrgica, álcool combustível, cadeia de processamento de 
produtos agrícolas, construção civil, indústria da informação, 
indústria biológica e indústria aeronáutica e espacial. O diálogo 
entre as partes já avançou no setor minero-metalúrgico e no 
álcool combustível – neste campo, com vistas a fazer proveito 
da tecnologia brasileira na produção e utilização de etanol. 
Outros setores passíveis de investimentos mútuos e 
desenvolvimento de sistemas de produção compartilhada 
seriam os setores de couro e calçados, madeira e móveis e 
varejo e distribuição”. (FURLAN; FELSBERG, 2005, p.17) 
 

Um dos principais destinos dos investimentos chineses na América 

Latina é o Brasil. Segundo Furlan e Felsberg (2005, p.286), desde a visita do 

presidente Lula à China em 2004, os seguintes acordos foram realizados na 

área de infra-estrutura: 

 

• Acordo de cooperação para construção de um gasoduto com 

cerca de 1.300km, para ligar o sudoeste ao nordeste e garantir 

assim o abastecimento de gás para as unidades termelétricas da 

Petrobras. O acordo foi entre o BNDES, a Petrobras, a Sinopec 

chinesa e o Eximbank da China; 

 

• Acordo para exploração de uma mina de carvão na China. O 

acordo foi entre a Yongsheng Coal & Eletricity, a Companhia Vale 

do Rio Doce e a Shangai Baosteel International and Trading 

Company; 

 

• Memorando para construção de uma refinaria de alumina em 

Barcarena (PA) entre a Companhia Vale do Rio Doce e a 

Aluminium Corporation of China; 

 

• Acordo para geradoras e transmissoras entre a Eletrobrás, a 

Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica do RS, o 

Citic e a China Development Bank; 

 

• Compra de equipamentos chineses pela Cosipar no valor de 40 
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milhões de dólares com ajuda de financiamento de 10 milhões 

China Eximbank; 

 

• Formação de Joint Venture para fabricação de vagões no Espírito 

Santo, entre o consórcio metal-mecânico do Espírito Santo, a 

Zhuzhou Rolling Stock Works e a China Railways; 

 

• Parceria para produção de uma minissérie sobre a cultura dos 

dois países entre a Apex, o Banco do Brasil, a Petrobras e a 

Nhock produções. 

 

Felizmente a relação entre a China e o Brasil vem se desenvolvendo de 

forma significante. Os dois países guiam o relacionamento baseado nos 

princípios de:  
“Fortalecimento da confiança política e mútua, com base em um 
diálogo em pé de igualdade; aumento do intercâmbio 
econômico-comercial com vistas ao benefício recíproco; 
promoção da cooperação internacional, com ênfase na 
coordenação das negociações; promoção do intercâmbio entre 
as respectivas sociedades civis, de modo a aprofundar o 
conhecimento mútuo”. (OLIVEIRA, 2004 pg.106) 
 

 Em 15 de agosto de 2004, o Brasil e a China comemoraram trinta anos 

de relações diplomáticas. Muitos fatos mundiais ocorreram durante essas três 

décadas, entretanto, os laços diplomáticos não foram abalados. A cooperação 

nos planos econômicos, políticos, comerciais, culturais e da ciência não 

cessaram. Este fato deve-se aos esforços realizados pelos representantes de 

ambos os países. Segundo o chanceler brasileiro Antônio Azeredo da Silveira 

(apud JUNIOR; SANCHEZ, 2004, p. 154):  

 
“O Brasil e a República Popular da China convergem nesse 
propósito. Fundamos nosso relacionamento nos princípios de 
respeito mútuo e de não-intervenção nos assuntos internos do 
outro país. Estes são os alicerces da nossa amizade”.  
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O relacionamento entre os dois países abrange o comércio, a política, 

cooperações internacionais como ocorre com o setor aeroespacial13, e muitos 

outros aspectos de interesse de ambos os países, uma vez que são duas 

economias em desenvolvimento.  
“Tem sido bastante ampla a união de forças e as coincidências 
de posição dos dois países nos foros internacionais. Nosso 
embaixador em Pequim, Affonso Celso de Ouro Preto, declara 
que 'a China e Brasil vêm defendendo e atuando em favor de 
soluções semelhantes em muitos problemas internacionais e 
têm mantido alto número de votos idêntico na ONU'.” 
(JUNIOR; SANCHEZ, 2004, p.117) 

A tabela 10 abaixo mostra o comércio Brasil - China de 1980 a 2003, 

onde pode ser observada a variação da balança comercial do Brasil com a 

China nesse período.  

TABELA 10 - Comércio Brasil – China (US$ mil) 
ANO EXPORTAÇÃO 

BRASILEIRA 
IMPORTAÇÃO 
BRASILEIRA 

SALDO 

1980 72.226 244.142 -171.916 
1981 104.022 349.747 -246.725 
1982 92.074 312.186 -220.112 
1983 270.320 505.462 -235.142 
1984 453.111 365.315 87.796 
1985 817.584 418.564 399.020 
1986 517.306 289.037 228.269 
1987 361.533 297.502 64.031 
1988 718.485 82.914 635.571 
1989 628.341 96.529 531.812 
1990 381.804 119.806 261.998 
1991 226.406 62.129 164.277 
1992 460.031 116.775 343.256 
1993 779.394 304.856 474.538 
1994 822.416 463.495 358.921 
1995 1.203.750 1.041.728 162.022 
1996 1.113.828 1.129.515 -15.687 
1997 1.088.214 1.187.795 -99.581 
1998 904.879 1.033.746 -128.867 
1999 676.140 865.226 -189.086 
2000 1.085.223 1.221.744 -136.521 
2001 1.902.093 1.328.094 573.999 
2002 2.520.457 1.554.012 966.445 
2003 4.532.559 2.147.634 2.384.925 

Fonte: MDIC apud Banco do Brasil (2004, p. 17) 

                                            

13 Em 1999 o lançamento do satélite sino-brasileiro de levantamento de recursos da terra 
(Chinese-Brasilian Earth Resources - CBERS) foi o primeiro grande resultado da cooperação 
científica entre Brasil e China. (JUNIOR; SANCHEZ, 2004, p.165) 
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Pode-se observar na tabela acima, que no início da década de 80, o 

saldo do comércio exterior Brasil-China era negativo. Este fato foi ocasionado, 

em virtude da China estar vivendo em 1980 o período de abertura econômica 

que foi iniciada em 1979. O Brasil, por sua vez, só veio a ter abertura 

econômica no início da década de 90, justamente quando passou a exportar 

mais para a China, passando a ter uma balança comercial positiva nesta fase, 

principalmente de 91 a 94. 

 
“Em 1991 a balança comercial entre os dois países somava 
apenas US$ 288 milhões (exportações brasileiras de US$ 
226milhões). Doze anos depois, em 2002, esse intercâmbio, 
em expansão recorde, aumentou 14 vezes, alcançando US$ 4 
bilhões, com vendas brasileiras da ordem de US$ 2,5bilhões, 
situando-se a China como segundo destino das exportações 
nacionais”. (OLIVEIRA, 2004, p.98) 
 
 

 

3.1. OPORTUNIDADES DECORRENTES DO CRESCIMENTO CHINÊS 
 

 

A alta produtividade agrícola da China, aliada a uma pequena área 

agricultável, escassez de recursos naturais, como água, por exemplo, 

decorrentes de ”muitas cadeias de montanhas e amplos desertos que 

dificultam a obtenção de água para irrigação” (FURLAN; FELSBERG, 2005, 

p.100) propiciam uma grande oportunidade comercial para o Brasil, que possui 

grandes reservas naturais, terra agricultável e é grande produtor agrícola. 

 
“O MDIC mapeou os setores em que produtos brasileiros 
podem ser mais competitivos: produtos alimentícios, móveis, 
calçados, cosméticos, mármores e granitos, equipamentos 
médico-hospitalares, tecnologia bancária e softwares”. 
(BANCO DO BRASIL, 2004, p.20) 

 

No cenário atual, com o crescimento da economia chinesa, a demanda 
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por produtos agro-industriais cresce em ritmo acelerado, surgindo assim um 

mercado importante para o Brasil, uma vez que é um dos principais 

exportadores de produtos agrícolas do mundo. Além disto, como está havendo 

um crescimento acelerado das indústrias e da construção civil no país, a China 

não está conseguindo suprir toda necessidade demandada, mesmo sendo a 

principal produtora de aço do mundo, surgindo assim um outro mercado 

crescente para o Brasil, que em 2003 vendeu 22% da produção de minério de 

ferro para a China. (BANCO DO BRASIL, 2004) 

 
“O processo de abertura e reformas pelo qual a China vem 
passando faz surgir novas possibilidades tanto para o Estado 
quanto para os atores privados. E as oportunidades que 
nascem deste processo parecem correspondentes às 
proporções da China. Não bastasse uma população de 1,3 
bilhões de habitantes, o país ainda conta com um notável 
crescimento econômico anual de cerca de 9% nos últimos 20 
anos, o que tem aumentado a renda da população, gerando 
demanda por bens e serviços e, assim, ampliando as 
oportunidades de negócios com o país”. (FURLAN, 
FELSBERG, 2005, p.7) 
 

A China mesmo sendo um grande produtor de produtos elétricos e tê-los 

na pauta de exportação entre os principais produtos exportados, também 

importa esses produtos, residindo aí uma outra grande possibilidade comercial 

para o Brasil. Nesse contexto é importante identificar que setores 

proporcionarão vantagens comerciais para ambos os países com obtenção de 

ganhos de escala, aumento de eficiência e de produtividade. 
 

TABELA 11 - Principais Produtos Importados pela China do resto do 
Mundo em 2003 

PRODUTO VALOR(1) PART.NO TOTAL(2) 

Elétricos 69.244 16.8% 

Petróleo 25.645 6.2% 

Equip. de informática 23.478 5.7% 

Máquinas e equip. 6.339 1.5% 

Veículos e autopeças 6.129 1.5% 

 (1)Em milhões de dólares; (2)Participação no total das importações chinesas 
Fonte: ANÁLISE, 2006, p.129 
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TABELA 12 - Principais Produtos Exportados pela China para o resto do 
Mundo em 2003 

PRODUTO VALOR(1) PART.NO TOTAL(2) 

Equip. de informática 59.420 13.6% 

Elétricos 19.487 4.4% 

Imagem e som 17.463 4.0% 

Têxteis 12.769 2.9% 

Brinquedos 5.412 1.2% 
(1)Em milhões de dólares; (2)Participação no total das exportações chinesas 
Fonte: ANÁLISE, 2006, p.129 

 

Segundo o discurso do Presidente Lula no encerramento do seminário 

de Pequim em 2004 (apud OLIVEIRA, 2004, p.110) “a China é uma espécie de 

shopping de oportunidades para se fazer bons negócios, para comprarmos, 

para vendermos, para fazermos parcerias no Brasil e parcerias na China”.   

De acordo com Furlan e Felsberg (2005) e a revista Análise (2006) 

vários setores brasileiros podem se beneficiar da maior integração comercial do 

Brasil com a China, dentre eles: 

• Carne14 (bovina e de frango); 

•  Minério de ferro; 

•  Suco de laranja; 

•  Café; 

•  Algodão (a China consome 1/3 do algodão mundial, e o Brasil só 

exporta apenas 5% do que produz); 

• Grãos (a China é um dos maiores consumidores mundiais); 

• Etanol (com a assinatura do protocolo de Kyoto, algumas cidades 

chinesas que estão entre as mais poluídas do mundo estão 

buscando novas formas de energia. Além disso, com o 

crescimento econômico o país está necessitando de geração de 

energia); 

                                            

14 Após a assinatura do convênio sanitário, promovido pelo ministro da Agricultura. (OLIVEIRA, 
2004, p.92) 
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• Cimento (a China consome mais de 40% do mercado mundial15); 

•  Automóveis; 

• Produtos de informática (a sociedade chinesa ainda é pouco 

informatizada); 

• Telecomunicações (com a entrada da China na OMC esse setor 

está mais acessível para empresas estrangeiras); 

• Desenvolvimento de software (principalmente para o sistema 

bancário chinês que apresenta deficiências); 

• Setor têxtil (a China é altamente competitiva em fibras, mas não 

em fibras naturais como o algodão, na qual o Brasil é); 

• Construção civil (o Brasil é muito experiente neste setor e a China 

está em processo de ampliação da infra-estrutura). 

