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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo primordial entender o Investimento Externo Direto 
(IED) chinês no Brasil, bem como os principais setores que recebem este 
investimento. Percebe-se que a China encontra no país um forte parceiro comercial, 
que evoluiu de mero provedor de commodities a parceiro estratégico para o 
desenvolvimento de setores, como o energético.  
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ABSTRACT 

The main objective of this article is to understand Chinese Foreign Direct Investment 
(FDI) in Brazil, as well as the main sectors that receive such investment. It is perceived 
that China finds in the country a strong trading partner, which has evolved from mere 
commodity supplier to strategic partner for the development of sectors such as energy. 
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INTRODUÇÃO 

A China, país conhecido pelo seu passado imperial, grandes construções, e 

por sua população discípula de uma árdua cultura oriental, atualmente, pode ser vista 

em um panorama divergente de seu passado. A economia chinesa, após o seu 

empenho no socialismo de mercado, em meados da década de 1990, projetou sua 

ascensão econômica baseada no mercado internacional e, em 2001, o país aderiu à 

Organização Mundial do Comércio (OMC), demarcando uma posição significativa 

para a busca de um novo equilíbrio na ordem econômica mundial. Tal aceitação e 

engajamento no bloco, trouxe uma abertura gradativa ao terceiro maior país em área 

territorial no planeta - 9.597.000 km² - e que possui a maior população mundial - com 

cerca de 1.383.499.189 nacionais. Para tal crescimento, a China aliou fatores como: 

políticas de câmbio de desvalorização do Yuan, altas taxas de poupança - que conduz 

estratégias de crescimento especificamente orientadas para a exportação em larga 

escala - e busca pela vantagem competitiva, encontrando na América do Sul e, 

principalmente no Brasil, uma oportunidade de suprir sua demanda por commodities, 

base para que o país possa produzir produtos manufaturados e atual base da 

economia chinesa (CEPAL, 2015). 

O crescimento econômico chinês deve ser visto como um contínuo movimento 

que envolve amplamente investimentos externos diretos (IED) e para que haja um 

investimento externo em um país em que as transnacionais são estatais, como a 

China, deve-se prevalecer aspectos políticos, socioculturais e geopolítico entre os 

acordos multilaterais. A relação Brasil – China e seus IED’s, sobressaem em relação 

ao âmbito cultural. O país da América do Sul se tornou uma peça fundamental no 

plano estratégico geopolítico chinês, “muito mais do que um fornecedor de 

commodities para uma economia faminta ou um mercado a mais para os 

manufaturados Made in China” (AZEVEDO, 2008, p. 53). Contudo, se, por um lado, 

são bastante significativos os investimentos chineses no Brasil, por outro, a 

internacionalização de empresas brasileiras para a China se encontra em um patamar 

inferior ao desejado (FLEURY, 2006). 

Neste trabalho, tratar-se-á das principais características que regem o crescente 

investimento direto chinês no Brasil - como os principais setores que recebem esse 

capital - as motivações do país que pode vir a ser a maior potência do mundo e se as 
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relações econômicas estabelecidas com o Brasil podem afetar o país em outras áreas, 

uma vez que a relação econômica é estratégica e envolve, invariavelmente outras 

dimensões, como a política e eventualmente a segurança e defesa (BONILLA; 

MILLET, 2015, p.11). O artigo será organizado da seguinte maneira: abertura 

comercial da China e sua aproximação da América Latina; o IED chinês no Brasil; o 

panorama atual dos investimentos chineses no país e considerações finais. 

Para tal analise, serão utilizados como base bibliografia especializada na 

relação China, América Latina e China-Brasil, como os relatórios da Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e da Agência Brasileira de 

Promoção de Exportações e Investimentos (APEX).  

 

ABERTURA COMERCIAL DA CHINA 

Podem ser apontadas três principais razões para uma empresa investir em um 

outro país que não o seu de origem: busca de recursos específicos não disponíveis 

no mercado doméstico; abertura ou consolidação de novos mercados consumidores; 

e redução de risco por meio da diversificação das operações (BARBI; BRITO, 2010). 

Com estes pontos, o entendimento da atual conjuntura econômica chinesa é 

facilmente esclarecido. A abertura de mercado chinês não foi nenhuma novidade 

perante o mercado capitalista, que ali já havia se estabelecido, entretanto, o país criou 

reformas em seu sistema econômico essencialmente baseados no capitalismo 

selvagem a uma estrutura política apoiada no socialismo, onde usou métodos arcaicos 

em prol de um crescimento interno exacerbado. Após a ascensão no poder de Deng 

Xiaoping, no final da década de 70, a China deixou de ser uma economia 

essencialmente baseada na agricultura, característica de países subdesenvolvidos, e 

se permitiu extrair de um investimento estrangeiro, com a então economia social de 

mercado, uma nova fase ao país. 