 

Além dos setores já citados, outros com grandes oportunidades 

comerciais, segundo Junior e Sanchez (2004, p.116), são: 

 
“[...] frutas, sucos e polpas de frutas; castanha de caju; carnes 
(bovina, suína e frango), pescados, camarões e outros frutos 
do mar; café (cru, orgânico e gourmet, torrado e empacotado a 
vácuo, cafeteiras e tecnologia de elaboração de café como 
bebida); cachaça e caipirinha; vinhos; mel e própolis; franquias 
de farmácia de manipulação, de chocolate e de cosméticos 
naturais; tecnologia do álcool combustível; tecnologia de 
pecuária bovina (inclusive de corte de carne e embriões 
congelados), educação (equipamentos de ensino superior, 
inclusive); turismo (especialmente turismo de negócios); pedras 
preciosas e semipreciosas, gema, jóias; granito; construção 
rodoviária; material de construção (especialmente louças e 
metais sanitários); móveis ; madeira”.  
 

 
 Após o compromisso assumido pela China de abertura da área de 

serviços, áreas como turismo, hotelaria, transporte, telecomunicações, entre 

outras, passaram a oferecer grandes oportunidades de negócio para o Brasil. 

Além disto, com a elevação do poder aquisitivo da população e a expansão do 

 

15 JUNIOR; SANCHEZ, 2004, p.113 
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setor turístico no país, “tornou-se a China o maior mercado para aviões 

comerciais. Segundo a fábrica americana Boeing, o país precisará de 1.764 

novos aviões de passageiros, até 2020” (OLIVEIRA, 2004, p.64). “As viagens 

de turistas chineses para o exterior, que na década dos anos 90, não 

passavam de três milhões ao ano, somaram mais de doze milhões em 2001” 

(JUNIOR; SANCHEZ, 2004, p.112). “A chamada indústria do turismo é uma 

das que apresentam melhor índice de crescimento na China”. Segundo estudos 

realizados pela Organização Mundial de Turismo, há previsão de que em 2020 

a China será o primeiro destino turístico do mundo. (JUNIOR; SANCHEZ, 2004, 

p.148) 

Apesar da China ser o terceiro destino das exportações brasileiras, as 

inserção de produtos brasileiros neste mercado ainda é pequena, quando se 

sabe  que este país compra praticamente tudo que lhe é oferecido. 

 
 “Apesar de recentes incursões bem-sucedidas em alguns 
segmentos, há um imenso trabalho a ser feito e um fabuloso 
potencial a ser explorado. Basta notar que a China, mercê dos 
pesadíssimos investimentos que faz em infra-estrutura (portos, 
sistemas de comunicações e transportes, entre outros), em 
equipamentos urbanos e principalmente na elevação do 
padrão de consumo de seus habitantes, compra praticamente 
tudo que se lhe oferece”. (BANCO DO BRASIL, 2004, p. 
21) 

 
Empresas brasileiras estão se instalando na China o que gera 

oportunidades muito boas para o aumento do comércio entre os dois países. 

Entretanto, as empresas que não possuem capacidade para concorrerem com 

a China, ou mesmo para se tornarem parceiros, vêem a China como um 

concorrente comercial muito potente, capaz de gerar desemprego, uma vez 

que possui uma mão-de-obra abundante, barata e qualificada, o que faz com 

que os produtos chineses passem a ter um valor no mercado muito baixo e 

com boa qualidade, ocasionando aos produtores brasileiros que concorrem 
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com os produtos produzidos na China uma grande desvantagem econômica16. 

No intuito da expansão comercial, as empresas brasileiras estão 

buscando cada vez mais instalarem no mercado chinês, “70% das grandes 

empresas brasileiras em condições de negociar com a China já entraram no 

mercado” 17(ANÁLISE, 2006, p.59). 

 
“Ao Brasil interessa reforçar sua presença na China, nesta tão 
fértil quadra da trajetória do país. O comércio bilateral, antes 
altamente dependente das ações dos dois governos e 
concentrado em pauta pouco diversificada, pode agora 
florescer mais facilmente, à luz da descentralização do sistema 
produtivo chinês e do alto grau de autonomia e agilidade de 
que passam a usufruir as corporações locais. Esta mudança 
oferece amplas oportunidades às empresas brasileiras, que 
encontrarão atmosfera dinâmica de negócios diretamente nas 
mais variadas regiões do país, sem precisar depender do 
acesso às autoridades em Beijing”. (OLIVEIRA, 2004, p.25) 

 

 Assim como empresas brasileiras estão se instalando na China, 

empresas chinesas estão vindo se instalar no Brasil. Até 2004 cerca de 71 

empresas chinesas como Gree18 de ar-condicionado, Huawei19 de 

telecomunicações e Chec de dragagem já operavam no país, correspondendo 

a um investimento de US$ 100 milhões. (OLIVEIRA, 2004). 

O Brasil interessa muito aos chineses. Segundo o presidente da 

associação Brasileira de Agribusiness, inúmeras delegações chinesas o visitam 

 

16 Para combater o dumping, utiliza-se ou um valor fixo ou uma alíquota ad valorem sobre o 
preço do produto importado para que o seu valor normal artificialmente diminuído volte ao 
patamar real do mercado exportador. O valor da medida é limitado até o valor do dano. 
(FURLAN; FELSBERG, 2005, p.98) 
17 Faz quase dez anos que a indústria brasileira de compressores Embraco se instalou em 
Pequim, com uma produção de milhões desses equipamentos para o mercado interno chinês e 
para exportação. Em cooperação com uma empresa italiana, a indústria de ônibus Marco Pólo, 
de Caxias do Sul, produz no Sul da China, e o mesmo acontece com a indústria de autopeças  
Bosch, de Curitiba. (FURLAN; FELSBERG, 2005, p.116) 
 
18 Inaugurada em junho de 2001, em Manaus, contou com investimento de US$ 20 milhões e 
produz 200 mil unidades por ano. (JUNIOR; SANCHEZ, 2004, p.114) 
 
19 A empresa chinesa Huawei Tecnologias S/A investiu mais de US$ 20 milhões na instalação 
de uma fábrica em Campinas em 1997. (JUNIOR; SANCHEZ, 2004, p.114) 
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a cada semana, “eles estão muito interessados não apenas em investir em 

infra-estrutura, eles querem também comprar terras”. (LATIN TRADE, 2005, 

p.33) 

Algumas parcerias que deram certo e formaram joint ventures, entre a 

China e o Brasil merecem destaque, como é o caso da Companhia Vale do Rio 

Doce e a BaoSteel, a maior importadora de minério do Brasil e uma das 

maiores siderúrgicas chinesas. A parceria entre a Embraer e a chinesa AVIC II, 

que deu origem a Harbin Embraer Aircraft Industry, indústria de aviões a jato. 

Outro exemplo da cooperação entre China e Brasil é o espacial, onde dois 

satélites de rastreamento de recursos terrestres já foram lançados. (FURLAN; 

FELSBERG, 2005) 
“Essas colaborações estratégicas (satélites e aviões) 
constituem os mais importantes exemplos de cooperação Sul-
Sul20 em ciência e tecnologia de ponta. Como os dois maiores 
países em desenvolvimento nos hemisférios ocidental e 
oriental, o Brasil e a China assumem responsabilidades com o 
progresso dessas regiões e da humanidade como um todo”. 
(JUNIOR; SANCHEZ, 2004, p.115) 

 

 

 

  

3.2. IMPACTOS GERADOS PELA EXPANSÃO COMERCIAL 
 

 

Em 2003 apenas 0,5% das exportações chinesas tinham como destino o 

Brasil, enquanto que no mesmo ano, 1% das importações chinesas era de 

origem Brasileira. A participação praticamente insignificante na pauta de 

produtos importados pela China, mostra a grande oportunidade comercial que 

há neste país. Entretanto, existem algumas barreiras que estão dificultando a 

inserção de empresas brasileiras no mercado chinês, como também a 

capacidade de poder concorrer de igual com este país. Entre as principais 

 

20 Países da Ásia e o Brasil (JUNIOR e SANCHEZ, 2004) 
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destacam-se: “poucas empresas brasileiras têm capacidade para atender à 

demanda da China; os chineses continuam a limitar a presença de companhias 

estrangeiras mediante restrições geográficas, regulamentos e sistemas de 

licenciamento discriminatórios. Alguns exemplos: as empresas não podem 

fazer publicidade nem atuar no ramo de arquitetura, consultoria em TI, varejo e 

atacado; a China é campeã mundial de processos por dumping21. Além disso, o 

país enfrenta uma série de acusações referentes à quebra de patentes e 

práticas concorrenciais desleais”. (ANÁLISE, 2006, p.129) 

Há cerca de 35 categoriais de produtos dentre eles cereais como trigo, 

arroz e milho, bebidas alcoólicas, produtos químicos, óleos vegetais, que para 

entrarem na China irão precisar de licença de importação, além de muitos 

receberem restrições quantitativas.  Além disso, existem produtos que são 

expressamente proibidos pelo Ministério do Comércio Exterior e da 

Cooperação Econômica como “a importação de narcóticos, veneno, armas, 

munições, explosivos, receptores e transmissores de rádio, bem como filmes e 

publicações contrárias à política estabelecida pelo governo”. “Produtos 

alimentares, farmacêuticos, eletrônicos, animais, plantas, entre outros, 

integram a lista de inspeções. Tais produtos necessitam de um certificado de 

inspeção para ingressar no mercado chinês”. (BANCO DO BRASIL, 2004, p. 

16)  

Muitos estudiosos estão preocupados com a balança comercial 

brasileira, isto está ocorrendo porque a China está deixando de ser um país 

que exporta quinquilharias, que abasteciam as lojas de 1,99 e camelôs, e está 

passando a vender também produtos de alto valor agregado. “Para cada 

US$10 de produtos brasileiros vendidos para a China, apenas US$ 2 

 

21 “Nos termos do Artigo 2, da Parte I do Acordo Antidumping, considera-se haver prática de 
dumping, isto é, oferta de um produto no comércio de outro país a preço inferior a seu valor 
normal, no caso de o preço de exportação do produto ser inferior àquele praticado, no curso 
normal das atividades comerciais, para o mesmo produto quando destinado ao consumo no 
país exportador. Ou seja, há dumping quando o preço de exportação é menor do que o valor 
normal. Define-se, normalmente, por valor normal o custo de produção, as despesas gerais, as 
administrativas, as de venda e uma margem razoável de lucro”.(FURLAN e FELSBERG, 2005, 
p.96) 
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equivalem a produtos de valor agregado. Enquanto isto, as importações 

brasileiras de produtos chineses manufaturados cresceram a uma taxa de 3 por 

1 sobre as exportações nos primeiros 11 meses de 2004”. (LATIN TRADE, 

2005, p.33) 

Sem dúvida, a capacidade produtiva e econômica da China estremece 

as economias em desenvolvimento como a do Brasil, que vê na China uma 

grande oportunidade de excelentes negócios, para as grandes empresas 

brasileiras como Vale do Rio Doce, Petrobrás, entre outras, mas para 

pequenas e médias, uma grande ameaça, uma vez que estas não irão 

conseguir competir com os baixos preços dos produtos chineses. Foi o que 

aconteceu com as empresas de sapato, que em 2005 “deixou de produzir 38 

milhões de pares de sapato e de vender 22 milhões, queda de 11% em relação 

ao ano anterior, que o mundo preferiu trocar pelo competitivo produto fabricado 

na China, amargando internamente o fechamento de empresas (mais de 40) e 

a demissão de trabalhadores (aproximadamente 19 mil no decorrer do ano)” 

(UP DATE, 2006, p.24).  

Empresas como Azaléia – quinta maior fabricante mundial - já está 

terceirizando a produção de calçados e de componentes de fábricas chinesas.  

Este ano ela deve vender cerca de 60 mil pares de calçados com o selo da 

Azaléia, mas fabricados por chineses. Com a terceirização, a Azaléia demitiu 

800 funcionários só no natal de 2005. O que está chamando a atenção dos 

produtores de calçado brasileiros é que mesmo o Brasil sendo prejudicado no 

setor calçadista pelos chineses, o país nos últimos anos teve mais de mil 

técnicos brasileiros, conhecedores da produção de calçados trabalhando na 

China para “ensinar aos chineses os segredos da qualidade brasileira na 

produção de calçados”. (UP DATE, 2006, p.25) 

Além destas barreiras para o crescimento da participação brasileira no 

mercado mundial, os empresários brasileiros “esbarram” no fato da China 
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utilizar subsídios22, o que ocasiona o comércio desleal. Um outro exemplo 

muito importante que dificulta ainda mais a expansão comercial brasileira são 

os problemas nas áreas de logística, como portos, estradas e transporte.   

Não se pode deixar de analisar que fatores como dificuldade de 

transporte, distância entre os países, falta de vôos diretos, e insuficiência de 

informações sobre cada país, dos costumes, cultura, regras, etc, além do fato 

de poucas pessoas falarem inglês na China também são fatores que dificultam 

a relação entre a China e o Brasil. (FURLAN; FELSBERG, 2005) 

No Brasil algumas escolas e universidades percebendo esse mercado 

em expansão que é o chinês já oferecem aulas de mandarim. 

 
“No plano acadêmico, viceja o interesse pela língua e cultura 
chinesa. O Instituto Rio Branco se presta a dar aulas de 
mandarim a jovens diplomatas, enquanto outras instituições 
prestigiosas, como a USP, a UFF e as Faculdades Candido 
Mendes trabalham na instalação de centros de estudos 
especializados em temas chineses. Em território chinês, dão-se 
os primeiros passos para o alargamento da presença 
diplomática brasileira, com o início de preparativos para a 
instalação de um Consulado Geral em Xangai23 , ao qual 
incubirá missão de índole fortemente comercial. No setor de 
transportes, exibiu a Varig seu espírito pioneiro com a recente 
implantação da linha Rio - Hong Kong”. (OLIVEIRA, 2004, 
p.26) 
 

Após a entrada da China na OMC, o país foi obrigado a aceitar a 

imposição de medidas antidumping, de salvaguardas e compensatórias. 

Condições estas impostas pelos membros da organização, para que o país 

pudesse fazer parte da OMC, além de outras obrigações, claro, conforme 

exposto no item 1.1.1 deste trabalho.  
O Brasil aplicava onze medidas antidumping contra a China em 2004. “A 

 

22 Há subsídio quando no país exportador ocorra qualquer forma de sustentação de renda ou 
de preços que, direta ou indiretamente, contribua para aumentar exportações ou reduzir 
importações de qualquer produto ou quando o governo forneça uma contribuição financeira 
para o produtor ou exportador. (FURLAN; FELSBERG, 2005, p.97) 
 
23 Em 2002 foi inaugurado o Consulado Geral do Brasil em Xangai (EMBAIXADA DA CHINA, 

2002). 
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China detinha o primeiro lugar em número de medidas aplicadas pelo Brasil, 

com 23,4% do total”. No mesmo período conforme informações prestadas pela 

China a OMC, o Brasil não tinha nenhuma medida aplicada pela China contra o 

país. (FURLAN; FELSBERG, 2005, p.11) 
“Para anular uma desvantagem que surja no mundo comercial, 
envolvendo dois ou mais participantes (empresas ou países), 
pode ser usadas das três medidas de defesa comercial, 
previstas nos Artigos VI e XIX do Gatt (Acordo Geral Sobre 
Tarifas e Comércio), versão 1994. Seriam as medidas 
Antidumping, as medidas compensatórias (medidas anti-
subsídios) e as medidas de salvaguarda”. (FURLAN; 
FELSBERG, 2005, p.95) 
 

Um impacto negativo significativo da expansão comercial chinesa para 

empresas brasileiras foi que com mão-de–obra mais barata (dumping social), 

além de incentivos fiscais e baixas tributações, os produtos chineses passam a 

ser bem mais baratos que os brasileiros, ocasionando o fechamento de muitas 

empresas.   

 

 

 

3.3. PRINCIPAIS PRODUTOS COMERCIALIZADOS 
 

 

O crescimento econômico que está em expansão tanto na economia 

chinesa como na brasileira, faz com que a troca de produtos comercializados 

aumente cada vez mais. Uma vez que, em expansão, a economia necessita de 

mais recursos para o desenvolvimento. E assim do produto básico ao 

industrializado passa a fazer parte da pauta de produtos comercializados.  

A China compra do Brasil principalmente commodities agrícolas e 

minerais. Outros produtos brasileiros, de maior valor agregado como aviões, 

motores, couro e peles também estão fazendo parte da pauta de produtos 

exportados para este país, entretanto ainda com uma participação pequena no 

total dos produtos exportados (BANCO DO BRASIL, 2004, p.21), 

diferentemente do que ocorre com as importações brasileiras provenientes da 
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China, que se caracterizam por serem de alto valor agregado, como será 

mostrado a seguir. 

 

 

 

3.3.1. Exportação 
 

 

  As exportações brasileiras para a China se caracterizam basicamente 

pela venda de produtos de baixo valor agregado, sendo 59,4% do total 

exportado em 2004 de produtos básicos, como Soja em grãos e minério de 

ferro que corresponderam a 50,3% desse total (FURLAN; FELSBERG; 2005), 

enquanto que as exportações da China para o Brasil são compostas por 

produtos industrializados, ou seja, de alto valor agregado e conteúdo 

tecnológico.  

 
“Após quase três décadas de resultados medíocres, na fase de 
reconstrução do país, em 1978, quando Deng lançou a 
revolução da abertura econômica, as exportações chinesas 
limitavam-se a US$ 9,7 bilhões, com a balança comercial 
atingindo apenas US$ 20,6 bilhões. Nesse mesmo ano, em 
muito melhor situação, as exportações brasileiras alcançavam 
US$ 12,6 bilhões, com a balança comercial somando US$ 26,2 
bilhões. Decorridos 24 anos de abertura – e prioritário apoio ao 
comércio internacional – em 2003, aumentando mais de 45 
vezes, as vendas externas da China chegaram a US$ 438,3 
bilhões, com a balança atingindo a casa de US$ 851 bilhões. 
Enquanto isso as exportações do Brasil, crescendo apenas 
seis vezes, ficando em apenas US$ 70 bilhões, com a balança 
somando US$ 108,6 bilhões. Essa simples comparação mostra 
a vantagem de um país que leva a sério o mercado externo – 
dotando os seus exportadores de todos os estímulos possíveis 
– com outro, titubeante e incapaz de abraçar política 
semelhante”. (OLIVEIRA, 2004, p.60) 

 

Na tabela 13 abaixo é apresentada a pauta comercial dos principais 

produtos exportados do Brasil para a China no ano de 2005. 
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TABELA 13 - Pauta Comercial de Exportações do Brasil para a China no 
ano de 2005 

Produto Valor (1) Part. No total (2) 

Soja 2.043 37.6% 

Minérios 1.114 20.5% 

Madeira 252 4.6% 

Petróleo 210 3.9% 

(1)Em milhões de dólares FOB (2) Participação no total das exportações Brasil-China  
Fonte: ANÁLISE, 2006, p.128 

 

  Segundo dados do MDIC (2006e), as exportações brasileiras para a 

China de janeiro até abril de 2006 tiveram um crescimento de 32,14%, quando 

comparadas com o mesmo período do ano de 2005. O valor FOB exportado 

neste período no ano de 2005 foi correspondente a US$ 1.628.098.284, 

enquanto que em 2006 o valor foi de US$ 2.151.422.016. 

Na tabela 14 abaixo é mostrado os principais produtos exportados no 

período de janeiro até abril de 2005 e 2006 para a China. 

 

TABELA 14 – Principais Produtos Exportados pelo Brasil para a China 

PRODUTO 2005 2006 

Grãos de soja (mesmo triturados) 22,05% 28,89% 

Minério de Ferro (não aglomerados e seus 
concentrados) 

17,69% 27,00% 

 Minério de Ferro (aglomerados e seus 
concentrados) 

4,82% 5,85% 

Óleos brutos de petróleo 8,47% 5,64% 

Fonte: MDIC, 2006e. 
 

O que leva o Brasil a ter na sua pauta de exportação brasileira para a 

China produtos básicos em sua grande maioria, é o fato de poucas empresas 

brasileiras estarem exportando para esse país. A partir do momento em que 

um maior número de empresas de setores diversos estiver exportando para a 

China a pauta de exportação se ampliará. 

O esforço de diversificação da pauta exportadora é acompanhado da 
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busca para se ampliar a base de exportação, aumentando o número de 

empresas que vendem para a China. Em 2004, 1.835 empresas brasileiras 

efetuaram vendas à China, quantidade 12% maior do que o registrado em igual 

período de 2003 (1.638 empresas). No mesmo ano, 5.814 empresas brasileiras 

importaram da China, quantidade 22,6% superior ao número de empresas 

importadoras registradas em 2003 (4.741 empresas). (FURLAN; FELSBERG, 

2005, p.10) 

Na tabela 15 abaixo é apresentada a lista das 20 maiores empresas (em 

valor) que exportaram para a China no período de janeiro até dezembro de 

2005, sendo que todas elas exportaram o correspondente a valores acima de 

US$ 50 milhões. 

 

TABELA 15 - Empresas Brasileiras que mais Exportaram (em Valor - US$) 
para a China em Jan-Dez/2005 

Rank EMPRESA 
1 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 
2 MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S/A MBR 
3 COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 
4 SAMARCO MINERAÇÃO AS 
5 CARGILL AGRÍCOLA AS 
6 COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA 
7 COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 
8 COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA – COSIPA 
9 ADM DO BRASIL LTDA 

10 COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACÃO 
11 UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA 
12 USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS 
13 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA 
14 CHS DO BRASIL - COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA. 

15 CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA 
16 VCP EXPORTADORA E PARTICIPACOES LTDA 
17 PRENSAS SCHULER S A 
18 MULTIGRAIN COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO S/A 
19 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DA REGIAO DE ORLANDIA 
20 LIBERO TRADING S.A. 

Fonte: MDIC, 2006a. 
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A China é o terceiro destino das exportações brasileiras, enquanto que o 

Brasil se encontra em 29ª posição quando se trata dos principais parceiros das 

exportações chinesas.  (ANÁLISE, 2006) 

A tabela 16 abaixo mostra os principais destinos das exportações 

brasileiras no ano de 2003. 

 
TABELA 16 - Principais Destinos da Exportação Brasileira em 2003 (%) 

PAÍS US$ MIL FOB PART. % 

ESTADOS UNIDOS 16.692.354 22,84 

ARGENTINA 4.561.146 6,24 

CHINA 4.532.559 6,20 

HOLANDA 4.245.726 5,81 

Fonte: Banco do Brasil, 2004, p.19 

 

 “O intercâmbio comercial entre o Brasil e a China atingiu em 2004 a 

marca histórica dos USD 9,148 bilhões, com superávit de USD 1,729bilhões 

para a balança brasileira” (FURLAN; FELSBERG, 2005, p.107), perdendo 

apenas para os Estados Unidos que tem um valor do comércio bilateral de 31 

bilhões de dólares, e a Argentina com um valor do comércio bilateral com o 

Brasil de 13 bilhões de dólares (ANÁLISE, 2006). “O Brasil representa 25% do 

comércio chinês com a América Latina”. (JUNIOR; SANCHEZ, 2004, p.114) 

 O fato da China ser hoje um dos três principais destinos das exportações 

brasileiras, deve-se além da abertura e expansão da economia chinesa, como 

também a entrada do país na OMC. 

 
“Os avanços dos últimos anos são notáveis, mas serão 
necessários maiores esforços por parte das empresas 
brasileiras, a fim de identificar novas oportunidades de 
investimentos e de transações comerciais com a China, 
sobretudo agora que, com o ingresso desse país na OMC, suas 
barreiras tarifárias e não-tarifárias estão sendo fortemente 
reduzidas”. (JUNIOR; SANCHEZ, 2004, p.116) 

 

 Com a China fazendo parte como membro da OMC, “os produtos 

brasileiros no florescente mercado chinês, a começar pela soja, açúcar, suco 
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de laranja e carne, tiveram suas tarifas sensivelmente reduzidas”. (OLIVEIRA, 

2004, p. 63) 

“A partir de 2001, verifica-se uma tendência de crescimento 
acentuado das exportações brasileiras para a China, que 
passaram de US$ 1,08 bilhão para US$ 4,53 bilhões em 2003, 
representando uma expansão significativa da ordem de 319% 
num período curto de dois anos. A corrente de comércio entre 
Brasil e China também vem se ampliando constantemente 
desde 2001. Nos últimos cinco anos, o fluxo de comércio se 
expandiu 106,8%”. (FURLAN; FELSBERG, 2005, p.9) 
 

 Conforme a figura 1 abaixo é possível observar o crescimento das 

exportações brasileiras para a China a partir de 2001. 

 

FIGURA 1 – Evolução do Comércio Exterior Brasileiro com a China – 1995 
a 2004 (Us$ Milhões FOB) 

Evolução do Comércio Exterior Brasileiro 
com a China - 1995 a 2004 US$ milhões FOB
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  Fonte: FURLAN; FELSBERG, 2005, p.9. 

 

Os destaques das exportações para a China no ano de 2001, que 

proporcionaram crescimento de 75% das exportações brasileiras foram: 
“[...] a soja, o minério de ferro e a celulose, seguindo-se o fumo, 
couros, madeiras e alguns tipos de petróleo. Significativamente, 
surgiram na pauta alguns produtos industrializados de alto 
valor agregado, como automóveis, aviões e peças para 
veículos, inclusive tratores. Em contrapartida, os principais 
itens da importação foram: carvão, lâmpadas, aparelhos de 
transmissão, geradores, circuitos internos e brinquedos”. 
(OLIVEIRA, 2004, p.88) 
 

 As exportações brasileiras para a China continuaram crescendo em 
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ritmo acelerado, tendo em 2004 um crescimento de 20% quando comparado 

com o ano de 2003. (FURLAN; FELSBERG, 2005) 

 

 

3.3.2. Importação 
 

 

Apesar de apenas 1% das importações chinesas serem de produtos 

brasileiros, o Brasil é o maior parceiro comercial da China na América Latina.  