O começo da expansão do investimento direto chinês no mundo teve cinco 

fases. A primeira teve início em 1979 e se estendeu até o ano de 1985, e pode ser 

denominada como “internacionalização cautelosa” - marca o início dos investimentos 

de empresas estatais chinesas no âmbito global. A segunda fase, que começa no ano 

de 1986, durou cinco anos. Nesta fase, o governo chinês - com a visão no 

cumprimento de metas econômicas e políticas - incentivaram que cada vez mais 
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empresas abrissem sedes em cidades ao redor do planeta. A terceira etapa, que 

concretizou o planejamento chinês, acontecendo entre os anos de 1992 e 1998, essa 

se caracterizou pela expansão e regulamentação de empresas chinesas que 

passaram a realizar negócios internacionais, principalmente focando em 

investimentos no setor imobiliários e em especulação financeira. A política Go Global 

revolucionou o mercado chinês (SOUZA, 2011).  

Na quarta fase, durante o período entre 1999 e 2001, a expansão do 

investimento direto chinês buscou novos mercados e uma melhoria ao acesso à 

propriedade tecnológica estrangeira e aprimorar a competitividade de suas empresas. 

Contudo, pelo fato da economia chinesa ser uma economia de mercado social, a saída 

de fluxos de capital da China para o mundo permanecia restrita e burocrática, 

necessitando da aprovação de diferentes órgãos governamentais até nos dias atuais. 

Já a última fase que começou a partir de 2001, foi a etapa de concretização de 

esforços (SOUZA, 2011). 

Com a entrada da China à Organização Mundial do Comércio (OMC), barreiras 

impostas anteriormente por alguns países foram maleáveis a situação atual da mais 

próspera economia mundial, promovendo um aumento de seus fluxos comerciais 

entre diversos países, pois o governo e as empresas chinesas se comprometeram a 

seguir regras acordadas internacionalmente, o que representou para o mundo “o 

reconhecimento de garantias no comércio” (HILAL; HEMAIS, 2003). Nas últimas duas 

décadas, a República Popular da China obteve o status de maior credor dos Estados 

Unidos da América e maior portador de reservas internacionais em dólar, 

demonstrando potencial tanto para constituir a maior nação fabril do mundo, como 

para se tornar seu maior mercado (HO-FUNG, 2011). 

Esta maior abertura traz benefícios ao país, pois gera maior confiança no 

mercado internacional. Um exemplo seria o acordo comercial entre a China a Suíça. 

A National Chemical Corporation (ChemChina), ofereceu US$ 43 bilhões pela 

companhia suíça Syngenta, em 2016, que é dado como a maior transação da China 

com uma empresa estrangeira de acordo com a Dealogic. Um outro forte acordo 

comercial, ficando em segundo lugar no ranking das maiores fusões e aquisições 

chinesas, vem da petroleira estatal CNOOC, que em 2013, adquiriu o grupo energético 

canadense Nexen por US$ 15,2 bilhões. Em 1993, pela primeira vez no mundo, o 
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consumo de petróleo ultrapassou a oferta, fazendo com que a China começasse a 

visar um mercado próspero ao seu país e se tornou um importador da commodity. 

Este fato teve fator crucial entre a relação China-Brasil, que se encontra em sétimo 

lugar, quando, em 2010, segundo dados da consultoria, a Sinopec adquiriu, por US$ 

7,1 bilhões, 40% das operações no Brasil do grupo petrolífero espanhol Repsol. 

Abaixo, a comparação entre o consumo de petróleo e a produção na China. 

 

Abaixo, conferimos a tabela 1 com as maiores fusões e aquisições chinesas 

feitas até o primeiro semestre do ano de 2016. Nesta tabela, podemos visualizar a 

abertura e consolidação de novos mercados consumidores com um vasto âmbito 

comercial do investimento direto estrangeiro chinês, característica de minimização de 

risco por meio da diversificação das operações. 
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INVESTIMENTO EXTERNO DIRETO CHINÊS NO BRASIL 

Os investimentos externos diretos (IED) são compostos por quatro principais 

estratégias: market seeking, resource seeking, efficiency seeking e strategic assets 

(APEXBrasil, 2012). Na estratégia market seeking, um país se beneficia de um outro 

país ou região para suprir as necessidades do seu mercado interno. O resource 

seeking traz como objetivo a internacionalização, buscando recursos diversos como 

matéria prima, mão de obra e capacidade tecnológica mais viáveis do que no seu país 

de origem. A estratégia mais usada por grandes empresas é conhecida como 

efficiency seeking, sendo a racionalização de processos complementares de 

produção, logística e marketing, alcançando sinergia entre as operações em diversos 

países. Por fim, o investimento também aparece através da strategic asset-seeking, 

que é empreendido quando uma organização deseja promover suas estratégias 

globalmente (APEXBrasil, 2012).  