E a China é um parceiro comercial muito importante para a pauta de 

exportação brasileira, uma vez que em expansão, o país precisa de grande 

quantidade de commodites (ANÁLISE, 2006). Além disto, com “o ingresso da 

China na OMC, alargou-se o seu mercado importador, aumentando as 

possibilidades para os produtos brasileiros” (OLIVEIRA, 2004, p.87). 
“A febril fase de industrialização, solo agricultável de apenas 
uma pequena parte do território, grandes obras de construção 
civil para geração de energia e carência de matéria-primas, 
obrigam a China a importar para alimentar a população, 
produzir bens para consumo interno e agregar valor às 
mercadorias destinadas à exportação”. (BANCO DO BRASIL, 
2004, p.18) 
 

Diferentemente da pauta de exportação brasileira para a China, o Brasil 

importa produtos de alto valor agregado deste país. Segundo dados do MDIC 

(2006e) no período de janeiro a abril de 2006, as importações brasileiras 

provenientes da China tiveram um aumento de 55,68% quando comparadas ao 

mesmo período do ano de 2005, onde o valor total das importações em US$ 

F.O.B foi de 1.437.184.273, enquanto que em 2006 o valor das importações no 

mesmo período chegou a US$ 2.237.430.535. Com isso, houve neste período 

uma maior importação brasileira de produtos chineses do que exportações 

brasileiras para a China. Os principais produtos importados neste período 

foram: outras partes para aparelhos transmissores/receptores com 6,85% em 

2006 e 6,26% em 2005; dispositivos de cristais líquidos com 4,37% em 2006 e 

6,10% em 2005 e terminais portáteis de telefonia celular com 3,85% em 2006 e 

0,18% em 2005. (MDIC, 2006e) 
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TABELA 17 - Pauta Comercial de Importação Brasileira da China 
PRODUTO VALOR (1) PART. NO TOTAL (2) % 
ELÉTRICOS 725 19.5 

CARVÃO 355 9.6 

IMAGEM E SOM 144 3.9 

TÊXTEIS 109 2.9 

TELEFONIA 74 2.0 

EQUIP. DE INFORMÁTICA 63 1.7 

EQUIP. FERROVIÁRIOS 27 0.7 

CALÇADOS 17 0.5 

BRINQUEDOS 15 0.4 

OUTROS 22 0.6 

(1) Em milhões de dólares FOB (2) Participação no total das exportações China-Brasil 2003 
Fonte: ANÁLISE, 2006, p.128 
 

Conforme tabela 17, o Brasil importa carvão mineral da China, que 

possui ótima qualidade e preço competitivo. Algumas empresas brasileiras 

utilizam o carvão mineral importado da China para produzir o aço a ser 

exportado, desta maneira se beneficiam do regime drawback. 
“Entre os principais produtos importados da China pelo Brasil 
também se destacam componentes para aparelhos 
transmissores e receptores, dispositivos de cristais líquidos, 
tecidos de poliéster texturizado e não texturizado, 
microcontroladores, acumuladores elétricos, componentes para 
aparelhos de reprodução e gravação, circuitos impressos, 
lâmpadas e tubos florescentes, circuitos integrados, 
brinquedos, alho fresco ou refrigerado, co-processadores, 
dipirona, transformadores elétricos, aparelhos telefônicos, 
condutores, câmeras de vídeo, concentradores para 
telecomunicação e produtos químicos, conforme dados obtidos 
junto à SECEX”. (FURLAN; FELSEBERG, 2005, p.107) 
 

 Segundo dados do MDIC (2006d), em maio de 2006 existiam sete 

produtos em investigação pelo departamento de defesa comercial brasileiro24, 

sendo que dentre eles dois, ferros elétricos de passar e chapas pré-

sensibilizadas de alumínio estão sendo investigados como prática de dumping 

pela China.  

                                            

24 O departamento de defesa comercial é a autoridade nacional que fiscaliza e restringe, 
através das normas definidas na OMC, as importações de produtos que de alguma forma 
estejam fora dos padrões adotados naquele Organismo. (FURLAN; FELSBERG, 2005, p.98) 
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 No caso especial da China, para ser membro da OMC, teve que aceitar 

que os países membros da organização possam aplicar não só uma medida 

de defesa comercial, mas todas (antidumping,compensatórias e salvaguarda).  

Na tabela 18 abaixo são apresentados os direitos antidumping e 

medidas de salvaguarda em vigor que o Brasil aplica com alguns produtos 

oriundos da China. A posição abaixo corresponde até abril de 2006: 

 

TABELA 18 – Medidas de Defesa Comercial aplicadas a China 

 PRODUTO MEDIDA DIREITO 
APLICADO 

VIGÊNCIA DO 
DIREITO 

1 Ventiladores de 
mesa 

Aplicação de direito antidumping definitivo –
Resolução CAMEX nº25- D.O.U de 07.08.01 

45,24% 07.08.2006 

2 Cadeados Aplicação de direito antidumping definitivo – 
Resolução CAMEX nº 38 – D.O.U. de 04.12.01 

60,3% 04.12.2006 

3 Alhos Aplicação de direito antidumping definitivo 
específico – Resolução CAMEX nº 41- D.O.U. de 
21.12.01 

US$ 0,48/kg 21.12.2006 

4 Lápis de mina de 
grafite e de cor 

Aplicação de direito antidumping definitivo – 
Resolução CAMEX nº 6, de 07.02.03 – D.O.U. de 

12.02.03 

201,4% 

202,3% 

12.02.2008 

5 Glifosato Aplicação de direito antidumping definitivo – 
Resolução CAMEX nº 5, de 07.02.03 – D.O.U. de 

12.02.03 

35,8% 12.02.2008 

6 Pneumáticos 
novos, de borracha, 
para bicicleta 

Aplicação de direito antidumping definitivo – 
Resolução CAMEX nº 37, de 18.12.03 – D.O.U. 

de 19.02.03 

US$0,15/Kg 19.12.2008 

7 Cogumelos Aplicação de direito antidumping definitivo – 
Resolução CAMEX nº 36, de 18.02.03 – D.O.U. 

de 19.12.03 

US$1,05/kg 19.12.2008 

8 Ímãs permanentes 
de ferrite em forma 
de anel 

Aplicação de direito antidumping definitivo – 
Resolução CAMEX nº 15, de 02.06.04 – D.O.U. 

de 03.06.04 

43% 03.06.2009 

9 Carbonato de bário Aplicação de direito antidumping definitivo – 
Resolução CAMEX nº 19, D.O.U. de 01.07.04 

US$ 105,17/t 01.07.2009 

10 Magnésio metálico Aplicação de direito antidumping definitivo – 
Resolução CAMEX nº 27, D.O.U. de 11.10.04 

US$ 1,18/Kg 11.10.2009 

11 Magnésio em pó Aplicação de direito antidumping definitivo – 
Resolução CAMEX nº 28, D.O.U. de 11.10.04 

US$ 69,00/t 11.10.2009 

12 Garrafa térmica (R) Aplicação de direito antidumping definitivo – 
Resolução CAMEX nº 22, D.O.U. de 19.07.05 

47% 19.07.2010 

Fonte: MDIC (2006c) 
 
“As medidas de salvaguardas são instrumentos utilizados 
momentaneamente por um país que esteja sofrendo um 
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aumento anormal de importações que possam trazer 
conseqüências imprevisíveis para a economia. O país afetado 
pode suspender ou modificar as concessões tarifárias ou fixar 
um limite de importações até que a indústria doméstica se 
reestruture para enfrentar a concorrência internacional sem 
esta proteção”. (FURLAN; FELSBERG, 2005, p.99) 
 

Dos trinta e sete produtos que constam no site do MDIC com relação a 

utilização de medidas antidumping e de salvaguarda em vigor no Brasil com 

relação a todo o mundo, doze se referem a produtos provenientes da China, 

conforme a tabela 18 acima apresentada. Segundo Resolução da CAMEX nº 

35 de 13 de dezembro de 2004 (apud MDIC, 2006c), estão excluídos da 

aplicação da medida de salvaguarda as importações de produtos vindo de 

países em desenvolvimento membros da Organização Mundial do Comércio – 

OMC, no total são 88 países que receberam esse benefício e entre eles não 

consta à China (MDIC, 2006c). 

Na tabela 19 abaixo se pode observar as quantidades de medidas de 

defesa comercial aplicadas pelo Brasil de 1995 a 2003 a China. 

 

TABELA 19 – Quantidade de Medidas de Defesa Comercial aplicadas pelo 
Brasil a China no período de 1995 a 2003 

Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total 

Exportações 
Chinesas  
(exceto Brasil) 

147,73 149,86 181,62 182,67 194,06 247,97 264,76 324,03 436,22 2128,92

Medidas  
Aplicadas 
(exceto Brasil) 

26 14 30 21 20 27 28 34 34 234 

Exportações 
Chinesas  
ao Brasil 

1,04 1,13 1,16 1,03 0,86 1,22 1,32 1,55 2,14 11,45 

Medidas  
Aplicadas 
pelo Brasil 

0 2 3 3 0 2 2 3 5 20 

Fonte: FURLAN; FELSBERG, 2005, p.109. 

 

 A China é o país que possui maior número de processos de 

investigações no mundo. No Brasil cabe a SECEX (Secretaria de Comércio 

Exterior) a decisão de abrir, encerrar ou prorrogar uma investigação, e a 

CAMEX (Câmera de Comércio Exterior) o direito de fixação de medidas de 



68 
 

 

salvaguardas e compensatórias e medidas antidumping. A primeira 

investigação antidumping brasileira contra a China ocorreu em 01/06/1988. 

(FURLAN; FELSBERG, 2005, p.111) 

Na tabela 20 a seguir é apresentada uma lista das 24 maiores empresas 

brasileiras por faixa de valor, que importaram da China segundo dados do 

MDIC: 

 

TABELA 20 - Empresas Brasileiras que mais Importaram (em Valor - US$)  
da China em Jan-Dez/2005 

Rank EMPRESA 
1 MOTOROLA INDUSTRIA LTDA 
2 NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 
3 SIEMENS ELETROELETRÔNICA S.A 
4 COTIA TRADING S/A 
5 PHILIPS DA AMAZONIA INDÚSTRIA  ELETRONICA LTDA 
6 LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA 
7 SAMSUNG SDI BRASIL LTDA 
8 SAB COMPANY COMERCIO INTERNACIONAL S/A 
9 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 

10 FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA 
11 USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A 
12 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL 
13 EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 
14 TROP COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR 
15 JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONICA LTDA 
16 COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA 
17 DIAMOND BUSINESS TRADING S/A 
18 JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONICA 
19 SEMP TOSHIBA AMAZONAS SA 
20 SONY BRASIL LTDA. 
21 METAGAL INDÚSTRIA E COMÉRICO LTDA 
22 TAC FRANQUIA LTDA 
23 JASSUMAL LTDA 
24 CONDOR S.A 

Fonte: MDIC, 2006b. 
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4. PORTOS BRASILEIROS  
 
 
Foi no século XIX que se teve início a formação do sistema portuário 

brasileiro. Nesta época as cargas eram embarcadas nos navios pelos seres 

humanos. As principais exportações brasileiras eram: a borracha da região 

amazônica; o algodão e o açúcar da região nordeste; o café, a erva mate e o 

charque do sul do país, sendo que os principais portos ficavam em Manaus, 

Belém, São Luis, Santos e Rio Grande. (FREIRE FILHO, 2006) 

Durante muitos anos os portos eram vistos apenas como porta de 

entrada ou saída de mercadorias. Hoje, deixam de ter apenas essa função e 

passam também a ser parte da cadeia logística global a qual estão inseridos.  

 O sucesso da função logística dos portos passa a ser medido “pelo 

nível, intensidade e qualidade dos serviços prestados. Quanto mais navios e 

mercadorias demandarem um porto, maior importância ele assume”. (SOARES 

apud ALVARENGA, 2006) 

Com o crescimento econômico global, o comércio exterior, ou seja, a 

troca comercial entre países se expandiu, e o modal marítimo passou a ser 

ainda mais importante. Segundo Alvarenga (2006) cerca de 85 % de todo o 

comércio internacional é realizado pelo transporte marítimo e aproximadamente 

80 % do comércio exterior brasileiro é realizado através  dos portos (ROBLE; 

GUERISE apud AGUIAR, 2006). Isso se justifica pelo fato de que o modal 

marítimo, além de possibilitar o transporte de grande quantidade de carga, tem 

um valor de frete mais barato do que o aéreo. 

Na tabela 21 a seguir é apresentada a movimentação de carga por via 

marítima nas exportações brasileiras, demonstrando a sua relevância. 
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TABELA 21 – Exportação: Meios de Transporte Utilizados - 1997/2001 
(em toneladas) 

Via de 
transporte 
utilizada 

1997 1998 1999 2000 2001 

Marítima 194.877.363 216.233.095 214.839.621 231.114.621 260.210.670
Fluvial 8.287.298 8.554.371 7.648.141 7.326.381 6.203.822
Aérea 390.604 362.759 482.245 475.278 482.748

Ferroviária 238.992 200.451 265.959 378.008 302.576
Rodoviária 3.361.728 3.332.368 3.464.309 3.739.718 3.770.493

Outros 1.710.958 1.569.067 1.943.541 1.592.486 1.628.128
Total 208.866.943 230.252.111 228.643.816 244.626.492 272.598.437

Fonte: MDIC apud GOEBEL, 2002 p.287. 
 

É importante destacar, porém, que mesmo com o crescimento global do 

comércio e, consequentemente, o surgimento de novos portos no mundo, são 

os armadores, juntamente com os exportadores e importadores, que definirão 

onde os navios irão atracar. Isto porque os armadores vão para onde tem carga 

e onde o porto oferece menor tempo de espera na barra, menor tempo de 

operação do navio, segurança da embarcação na área de fundeio, segurança 

na atracação e desatracação e segurança das operações. Já os clientes irão 

escolher o porto que possui melhor: ”freqüência de navios, custo de operações, 

facilidade de acesso (rodoviário e ferroviário), eficiência na recepção e 

liberação de cargas, área de armazenagem, serviços acessórios” 

(ALVARENGA, 2006). Ou seja, não há portos sem eles. Desta maneira, esses 

são alguns fatores extremamente importantes para serem compreendidos e 

analisados de modo que os portos brasileiros possam competir um dia de igual 

com portos da China, por exemplo, como Hong Kong ou Xangai, que mesmo 

fazendo parte de um país em desenvolvimento são hoje dois dos principais 

portos mundiais. 

Um país continental como o Brasil, com 7,5 mil quilômetros de costa, 

precisa saber usufruir dessa fantástica vantagem competitiva que pode surgir 

caso haja um investimento maciço no setor portuário. (OLIVEIRA, 1992) 

As áreas dos portos brasileiros pertencem em geral a União, que pode 

delegar o direito a entidades privadas de explorá-las.  
“Os portos organizados, de acordo com o artigo 1º da Lei dos 
Portos, são explorados pela União, diretamente ou mediante 
concessão. A União pode transferir o direito de exploração do 
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porto para o estado e município em que ele se encontra. O 
estado ou o município por sua vez, pode explorar o porto 
instituindo uma autarquia ou promovendo sua concessão à 
entidade privada.  
Alguns dos principais portos que foram delegados para estados 
e municípios, após 1996, são: Rio Grande e Porto Alegre, para 
o governo do estado do Rio Grande do Sul; Itajaí, para o 
município de Itajaí (SC); Paranaguá, para o governo do estado 
do Paraná; Cabedelo, para o governo do estado da Paraíba; 
Itaqui, para o governo do estado do Maranhão; Manaus, para o 
governo do estado do Amazonas; e Porto Velho, para o 
governo do estado de Rondônia.  
Outros importantes portos foram mantidos sob o controle da 
União, incluindo os grandes portos da região Sudeste – Santos, 
Sepetiba, Rio de Janeiro e Vitória -, além dos portos da Bahia – 
Salvador, Aratu e Ilhéus – e dos portos do Pará e do porto de 
Fortaleza”. (LACERDA, 2005) 

A maior parte da movimentação de cargas nos portos brasileiros é 

realizada pelo setor privado, por meio dos terminais privativos ou arrendados. 

(LACERDA, 2005) 

Os principais portos marítimos brasileiros são: Maceió, Manaus, 

Macapá, Aratu, Ilhéus, Salvador, Fortaleza, Pecém, Barra do Riacho, Vitória, 

Itaqui, Belém, Santarém, Vila do Conde, Cabedelo, Recife, Suape, Antonina, 

Paranaguá, Agra dos Reis, Forno, Niterói, Rio de Janeiro, Sepetiba, Natal, 

Areia Branca Pelotas, Rio Grande, Imbituba, Itajaí e São Francisco do Sul 

(MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 2006a). A figura abaixo mostra a 

localização de cada um deles: 

FIGURA 2 – Mapa dos Principais Portos 

 
                              Fonte: Ministério dos Transportes, 2006b. 
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As principais vantagens comparativas entre os portos são: a 

profundidade (calado), número de berços, especialização dos terminais, área 

de estocagem, fatores de produção adequados, custos operacionais, acessos 

terrestres adequados, estruturas administrativas enxutas, estruturas 

administrativas voltadas para o cliente portuário, atuação comercial, forte 

marketing, preservação do meio ambiente, parcerias privadas, interfaces 

adequadas (autoridades e sociedade). (TOVAR; FERREIRA, 2006) 

As variáveis apresentadas acima são fundamentais na escolha na 

definição das rotas marítimas.   Como pode ser observado na tabela 22 abaixo, 

a Ásia está em posição de destaque na rotas mundiais desde 1996, o que 

mostra que já há uma década, esse continente já estava fazendo parte de 

maneira significativa do comércio internacional. 

 

TABELA 22 - Principais Rotas Mundiais dos Serviços de Transporte 
Marítimo Regular – 1996 

 
ROTA MIL TEUS POR ANO % DO COMÉRCIO 

MUNDIAL 
Ásia – América do Norte 7.470 20 

Ásia (Regional) 6.750 18 

Ásia – Europa 4.895 13 

Europa (Regional) 4.250 11 

Europa – América do Norte 3.030 8 

América Latina – América do Norte 2.000 5 

América Latina – Europa 1.150 3 

América Latina – Ásia 725 2 

Fonte: Stopford (1997) apud Lacerda, 2004. 

 

 Nos anexos deste trabalho podem ser observados os portos brasileiros 

que movimentaram cargas importadas da China, bem como as cargas 

exportadas para este país no período de janeiro de 2003 até julho de 2006. 
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4.1. A LEI DE MODERNIZAÇÃO DOS PORTOS 
 
 
 A Lei de Modernização dos Portos levou dois anos de discussões no 

Congresso para então ser promulgada em de 25 de fevereiro de 1993, pelo 

presidente Itamar Franco (TOVAR e FERREIRA, 2006). Esta lei possui nove 

capítulos, que tratam dos seguintes temas (OLIVEIRA, 2005):  

 

• Capítulo I - Da exploração do porto e das operações portuárias; 

• Capítulo II – Das instalações portuárias; 

• Capítulo III – Do operador portuário; 

• Capítulo IV – Da gestão de mão-de-obra do trabalho portuário avulso; 

• Capítulo V – Do trabalho portuário; 

• Capítulo VI – Da administração do porto organizado; 

• Capítulo VII – Das infrações e penalidades; 

• Capítulo VIII – Das disposições finais; 

• Capítulo IX – Das disposições transitórias. 

 

A promulgação desta lei foi considerada “um marco positivo para o setor 

portuário, que até então era regulamentado por intermédio de um arcabouço 

jurídico originário da década de 1930”. (TOVAR e FERREIRA, 2006) 

 Ela trouxe o sentimento de mudança, de modernização, pois haveria 

uma modificação completa na estrutura portuária, através de um novo modelo 

para o sistema, com a extinção do monopólio do sindicato dos trabalhadores; 

do início da privatização dos serviços portuários, que geraria uma melhor 

eficiência portuária, decorrente de melhores instalações e equipamentos; da 

criação de um Órgão gestor de mão-de-obra com a finalidade “de cadastrar, 

registrar e treinar a mão-de-obra portuária, assim como administrar seu 

fornecimento” (ROBLES e GUERISE apud AGUIAR, 2006); criação de um 

Conselho de Autoridade Portuária (CAP) que “regulamenta a exploração dos 

portos, homologa as tarifas, aprova os planos diretores de zoneamento e 

institui centros de treinamento profissional” (ROBLES e GUERISE apud 
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AGUIAR, 2006), entre outros. 

Segundo Tovar e Ferreira (2006, p.212-213), alguns dos principais 

objetivos e expectativas com relação à lei foram: 

 

• “Permitir a exploração da operação de movimentação portuária 

pelo setor privado; 

 

• Promover investimentos em superestrutura, a modernização da 

operação, com a aquisição de equipamentos novos e mais 

produtivos pelo setor privado; 

 

• Reduzir o tempo de espera e de permanência dos navios; 

 

• Permitir a exploração de cargas de terceiros em terminais de uso 

privativo, antes limitado às cargas próprias; 

 

• Promover a concorrência entre terminais e entre portos, por meio 

do arrendamento das instalações e de terminais a empresas 

privadas; e 

• Adequar a quantidade de mão-de-obra na operação portuária, 

segundo os novos processos tecnológicos e produtivos”. 

 

Passados treze anos da implantação da lei, infelizmente esta não 

chegou a ser totalmente implementada. Isto ocorre pela falta de uma política 

voltada pelo desenvolvimento do setor. 

 
“A lei de Modernização dos Portos propiciou um aumento 
significativo da produtividade dos portos brasileiros. Entretanto, 
os avanços ocorridos ainda são considerados insuficientes 
quando comparamos a produtividade dos portos brasileiros 
com os principais portos dos países desenvolvidos”. (TOVAR e 
FERREIRA, 2006, p.218) 

 

 



75 
 

 

4.2. GARGALOS LOGÍSTICOS 
 

 
O processo de modernização portuária iniciado com a promulgação da 

Lei dos Portos ou Lei de Modernização dos Portos (Lei nº 8.630/93), teve como 

um dos objetivos a quebra do monopólio do governo nas operações portuárias 

de modo a incentivar a concorrência para ter portos mais competitivos no 

mercado (AGUIAR, 2006).  

Segundo Lacerda (2005), “as operações portuárias e a administração 

dos terminais são de responsabilidade da iniciativa privada, enquanto a 

administração da infra-estrutura de uso comum é mantida com o setor público, 

assim como os investimentos nos acessos: terrestre e aquaviário aos portos”. 

Assim, com a participação da iniciativa privada, os portos brasileiros 

começaram a dar os primeiros passos para a modernização portuária, podendo 

ser dito então que, a partir da Lei dos Portos, estes se inseriram em um 

processo de mudança em relação à realidade de atrasos técnico e tecnológico 

na qual estavam inseridos para um novo cenário que busca o desenvolvimento 

do sistema portuário. Entretanto, é necessário ressaltar que as mudanças 

ainda estão ocorrendo lentamente e que muitos gargalos ainda existem em 

decorrência da falta de interesse e de políticas do governo voltadas para o 

setor portuário. Segundo Wilen Manteli, presidente da Associação Brasileira 

dos Terminais Portuários Privativos - ABTP (apud PORTOS E NAVIOS, p.32, 

2006):  

 
“Não temos política de transporte porque não temos um 
estadista, temos carreiristas. Não temos sequer ministro. Ora 
sai, ora outro se candidata a algum cargo público. Não há 
continuidade nos projetos. Estamos batendo muito nos efeitos, 
mas não atacamos as causas. Cargos estratégicos, como os 
relacionados à infra-estrutura de transportes, requerem um 
político com espírito público, um profissional preparado que, ao 
invés de pensar nas próximas eleições vai pensar nas próximas 
gerações”.  
 

Tudo isso representa grande empecilho no desenvolvimento de muitos 

portos brasileiros. Segundo Oliveira (2005, p.3): 



76 
 

 

“Embora vitais para economia do País, os portos e a marinha 
mercante não têm recebido a devida atenção por parte do 
governo, nem, tampouco, do próprio povo brasileiro. Mesmo a 
parcela mais esclarecida, particularmente os estudantes, pouco 
sabem sobre essas atividades, seus problemas e em que nível 
se encontram no Brasil e no exterior”.  
 

 O Brasil possui um dos piores e mais caros serviços portuários do 

mundo, o que ocasiona o encarecimento dos produtos brasileiros, tornando-os 

menos competitivos no mercado internacional. Além disso, os equipamentos e 

a burocratização portuária fazem com que pequenos e médios exportadores 

tenham dificuldades a ingressarem no mercado externo. (OLIVEIRA, 1992)  

 
“Diversos estudos têm sido elaborados nos últimos anos, com o 
objetivo de identificar os principais gargalos brasileiros. A 
conclusão é de que a precariedade dos acessos rodoviários e 
ferroviários, bem como a falta de dragagem de manutenção, 
são os grandes entraves atualmente”. (TOVAR; FERREIRA, 
2006, p.218) 
 

 É importante entender que somente através do aumento da eficiência 

dos portos - tanto através da desburocratização, modernização de 

equipamentos e sistemas, redução de custos operacionais - e de toda a cadeia 

logística envolvida, como ferrovias e rodovias, é que o Brasil conseguirá 

aumentar as exportações e os portos deixarão de ser apenas o elo da cadeia 

de transporte e passarão a ser também os verdadeiros instrumentos do 

comércio exterior brasileiro (FREIRE FILHO, 2006). Segundo Gerdau (apud 

OLIVEIRA, 2005, p.5): 
“Muito foi alcançado, mas na realidade, ainda temos que atingir 
outras metas visando a competitividade do País, assim como 
buscar padrões de benchmark de custos em todos os tipos de 
produtos, a fim de evitar despesas desnecessárias. A demora 
nos portos faz com que se continue a batalhar pela redução de 
custos e maior eficiência nos respectivos serviços, pois isso 
significa melhor renda para o produtor, seja de artigos primários 
ou de industriais”. 
 