O governo chinês se baseou nessas quatro estratégias para seu acentuado 

crescimento econômico, criando uma estratégica que visa sempre a restauração e o 

alinhamento da competividade do investidor ao mercado, podendo ser observadas em 

suas relações comerciais com o Brasil. Participando do terceiro maior período de 

grandes parcerias globais, a China e o Brasil foram considerados fortes membros 

desta fase, recebendo e ofertando investimento externo direto não apenas para 

vizinhos - como no caso do Brasil e os países da América Latina - mas estes 

expandiram suas fronteiras para países mais desenvolvidos ou com grande 

propensão à prosperidade (SOUZA, 2011). 

Nos últimos vinte anos, tem prevalecido um significativo fortalecimento do 

relacionamento bilateral entre os dois países. A partir de 2008, a China aumentou seu 

investimento externo direto na América Latina, indicado primordialmente pela busca 

de matéria prima – dentro da estratégia resource seeking – para suprir suas 

necessidades e produção (ACIOLY; LEÃO, 2009). Dentre os países da América 

Latina, aqueles países que se beneficiaram mais do IED chinês foram: Brasil, 

Argentina e Peru. No Brasil, a China focou em investimentos direcionados à energia 

e minérios. Para exemplificar o tamanho do IED chinês no Brasil, pode-se destacar o 

ano de 2010, quando empresas estatais chinesas pertencentes de setores 
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estratégicos investiram US$ 7,5 bilhões no país, totalizando 15% do total de IED 

recebido pelo Brasil e representando o maior investidor. Porém, a partir deste ano, 

houve uma mudança no perfil do investimento chinês. Constata-se que enquanto no 

período entre 2010 e 2011, 85% do investimento chinês foi direcionado à commodities. 

Entre janeiro a outubro de 2012, 74% do investimento foram destinados à setores de 

manufaturas, semimanufaturas e pesquisa e desenvolvimento (CONSELHO 

EMPRESARIAL BRASIL-CHINA, 2013). No gráfico 2 abaixo, podemos perceber a 

evolução do perfil de investimento chinês, passando majoritariamente de projetos que 

tinham como objetivo a busca por recursos naturais em 2010, a projetos ligados a 

busca por mercados em 2011 e 2012. 

 

O desenvolvimento do mercado brasileiro – principalmente na primeira década 

do século XXI – projetou o país para o mercado global, e se tornou a principal 

motivação para as organizações que realizam IED no país. Atrelada ao número da 

densidade demográfica, fatores como como a taxa de crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB) e os custos de mão-de-obra mais baratos, atraem investimentos de 

diversas vertentes, como fusões, privatização de serviços públicos, venda de 

empresas privadas locais e aquisições, ressaltando que em 2015, a China foi a 

responsável pela segunda maior aquisição com a concessão cedida pelas autoridades 
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brasileiras das hidrelétricas locais de Jupiá e Ilha Solteira, que pertenciam à estatal 

paulista Cesp, pela chinesa Three Gorges, a maior hidrelétrica do mundo. 

Na tabela 2, podemos conferir as maiores aquisições chinesas no Brasil, e 

sua diversidade, entre os anos 2015 e 2016, o que acaba por mostrar a mudança de 

estratégia aplicada na relação de investimento China-Brasil – passando de resource 

seeking a strategic assets.  

 

 

Porém, mesmo com os esforços traçados por ambos os governos para 

minimizar que fatores exógenos sejam um empecilho nas trocas comerciais, mesmo 

com a acentuada abertura comercial dos Estados – a partir da década de 90, 

promovida por órgãos internacionais, como FMI e Banco Mundial – as questões 

psíquicas ainda compõem parte da barreira do investimento externo chinês no Brasil. 

A incompreensão das línguas, a distância geográfica e a incompatibilidade cultural 

são fatores que impedem um maior fluxo de relações comerciais entre estes países. 

Um outro fator que impede um maior fluxo de capital chinês no mercado brasileiro é a 

divergência na legislação trabalhista brasileira. Um argumento que barra um grande 
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percentual de investimento interno se deve ao fato do Brasil possuir políticas que 

dificultam que empresas chinesas consigam vistos para seus trabalhadores, pois, pela 

legislação brasileira, a mão-de-obra tem que ser local, salvo se não se encontra o 

profissional com as mesmas qualificações no país receptor do investimento. Razões 

burocráticas, tributárias e de imigração, se tornam muito mais restritivas à futuros 

investimentos do que a própria questão cultura. 

 

PANORAMA ATUAL DE INVESTIMENTO 

De acordo com o relatório Foreign Direct Investiment in Latin America and the 

Caribbean 2018 da CEPAL, a China é o país que mais investe na América Latina, 

sendo o Brasil um dos grandes receptores desses investimentos em 2017, ajudando 

a alavancar a China ao patamar de maior investidor na região.  

O Boletim sobre Investimentos Chineses no Brasil de número 7, publicado em 

dezembro de 2018 pela Secretaria de Estudos Internacionais, do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SEAIN/MPDG), traz importantes dados 

sobre os investimentos em medida de comparação entre os anos de 2017 e 2018. No 

ano de 2017, 28,17% dos investimentos feitos em infraestrutura no país – que incluem 

os setores de energia, transporte, telecomunicações e saneamento básico - vieram 

do gigante asiático, com a cifra total de 31,1 bi de reais. Este resultado está ligado a 

aquisição de ativos brasileiros em energia pelas empresas China Three Gorges e 

State Grid. 

Se comparado com o ano anterior, a expectativa de investimento em 

infraestrutura provindo da China no ano de 2018 teve resultado 24% menor conforme 

a tabela 3 abaixo: 

Tabela 3 

 

Fonte: (SEAIN/MPDG) 
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 Porém é importante ressaltar que o investimento em novos projetos Greenfield 

– onde investe-se em uma nova estrutura necessária para empreender – teve um 

aumento de 100 milhões de dólares comparado ao ano de 2017, onde foram 

investidos apenas 8 milhões nesta modalidade. Quanto aos projetos Brownfield – 

onde investe-se em uma estrutura pré-existente – caíram em quase 10 milhões de 

dólares em 2018 conforme o gráfico 3 abaixo.  

 

Gráfico 3 

 

Fonte: (SEAIN/MPDG) 

 

 Apesar da relação Brasil-China ter se intensificado na última década, o Brasil 

não deve enxergar a parceria com a China como uma relação trivial. Os investimentos 

massivos dos últimos 4 anos – que apresentou um ponto de inflexão de estratégia de 

investimento chinês em relação ao país – devem ser cultivados acima de discussões 

de cunho ideológico, já discutidas pelo novo governo Brasileiro. Desta forma, a 

parceria deve ser vista com olhar imparcial, uma vez que esta tem se tornado chave 

para o desenvolvimento de setores altamente produtivos no país. 



 
 

41 

Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.4, n.1, jan/jun, 2019, p.31-43. ISSN: 2594-3839 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a mudança do gênero econômico de suprimento interno chinês, o país 

passou a ocupar um espaço visado perante o comércio mundial. Sua economia 

socialista de mercado sob nova ordem, criou artifícios burocráticos alinhados à meios 

de suprimento de produtos escassos internos, para fabricação de manufaturados 

exportados em larga escala à diversos países e culturas do globo. O chamado 

Investimento Externo Direto (IED) é injetado em países estratégicos que 

essencialmente são visados para expansão interna. No caso, a China encontrou no 

Brasil uma potência de commodities e após a mudança de estratégia, encontra no 

Brasil um país que é capaz de desenvolver expertise em áreas necessárias para 

alavancar a produção interna e reabastecer setores energéticos, como a petrolífera. 

Assim como a China se beneficiou deste investimento deixado no país, o Brasil 

também se favoreceu, principalmente auxiliando a economia interna a crescer em 

época de crise econômica, tornando-se o maior investidor externo no Brasil, 

considerando os investimentos acumulados entre 2003 a 2019, de acordo com o 

Boletim de Investimentos Estrangeiros, divulgado em 22 de janeiro deste ano pela 

Câmara de Comércio Exterior, do Ministério da Economia. 

Toda esta dinâmica macroeconômica da China perante o mundo se deve à 

fatores endógenos, como o Produto Interno Bruto (PIB) do país receptor, densidade 

demográfica, taxa de juros, e burocratização de recebimento de instalações de sedes 

chinesas em outros países, além da combinação com fatores exógenos, como a 

globalização, diversidade cultural e distância geográfica. 

Com o desenvolvimento dos mercados a partir do Investimento Externo 

Direto, o ganho em tecnologias, práticas – sejam elas logísticas, empresariais e etc. – 

entre países que se especializam em determinados produtos ou que possuem 

riquezas naturais abundantes, podem facilitar a suprir necessidades de mercados 

externos, trazendo benefícios de ganhos de mercado mútuos. 
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