 Com o melhoramento dos serviços portuários, as exportações brasileiras 

terão um crescimento de US$ 5 bilhões, além do estímulo para o surgimento de 

novos empresários na atividade. (MARCUS VINICIUS PRATINI apud 

OLIVEIRA, 2005) 
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“Um levantamento feito pelo Centro de Estudos em Logística 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro revela que as 
companhias brasileiras voltadas para o comércio exterior 
perdem cerca de 10 bilhões de dólares por ano em 
conseqüência dos problemas enfrentados na hora de 
transportar mercadorias das áreas de produção até os navios. 
Um quarto desse valor fica no meio do caminho durante o 
escoamento da safra de produtos agropecuários devido às 
estradas esburacadas, à malha ferroviária ineficiente, à 
burocracia e à precariedade dos portos. Outro estudo, feito 
pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, 
ligada às Nações Unidas, conclui que 35 % do preço final das 
mercadorias exportadas do Brasil e de outros países latino-
americanos se deve aos custos de transporte. Nos Estados 
Unidos, esse índice não chega a 10%”. (COUTINHO, 2004) 

 

Devido a essa falta de infra-estrutura brasileira, a China está interessada 

em estabelecer parcerias com o Brasil de modo a garantir o abastecimento de 

produtos agrícolas e minério de ferro. “O Citic Group (instituição financeira do 

governo chinês que realiza investimentos no exterior) quer auxiliar o Brasil a se 

livrar de gargalos logísticos, visando garantir a produção necessária para o 

desenvolvimento sustentável de seu país” (HEMÉTRIO, 2005, p.44). De acordo 

com o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil China (CCIBC) 

Charles Tang (apud HEMÉTRIO, 2005, p.47): 

 

“A China necessita de produtos estratégicos como minério, 
álcool, biodiesel, manganês, bauxita, aço, carne, soja, algodão 
e celulose. No que tange a projetos específicos, as empresas 
chinesas poderão investir somas significativas na logística 
brasileira, para garantir de forma regular e estável o 
fornecimento dos produtos, pois não dá para esperar uma fila 
de até 200 km nos portos. A China deve investir também na 
construção de terminais para embarque de minério de ferro e 
na montagem de silos. O Espírito Santo pode ser um dos 
primeiros a ver os resultados desse esforço”.  
 

Estima-se que os investimentos que estão sendo negociados entre o Brasil 

e a China para a redução dos gargalos logísticos brasileiros chegam a US$ 8,5 

bilhões. Esses investimentos seriam utilizados tanto no setor de transporte 

ferroviário para sua expansão e melhoramento, como também em outros 

projetos de infra-estrutura como o da mineração. (FURLAN; FELSERG, 2005) 

Caso esses investimentos realmente sejam realizados, a malha ferroviária 
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brasileira que é hoje um grande gargalo logístico para as exportações 

brasileiras terá uma expansão em nível de qualidade radical. 
 
 

 

4.2.1. Infra-estrura portuária 
 
 
 A infra-estrutura portuária é um fator de extrema relevância quando se 

trata de portos. Em parte, a infra-estrutura portuária foi beneficiada com a Lei 

nº 8.630/93, que propiciou a criação “de cerca de 100 terminais privativos (que 

movimentam 90% das exportações) e a redução de 50% no custo da 

movimentação de contêineres” (OLIVEIRA, 2005, p.102).  

 Mas de uma forma geral, infelizmente, os portos brasileiros ainda 

possuem uma infra-estrutura precária. Podemos dizer que “umas das grandes 

deficiências dos portos nacionais é a falta de vias de acesso adequadas ao 

crescente trânsito de caminhões e carretas com contêineres” (OLIVEIRA, 2005, 

p.47). Além da falta de vias de acesso, os exportadores e importadores 

esbarram com outro dilema, as condições das rodovias. Para se ter uma idéia 

“83% das rodovias brasileiras têm algum tipo de problema. Em 8000 km há 

afundamentos, ondulações e buracos. Para recuperar todas as rodovias são 

necessários investimentos de 8 bilhões de reais”. (COUTINHO, 2004) 

 
“A malha rodoviária nacional soma cerca de 1,7 milhões de 
quilômetros, incluindo as rodovias federais, estaduais e 
municipais. Desse total, apenas cerca de 148 mil km são 
pavimentados, conferindo ao país um índice de pavimentação 
de apenas 8 %. Para uma efetiva comparação da situação da 
infra-estrutura rodoviária nacional, as referências recaem sobre 
Estados Unidos, Canadá e China, com índices de 
pavimentação de, respectivamente, 61 %, 30 % e 14 %. O 
índice de pavimentação da malha  brasileira equivale ao do 
Paraguai a rigor, cerca de 1 % superior ao nosso. O México 
apresenta um índice de pavimentação de 36 % e a Argentina 
de 27 %. Isso, por si só, já aponta para as grandes 
necessidades de melhoria da infra-estrutura rodoviária, no 
Brasil”. (CASTRO, 2003, p.26) 
 

 Este tipo de falha gera atrasos e, consequentemente, aumento dos 
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custos, como ocorre, por exemplo, no porto de Paranaguá. Onde filas enormes 

de caminhões se formam, passando dias parados, para entregar a soja ao 

porto. “Um navio parado no porto custa 50.000 dólares por dia. Em Paranaguá, 

de onde é exportada a maior parte do grão (soja), o tempo médio de espera é 

de vinte dias. O prejuízo, geralmente repassado ao produtor, chega a 1 milhão 

de dólares por navio”. (COUTINHO, 2004) 

O maior porto da América Latina em movimentação de mercadoria, luta 

para driblar entraves logísticos. Este porto chama-se Santos, que está 

enfrentando “problemas crônicos com dragagem, acesso terrestre e 

aglomeração de caminhões no pico de safra de soja e açúcar, entre outros” 

(PORTOS E NAVIOS, 2005, p. 32). Aliado a isso, Mauro Santos, presidente do 

terminal 37 de Santos destaca a necessidade de “melhoria nos acessos 

rodoviários dentro da área do porto e de acesso ferroviário. Quanto ao acesso 

ferroviário, o problema não se restringe apenas à área do porto, mas decorre 

de carência em toda a malha ferroviária do estado”. (PORTOS E NAVIOS, 

2005, p. 33) 

Além desses fatores, “dragagens por fazer, greves da Receita Federal, 

greve dos agentes da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a 

questões tributárias, os entraves são intermináveis. Tudo isso acaba anulando 

os US$ 30 bilhões investidos na modernização dos portos. Em 2005, tivemos 

120 dias de greve no porto de Santos e em 2004, 154 dias de paralisação”. 

(PORTOS E NAVIOS, 2006, p.32) 

 A administração da infra-estrutura de uso comum, mesmo depois da Lei 

nº 8.630/93 ficou mantida como sendo de responsabilidade do setor público, 

bem como os investimentos nos acessos aquaviário e terrestre, sendo esta a 

razão da tão precária situação que se encontra a infra-estrutura dos portos. 

Uma vez que o governo não dá a devida atenção ao setor portuário, que é tão 

importante para a economia brasileira. Entretanto, chegará um momento em 

que será inevitável o fim desse descaso do governo com o setor, pois o 

crescimento das importações e exportações tornará necessário o investimento 

em infra-estrutura tanto terrestre como aquaviária. 

 



80 
 

 

                                           

“Alguns dos principais portos do país enfrentam, há algum 
tempo, restrições à operação de navios grandes, por causa de 
dificuldades das administrações portuárias estatais em realizar 
as dragagens dos canais de acessos aos portos. Também são 
necessários investimentos para superar os gargalos nos 
acessos terrestres aos portos e permitir o aumento da 
participação do modal ferroviário na logística portuária”. 
(LACERDA, 2005) 
 

 Está em fase de negociação vários projetos de investimento chinês em 

infra-estrutura no Brasil, dentre eles se destacam:  

 
“A ampliação da ferrovia norte-sul e sua ligação com o porto de 
Itaqui (MA) que é um dos projetos mais avançados em 
negociação. Com o objetivo de facilitar o escoamento da soja, 
as obras incluiriam a construção de trechos ligando Araguaína 
(TO) a Estreito (MA) e Anápolis (GO) a Santa Isabel (GO). Ao 
todo devem ser construídos mais de 1.500 km de estrada de 
ferro além de melhorias na BR 153, que liga Belém a Brasília”. 
(HEMÉTRIO, 2005, p.44) 

 

 Caso os investimentos em infra-estrutura não ocorram por parte do 

governo ou iniciativa privada, através das PPPs, as deficiências já existentes 

em alguns dos principais portos do país, se agravarão, onerando as 

exportações ainda mais. 

 
“Como a maioria dos portos brasileiros não possui 
profundidade suficiente ou estrutura para ancorar navios tipo 
cape size25, que têm maior capacidade de carga, as empresas 
vêm sendo obrigadas a utilizar embarcações menores e pagar 
fretes três vezes mais caros que os cobrados pelas grandes. 
Muitas vezes, os navios não podem receber toda a carga, pois 
os portos estão assoreados. Isso impede que os navios, 
mesmo sendo menores, sejam totalmente aproveitados. 
(COUTINHO, 2004) 

 

 

 

 

 

25 Cape Size são navios de grande porte o que possibilita o carregamento de grande 
quantidade de mercadoria, possuem cerca de 268 metros. (PORTOS E NAVIOS, 2005, p.33)  
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4.2.2. Custos portuários 
 

 

 Os custos portuários são fatores muito importantes na influência da 

tomada de decisão quando da escolha de um terminal para se operar um 

navio. São um dos principais componentes da logística internacional. 

 No Brasil, estes custos representam um valor ainda muito significativo 

para os armadores e exportadores e, consequentemente, para os clientes finais 

que acabam por pagar a conta. Neles estão incluídos custos com 

administração portuária, mão-de-obra avulsa portuária, excesso de burocracia, 

fiscalização, dentre outros. (LLERENA apud FREIRE FILHO, 2006)  

Pode-se dizer que os custos decorrentes da mão-de-obra e da 

burocracia brasileira, são os que mais pesam no bolso do cliente, não 

considerando aqui o custo do frete. Isto porque os portos brasileiros empregam 

muita mão-de-obra para a operação de navios, o acarreta o encarecimento do 

custo portuário.  
“No porto de Cingapura são movimentados em média 100 
contêineres por hora, a um custo de 70 dólares cada um. Em 
Santos, a movimentação é de apenas 40 por hora, com custo 
unitário de 250 dólares. E o que é pior: no porto brasileiro, o 
número de empregados envolvidos na operação é onze vezes 
maior que no de Cingapura”. (COUTINHO, 2004) 
 

Devido a este excesso de contingente de mão-de-obra, o custo da 

contratação destes trabalhadores corresponde a cerca de 70% dos custos 

atracação26, passando este a ser o custo mais elevado nos portos organizados. 

Entretanto, quando se fala em terminais privativos, a realidade é outra, estes 

custos representam apenas cerca de 10% do custo de atracação 

(ALVARENGA, 2006). Isto porque em terminais privativos, a mão-de-obra é 

contratada do terminal, cabendo a este a contratação de contingente 

necessário para a operação e o salário é determinado pelo terminal e não pelo 

 

26 Os custos de atracação são: taxas do porto, OGMO, Encargos portuários e eficiência 
portuária. (ALVARENGA, 2006) 
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OGMO.  

 Já a burocratização impede o crescimento das exportações. Segundo 

Oliveira (2005, p.73), “há anos, o que impede não só o crescimento da 

exportação de alguns itens, como a própria ampliação da pauta, com a inclusão 

de novos artigos, é de fato, a questão dos serviços, caros e burocratizados”.  

Além disso, as despesas portuárias, incluindo “despachantes, 

armazenagem, pesagem, mão-de-obra e uso das máquinas e da torre de 

carregamento” (COUTINHO, 2004), também são muito elevadas nos portos 

brasileiros. Segundo o diretor da Sadia, Luiz Fernando Furlan (apud Oliveira, 

2005, p.66), “o custo de movimentação portuária da soja por tonelada, nos 

Estados Unidos, historicamente fica em US$ 3; na Argentina, US$ 5; em 

Paranaguá, US$ 7,30 e em Santos US$ 9”. De acordo com Marcus Vinícius 

Pratini (apud Oliveira, 2005, p.66), os custos portuários representam “em 

média, 5% do valor CIF das mercadorias intercambiadas pelo Brasil”. 

 

 

 

4.2.3. Investimentos necessários 
 

 

Muitos são os investimentos e medidas necessárias para alavancar o 

setor portuário. Segundo Lacerda (2005):  
“A necessidade de recursos, segundo o PPA 2004-2007 é de 
R$ 3,9 bilhões. No entanto, em 2004, os gastos do governo 
federal com obras portuárias foram de R$ 93 milhões, ou 2,4% 
do total de recursos previstos para o período 2004-2007. Na 
média do período entre 2000 e 2004, os gastos do governo 
federal com investimentos em infra-estrutura portuária, 
incluindo gastos em portos administrados pelos governos 
estaduais e municipais, foram de R$ 122 milhões anuais”.  
 

  
O que não dá para entender é porque o governo investia mais em infra-

estrutura na década de 60 e 70 do que nos últimos anos quando o país mais 

precisa, uma vez que as exportações e importações estão aumentando cada 

vez mais. Para se ter conhecimento, “durante as décadas de 1960 e 1970, o 
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país investia 1,8% do produto interno bruto na melhoria das redes de 

transporte. Na década seguinte, esse índice caiu para menos de 1%. No ano 

passado (2003), desceu ao patamar de 0,1%”. (COUTINHO, 2004) 

Segundo Tovar e Ferreira (2006), a razão da falta da realização dos 

investimentos necessários no setor, deve-se aos vultuosos endividamentos que 

as Companhias Docas possuem, decorrentes de má administração durantes 

anos. 

As medidas que poderiam acelerar a modernização dos portos segundo 

Oliveira (2005, p.45) são: 

 

• “A administração dos portos deveria passar para responsabilidade das 

Secretarias Estaduais de Transporte, sem a criação de empresas de 

qualquer espécie estatal ou privada”; 

 

• Dado o alto valor empregado nas licitações, que geram no final o 

repasse desse custo para os preços dos serviços, deveria ser criada 

então, uma nova forma de licitação que seria a “concorrência de 

projetos, incluindo obras e a redução de preços dos serviços”; 

 

• Deve-se reduzir o quadro do Ogmo; 

 

• Os serviços de dragagem devem ser de responsabilidade do Governo 

Federal através do Ministério dos Transportes; 

 

• “Seguindo a tendência do mercado internacional, deveria ser estimulada 

a associação dos armadores com os terminais privativos, com vistas não 

só à redução do custo dos serviços, inclusive dos fretes, como do 

aumento da produtividade, com o melhor entrosamento entre 

equipamentos do navio/cais”; 

 

• “As aquisições, inclusive importações, de equipamentos para os 

terminais (guindastes, partes rolantes, empilhadeiras, etc.), devem 
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merecer total isenção de taxas e impostos e, também, financiamentos 

oficiais, como os concedidos à exportação”; 

 

• Os trabalhadores excedentes dos Ogmos deveriam ser aproveitados nos 

terminais privativos e nas empresas criadas no retroporto; 

 

• A criação de zonas industriais localizadas na periferia dos portos 

(retroporto) contribuiria para a pauta de exportação, como ocorre, por 

exemplo, nos portos chineses; 

 

• Criação de um programa para construção de estradas e ferrovias de 

acesso aos principais portos do Brasil; 

 

• “Já existem nos portos sindicatos de trabalhadores e de operadores 

portuários, bem como entidade que congrega os terminais (ABTP), 

faltando apenas as associações de exportadores e importadores, que 

pagam a fatura final dos serviços do cais”. 

 

Além destas medidas, uma outra ação que deve ser realizada urgentemente 

é a implementação por completo da Agenda Portos. Uma vez que essa só teve 

cerca de 18 ações implementados do total de 64. Essa agenda é resultado de 

pesquisas e levantamentos feitos nos principais portos brasileiros no ano de 

2004. Surgiu como um plano emergencial de investimentos nos onze principais 

portos brasileiros: (Aratu, Paranaguá, Salvador, Sepetiba, Itajaí, Rio de janeiro, 

Santos, Vitória, Itaqui, Rio Grande, São Francisco do Sul), a fim de evitar um 

colapso, diante do crescimento das exportações brasileiras. (OTTA, 2006) 

O motivo de grande parte das ações não terem sido implementadas se deve 

a “falta de projetos e as complicadas negociações com os órgãos de defesa 

ambiental”. (OTTA, 2006) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
A evolução da economia mundial provocou como conseqüência a 

necessidade da abertura econômica, elemento este chave para a permanência 

em um mercado global tão competitivo, no qual todos os países estão inseridos 

como concorrentes e ao mesmo tempo, em alguns casos, como aliados. Afinal, 

será através da troca comercial que será gerido o novo mercado globalizado 

pós abertura das economias. 

É nesse contexto de abertura econômica que observamos durante esse 

trabalho, como as duas principais economias emergentes nos últimos tempos, 

Brasil e China, possuem posição importante no mercado mundial, 

principalmente a China, que vem se destacando como um dos maiores países 

em crescimento econômico do mundo. 

É importante ressaltar que a China até 1979, ou seja, antes da abertura 

econômica, era um país completamente atrasado. Apresentava vários gargalos 

econômicos, como administrações desorganizadas, população analfabeta, 

economia fechada para o mercado externo, uma infra-estrutura altamente 

deficitária, principalmente com relação às vias de transporte e a energia, 

carência de assistência no campo, e de investimentos públicos (exceto no setor 

militar), baixa reservas cambias, baixa produtividade, elevado subsídio estatal, 

dentre outros. 

Hoje a China é um dos maiores mercados mundiais, com os melhores 

índices de crescimento e possui as maiores reservas cambiais do mundo. Por 

isso tudo e muitos outros fatores, que o mundo parou para olhar para a China 

com outros olhos. 

O Brasil foi um dos países que passou a ver na China uma grande 

oportunidade de comércio, afinal, estamos falando de um país com 1,3 bilhões 

de habitantes e a terceira maior nação do planeta. 

 Hoje a China é o terceiro destino das exportações brasileiras e elas só 

representam 1% do que a China importa do mundo, ou seja, temos muito 

trabalho a fazer, de modo a colocar mais produtos brasileiros no mercado 
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chinês, pois além de ser uma grande exportadora a China também é grande 

importadora, até mesmo de produtos que ela é líder em produção, como é o 

caso do aço, cimento e cobre. Além disso, é importante que mais empresas 

brasileiras abram filiais na China, pois é uma economia que dá muitos 

benefícios para as empresas que lá investem, além de ser uma oportunidade 

de estar inserido no país que será a grande potência mundial. 

Como a China está em processo de crescimento, aliado ao fato de ter 

grande quantidade populacional, o país necessita de um fluxo constante de 

produtos estratégicos para o crescimento sustentável do país e para a 

alimentação de seu povo. É nesse cenário que o Brasil, como um dos 

principais parceiros tende a lucrar em parcerias comerciais. 

Devido ao interesse nos produtos brasileiros, como soja, minério de 

ferro, algodão, madeira, entre outros, os chineses estão muito interessados em 

investir no Brasil, especificamente na infra-estrutura, pois, devido à 

necessidade de um fluxo constante dos produtos, os chineses não querem ficar 

a mercê do grande caos em que se encontra a infra-estrutura logística das 

ferrovias e rodovias brasileiras. Além é claro, das limitações encontradas em 

alguns dos principais portos brasileiros. 

É verdade, que o Brasil tem a ganhar com a parceria. No entanto, não 

podemos imaginar que os chineses estão querendo realizar todos os 

investimentos no intuito de resolver nossos problemas gratuitamente.  

O porto, sem dúvida, é o principal elo da logística de transporte. Ter 

custos baixos e ser eficiente são elementos fundamentais para garantir o 

crescimento do comércio exterior brasileiro, que tem nos portos o principal local 

de escoamento das mercadorias para o mercado internacional.  

Assim como para o Brasil, a China também tem nos portos o grande 

alavancador da economia, mas a diferença é que na China existe um 

investimento maciço nesse setor, que possibilitou ter um dos principais portos 

mundiais.  
“Com a abertura para o capital estrangeiro, inúmeros terminais 
privativos foram criados em cerca de mil portos fluviais e 
marítimos, novos e renovados. As dragagens são por conta do 
governo e não há licitações para arrendamento de áreas. Ao 
contrário do Brasil, onde os empresários despendem altas 
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somas (que acabam onerando as exportações) nas licitações 
para terminais, na China o governo oferece incentivos para 
redução do custo dos serviços. Com todas as vantagens, o 
custo da movimentação de embarque de um contêiner caiu 
para cerca de US$ 60, a metade da medida internacional e a 
terça parte do preço brasileiro. (OLIVEIRA, 2004, p. 70) 
 
 

Os portos brasileiros precisam aumentar a eficiência para que haja 

redução dos custos e melhoria no nível dos serviços portuários, gerando 

benefícios para a economia. 

Tendo em vista a impossibilidade do BNDES financiar as Companhias 

Docas, que por sua vez, não dispõem de recursos para investir nas obras 

necessárias nos portos, como dragagem, acesso ferroviário, rodoviário, dentre 

outras, torna-se extremamente necessário que sejam criadas soluções que 

possam superar os gargalos do setor o mais rápido possível. 

Os principais determinantes nos ganhos de produtividade e reduções 

dos custos nos portos do mundo foram a privatização do setor, através da 

quebra do monopólio dos sindicatos dos avulsos, o afastamento das 

administrações portuárias (principalmente as controladas pelos governos) da 

operação portuária e a entrada de operadores portuários privados em regime 

de concorrência nessa atividade, e a integração das atividades de estiva e 

capatazia.  

Hoje no Brasil, a maior parte da movimentação de cargas é realizada 

pelo setor privado, por meio dos terminais privativos ou arrendados. Mas a 

administração da infra-estrutura, bem como os investimentos nos acessos 

aquaviário e terrestre, são de responsabilidade da União, o que gera grandes 

empecilhos ao desenvolvimento do setor, por falta de projetos e iniciativas do 

governo. 

É necessário que haja políticas de investimento urgentemente na infra-

estrutura portuária terrestre e aquaviária, além de colocar em prática a Agenda 

Portos, que até então está praticamente parada. Afinal não adianta o governo 

apenas lançar no mercado propostas de investimento para alavancar o 

crescimento e desenvolvimento portuário, é necessário que as propostas saiam 

do papel e tornem-se realidade, pois caso isso não ocorra, estaremos 
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caminhando para uma realidade trágica para a economia brasileira, que 

depende intensamente dos portos para o desenvolvimento e crescimento 

econômico. 
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ANEXO 1 
 
 

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA A CHINA VIA MODAL MARÍTIMO NO 
PERÍODO DE JANEIRO 2003 ATÉ JULHO DE 2006 
 

 

Periodo US$ FOB 
Peso 
Líquido(Kg) 

Quantidade 

Registro 1 a 11 de 27
1320 - MANAUS - PORTO – AM 

01/2003 a 01/2004 3.223.141 11.365.449 17.131
02/2004 a 02/2005 5.587.469 11.571.215 10.562
03/2005 a 07/2006 12.522.818 19.532.686 56.494.118

1504 - BELEM - PORTO – PA 
01/2003 a 01/2004 32.929.444 94.403.732 90.764
02/2004 a 02/2005 21.027.449 57.162.796 57.368
03/2005 a 07/2006 33.504.871 74.575.628 78.452

1510 - MUNGUBA – PA 
01/2003 a 01/2004 15.627.428 75.069.562 989
02/2004 a 02/2005 93.349.358 495.524.425 43.002
03/2005 a 07/2006 54.344.365 179.337.034 374.480

1606 - MACAPA - PORTO – AP 
01/2003 a 01/2004 0 0 0
02/2004 a 02/2005 0 0 0
03/2005 a 07/2006 14.364.124 136.968.694 0

1610 - SANTANA – AP 
01/2003 a 01/2004 0 0 0
02/2004 a 02/2005 0 0 0
03/2005 a 07/2006 3.937.678 138.534.960 0

2104 - SAO LUIS - PORTO – MA 
01/2003 a 01/2004 160.911.390 7.808.954.436 124.881
02/2004 a 02/2005 284.850.293 10.802.269.849 116.613
03/2005 a 07/2006 968.305.063 26.222.910.999 994.840

2320 - FORTALEZA - PORTO – CE 
01/2003 a 01/2004 443.598 696.973 131
02/2004 a 02/2005 5.569.191 20.905.221 247.633
03/2005 a 07/2006 5.509.626 7.400.666 337.942

2324 - PECEM - PORTO – CE 
01/2003 a 01/2004 2.187.017 10.975.296 15.530
02/2004 a 02/2005 6.559.578 15.708.713 380.901
03/2005 a 07/2006 19.640.031 16.199.882 1.647.993

2603 - RECIFE - PORTO (SUAPE) – PE 
01/2003 a 01/2004 36.396 354.800 91
02/2004 a 02/2005 16.896.627 37.663.492 718
03/2005 a 07/2006 4.559.702 78.451.372 761

2704 - MACEIO - PORTO – AL 
01/2003 a 01/2004 0 0 0
02/2004 a 02/2005 3.977.027 8.550.173 0
03/2005 a 07/2006 2.443 1.032 0

3207 - ARATU - PORTO – BA 
01/2003 a 01/2004 5.864.481 54.115.446 0
02/2004 a 02/2005 21.234.757 215.589.076 22.000
03/2005 a 07/2006 132.699 14.891.825 0
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Periodo US$ FOB 
Peso 
Líquido(Kg) 

Quantidade 

Registro 12 a 22 de 27
3224 - ILHEUS – BA 

01/2003 a 01/2004 0 0 0
02/2004 a 02/2005 0 0 0
03/2005 a 07/2006 579 198 0

3243 - SALVADOR - PORTO – BA 
01/2003 a 01/2004 64.785.218 135.584.646 308.933
02/2004 a 02/2005 45.089.615 70.876.333 441.111
03/2005 a 07/2006 95.009.574 147.759.445 289.569

3428 - VITORIA - PORTO – ES 
01/2003 a 01/2004 1.075.651.684 25.320.733.435 148.201
02/2004 a 02/2005 936.527.764 23.771.595.822 115.841
03/2005 a 07/2006 1.996.049.836 34.808.235.444 1.354.835

3605 - RIO DE JANEIRO - PORTO – RJ 
01/2003 a 01/2004 115.726.491 142.138.001 31.827.653
02/2004 a 02/2005 66.769.631 53.780.152 168.238.543
03/2005 a 07/2006 127.844.347 128.081.712 27.248.274

3670 - MACAE - RJ 
01/2003 a 01/2004 22.266.170 123.996.536 133.172
02/2004 a 02/2005 149.958.369 673.840.189 747.521
03/2005 a 07/2006 39.511.683 125.736.460 143.567

3680 - RIO DE JANEIRO - PORTO (SEPETIBA) - RJ 
01/2003 a 01/2004 477.525.643 16.160.584.416 57.642
02/2004 a 02/2005 640.106.925 21.590.948.866 6.344.825
03/2005 a 07/2006 2.050.803.084 43.877.348.167 80.902.908

4117 - SANTOS - SP 
01/2003 a 01/2004 991.988.598 2.208.453.639 24.177.005
02/2004 a 02/2005 948.975.507 1.842.892.786 27.556.319
03/2005 a 07/2006 2.710.967.048 7.760.885.607 44.433.822

4121 - SAO PAULO - CORREIO - SP 
01/2003 a 01/2004 0 0 0
02/2004 a 02/2005 0 0 0
03/2005 a 07/2006 704.117 7.700 5

4124 - SAO SEBASTIAO - SP 
01/2003 a 01/2004 0 0 0
02/2004 a 02/2005 28.380.073 134.780.205 144.754
03/2005 a 07/2006 0 0 0

4204 - ANTONINA - PR 
01/2003 a 01/2004 6.933.901 34.157.150 0
02/2004 a 02/2005 2.294.068 4.224.277 0
03/2005 a 07/2006 0 0 0

4228 - PARANAGUA - PR 
01/2003 a 01/2004 987.255.230 3.305.783.558 8.999.184
02/2004 a 02/2005 1.466.105.619 3.949.846.040 11.278.063
03/2005 a 07/2006 1.271.232.615 3.516.852.082 18.338.712
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Fonte: Alice Web, 2006. 

Periodo US$ FOB 
Peso 
Líquido(Kg) 

Quantidade 

Registro 23 a 27 de 27
4408 - IMBITUBA - SC 

01/2003 a 01/2004 396 126 0
02/2004 a 02/2005 2.013 1.820 0
03/2005 a 07/2006 0 0 0

4412 - ITAJAI - SC 
01/2003 a 01/2004 9.638.723 10.750.274 86.955
02/2004 a 02/2005 23.152.144 30.373.127 332.721
03/2005 a 07/2006 47.611.109 50.093.355 923.236

4428 - SAO FRANCISCO DO SUL - SC 
01/2003 a 01/2004 48.540.000 104.380.182 476.828
02/2004 a 02/2005 83.038.788 203.911.219 203.838
03/2005 a 07/2006 410.201.871 1.650.050.644 3.173.448

4549 - PORTO ALEGRE - PORTO - RS 
01/2003 a 01/2004 1.355.554 2.972.706 0
02/2004 a 02/2005 1.236.348 1.747.142 0
03/2005 a 07/2006 3.507.635 3.711.630 1

4560 - RIO GRANDE - RS 
01/2003 a 01/2004 744.158.794 2.578.897.625 1.408.819.868
02/2004 a 02/2005 740.897.848 1.673.536.631 3.735.901.176

03/2005 a 07/2006 856.283.265 2.056.721.563 9.428.650.052
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ANEXO 2 
 

 
 IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DA CHINA VIA MODAL MARÍTIMO NO 

PERÍODO DE JANEIRO DE 2003 ATÉ JULHO DE 2006 
 

 

Periodo US$ FOB 
Peso 
Líquido(Kg) 

Quantidade 

Registro 1 a 11 de 29
1320 - MANAUS - PORTO - AM 

01/2003 a 01/2004 290.308.768 41.162.167 1.450.473.783
02/2004 a 02/2005 512.910.492 77.405.572 2.868.009.521
03/2005 a 07/2006 965.402.969 168.973.497 5.781.566.002

1504 - BELEM - PORTO - PA 
01/2003 a 01/2004 7.663.914 1.941.331 610.206
02/2004 a 02/2005 2.969.925 1.202.144 2.574.547
03/2005 a 07/2006 8.470.085 2.461.627 3.102.964

1510 - MUNGUBA - PA 
01/2003 a 01/2004 820.876 1.170.000 0
02/2004 a 02/2005 757.236 1.168.081 4.842
03/2005 a 07/2006 5.064.460 27.189.590 473.089

1516 - MONTE DOURADO - PA 
01/2003 a 01/2004 1.539.952 2.603.900 0
02/2004 a 02/2005 1.220.159 2.160.000 0
03/2005 a 07/2006 2.300.796 2.960.000 0

1606 - MACAPA - PORTO - AP 
01/2003 a 01/2004 807.006 592.727 4.432.208
02/2004 a 02/2005 347.098 152.155 638.986
03/2005 a 07/2006 495.518 160.913 657.713

2104 - SAO LUIS - PORTO - MA 
01/2003 a 01/2004 4.797.743 14.366.613 1
02/2004 a 02/2005 23.048.758 15.597.322 415
03/2005 a 07/2006 12.603.650 10.759.068 0

2320 - FORTALEZA - PORTO - CE 
01/2003 a 01/2004 26.041.224 11.403.277 8.411.779
02/2004 a 02/2005 7.975.504 2.319.072 6.027.421
03/2005 a 07/2006 31.441.986 12.041.011 9.839.808

2324 - PECEM - PORTO - CE 
01/2003 a 01/2004 3.862.197 1.864.464 1.863.089
02/2004 a 02/2005 15.994.483 7.122.585 14.075.014
03/2005 a 07/2006 34.804.186 22.498.676 21.343.293

2504 - JOAO PESSOA - PORTO (CABEDELO) - PB 
01/2003 a 01/2004 0 0 0
02/2004 a 02/2005 0 0 0
03/2005 a 07/2006 249.638 80.160 6.260

2601 - RECIFE - PORTO - PE 
01/2003 a 01/2004 16.898.901 52.790.577 14.210.375
02/2004 a 02/2005 6.863.801 44.151.646 495.308
03/2005 a 07/2006 12.762.743 67.412.196 83.400

2603 - RECIFE - PORTO (SUAPE) - PE 
01/2003 a 01/2004 2.437.627 1.642.904 12.915.934
02/2004 a 02/2005 5.962.257 2.711.626 129.715.443
03/2005 a 07/2006 60.677.931 33.621.093 42.246.680
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Periodo US$ FOB 
Peso 
Líquido(Kg) 

Quantidade 

Registro 12 a 22 de 29
2704 - MACEIO - PORTO - AL 

01/2003 a 01/2004 0 0 0
02/2004 a 02/2005 120.000 1.528 1
03/2005 a 07/2006 0 0 0

3207 - ARATU - PORTO - BA 
01/2003 a 01/2004 9.537.573 96.887.863 0
02/2004 a 02/2005 18.247.596 91.045.021 0
03/2005 a 07/2006 15.247.883 98.499.529 0

3243 - SALVADOR - PORTO - BA 
01/2003 a 01/2004 14.893.438 5.884.535 2.588.570
02/2004 a 02/2005 6.469.925 1.476.009 875.319
03/2005 a 07/2006 55.583.729 13.315.202 11.703.446

3428 - VITORIA - PORTO - ES 
01/2003 a 01/2004 299.276.511 2.559.182.832 210.559.690
02/2004 a 02/2005 424.767.381 1.078.101.644 392.334.378
03/2005 a 07/2006 985.497.471 1.001.862.052 707.343.853

3605 - RIO DE JANEIRO - PORTO - RJ 
01/2003 a 01/2004 94.664.700 87.521.201 115.638.834
02/2004 a 02/2005 144.690.505 106.433.398 113.377.587
03/2005 a 07/2006 244.905.682 182.797.228 171.332.047

3680 - RIO DE JANEIRO - PORTO (SEPETIBA) - RJ 
01/2003 a 01/2004 56.790.619 476.603.024 4.282.084
02/2004 a 02/2005 291.108.349 741.783.958 225.941.555
03/2005 a 07/2006 298.897.136 738.878.341 538.825.416

4102 - CAMPINAS - AEROPORTO - SP 
01/2003 a 01/2004 0 0 0
02/2004 a 02/2005 0 0 0
03/2005 a 07/2006 3.524 324 360

4117 - SANTOS - SP 
01/2003 a 01/2004 666.617.526 1.502.940.197 839.971.210
02/2004 a 02/2005 1.063.965.098 567.246.679 1.367.347.002
03/2005 a 07/2006 2.115.037.588 1.065.224.390 3.731.800.209

4124 - SAO SEBASTIAO - SP 
01/2003 a 01/2004 4.073.872 34.291.510 0
02/2004 a 02/2005 5.127.452 22.773.040 0
03/2005 a 07/2006 6.196.495 55.030.753 0

4204 - ANTONINA - PR 
01/2003 a 01/2004 48.688 4.972 265
02/2004 a 02/2005 134.976 137.549 822.875
03/2005 a 07/2006 2.031.172 4.554.198 0

4208 - CURITIBA - AEROPORTO - PR 
01/2003 a 01/2004 1.099.653 656.883 4.954.618
02/2004 a 02/2005 2.955.001 1.184.926 430.466
03/2005 a 07/2006 2.936.175 1.055.618 206.020
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Fonte: Alice Web, 2006. 

Periodo US$ FOB 
Peso 
Líquido(Kg) 

Quantidade 

Registro 23 a 29 de 29
4228 - PARANAGUA - PR 

01/2003 a 01/2004 136.961.869 71.150.951 216.000.198
02/2004 a 02/2005 171.767.607 105.286.662 212.965.651
03/2005 a 07/2006 263.450.776 110.491.556 205.637.144

4408 - IMBITUBA - SC 
01/2003 a 01/2004 2.489.883 11.928.300 0
02/2004 a 02/2005 1.089.554 10.170.000 0
03/2005 a 07/2006 3.191.901 27.493.319 607.898

4412 - ITAJAI - SC 
01/2003 a 01/2004 34.758.095 20.926.025 136.847.900
02/2004 a 02/2005 67.421.352 41.206.052 244.721.811
03/2005 a 07/2006 338.244.779 170.499.441 510.398.463

4428 - SAO FRANCISCO DO SUL - SC 
01/2003 a 01/2004 21.122.576 15.071.989 118.765.173
02/2004 a 02/2005 23.936.950 19.382.648 49.632.520
03/2005 a 07/2006 47.233.467 54.355.337 113.793.139

4549 - PORTO ALEGRE - PORTO - RS 
01/2003 a 01/2004 3.231 11.974 250
02/2004 a 02/2005 0 0 0
03/2005 a 07/2006 40.253 23.002 71.880

4560 - RIO GRANDE - RS 
01/2003 a 01/2004 54.222.453 51.482.420 49.090.903
02/2004 a 02/2005 95.402.187 32.523.770 86.745.892
03/2005 a 07/2006 235.821.665 66.031.933 192.673.604

9999 - NAO DECLARADO - ND 
01/2003 a 01/2004 34.234 1.012 0
02/2004 a 02/2005 0 0 0
03/2005 a 07/2006 0 0 0
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