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RESUMO 

 

A consolidação da China como grande produtora e exportadora de produtos 

manufaturados trouxe grandes desafios para todos os países, principalmente para as 

economias em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Em diversas partes do 

mundo, variados setores da indústria, têm enfrentado dificuldades devido à oferta dos 

bens manufaturados chineses.  Este trabalho teve como objetivo analisar as relações 

comerciais entre Brasil e China de forma detalhada, principalmente no que diz respeito 

às ameaças da concorrência chinesa, identificando em quais mercados essa concorrência 

é mais forte, e avaliando os riscos da entrada de produtos chineses para as exportações 

brasileiras em terceiros mercados. A análise do fluxo bilateral mostrou que as 

exportações brasileiras destinadas ao mercado chinês estão concentradas em 

commodities e produtos de baixo valor agregado intensivos em recursos naturais, como 

soja, minérios e combustíveis, já as importações de origem chinesa são em grande parte 

de produtos industrializados com maior valor agregado e intensivos em mão-de-obra. A 

análise construída a partir do Modelo Constant-Market-Share permite concluir que a 

concorrência entre Brasil e China é intensa e mostra-se mais expressiva no mercado 

norte-americano e Sul-Africano. Nestes mercados em especial, os ganhos chineses 

foram acompanhados na maioria das vezes por perdas de competitividade por parte do 

Brasil, principalmente no setor de maquinaria e equipamentos de transporte. 

 

 

Palavras-Chave: Exportações, Importações, Competitividade, Manufaturados. 
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ABSTRACT 

 

The consolidation of China as a major producer and exporter of manufactured products 

has brought great challenges to all countries, especially for developing economies such 

as Brazil. In many parts of the world, various industry sectors have been facing 

difficulties due to the offer of Chinese manufactured goods. This study had as objective 

examine trade relations between Brazil and China in detail, especially with regard to the 

threat of Chinese competition, identifying markets in which such competition is 

stronger, and assessing the risks of entry of Chinese products for exports Brazilian in 

third markets. The analysis of the bilateral flow showed that the Brazilian exports 

destined to the Chinese market are concentrated in commodities and low value added 

products intensive in natural resources, like soy, minerals and fuels, on the other hand 

the Chinese imports are largely products industrialized with more added value and 

intensive hand labor. The analysis built up from the model of constant market share 

shows that competition between Brazil and China is intense, and seems to be more 

expressive in the U.S. market and South Africa. In these markets especially, Chinese 

gains were followed (in most cases) by loss of competitiveness on the part of Brazil, 

mainly in the sector of machinery and transport equipment. 

 

Keywords: Exports, Imports, Manufactured, Competitiveness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 01 – Exportações para a China por Fator Agregado (1997-2009)........ 22 

Tabela 02: Importações originadas da China por Intensidade Tecnológica..... 26 

Tabela 03 - Índice de Comércio Intra-industrial (1996-2002)......................... 34 

Tabela 04 - Índice de Comércio Intra-industrial (2003-2009)......................... 34 

Tabela 05 - Market-Share do Brasil e da China no NAFTA........................... 58 

Tabela 06 - Market-Share do Brasil e da China nos EUA............................... 61 

Tabela 07 - Market-Share do Brasil e da China no México............................. 63 

Tabela 08 - Market-Share do Brasil e da China no MERCOSUL...................  66 

Tabela 09 - Market-Share do Brasil e da China no Uruguai............................ 69 

Tabela 10- Market-Share do Brasil e da China na Argentina......................... 71 

Tabela 11 - Market-Share do Brasil e da China no Paraguai.......................... 74 

Tabela 12 - Market-Share do Brasil e da China na África do Sul.................. 78 

Tabela 13 - Market-Share do Brasil e da China na Nigéria............................ 81 

Tabela 14 - Market-Share do Brasil e da China em Moçambique.................. 82 

Tabela 15 - Perdas do Brasil atribuídas à China no Mercado Americano....... 84 

Tabela 16 - Perdas do Brasil atribuídas à China na África do Sul. ................. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Evolução da taxa de crescimento do PIB.......................................... 15 

Figura 2 - Evolução do Fluxo de Investimento Direto (1982-2009)................. 16 

Figura 3 - Evolução das Export. Totais e de Manufaturados (1990-2009)....... 17 

Figura 4 - Evolução das Import. Totais e de Manufaturados (1990-2009)....... 18 

Figura 5 - Evolução da Taxa de Câmbio Chinesa (1979-2009)........................ 20 

Figura 6 - Evolução das exportações, importações e saldo da balança 

comercial (1984-2009)........................................................................................ 

21 

Figura 7 - Saldo da balança comercial por setores de atividade (2002-

2009)..................................................................................................................... 

24 

Figura 8 - Composição das Exportações por Intensidade Fatorial, 2009......... 24 

Figura 9 - Composição das Importações Chinesas por Intensidade Fatorial, 

2009..................................................................................................................... 

25 

Figura 10 - Balança Comercial do Setor Têxtil (1996-2009)........................... 28 

Figura 11 - Saldo da Balança Comercial do Setor Calçadista (1996-2009)..... 29 

Figura 12 - Evolução das importações e participação no total importados 

(2000-2009)........................................................................................................ 

31 

Figura 13 - Dinâmica do índice de Complementaridade (2000-2009)............ 33 

Figura 14 - Evolução da participação nas exportações totais e de 

manufaturados destinadas ao NAFTA no total exportado pelo Brasil (1989-

2009)................................................................................................................... 

 

 

57 

Figura 15: Evolução das exportações do Brasil e da China destinadas aos 

Estados Unidos (2000-2009)............................................................................... 

 

60 

Figura 16 – Evolução do Total Exportado para o México por Fator Agregado 

(1995-2009)....................................................................................................... 

 

63 

Figura 17 - Evolução das Vendas chinesas para os países do MERCOSUL 

(2000-2009)....................................................................................................... 

 

66 

Figura 18 - Evolução no saldo da balança comercial com o Uruguai (1989-

2009).................................................................................................................. 

 

68 

Figura 19 - Evolução no saldo da balança comercial com a Argentina (1989-

2009)................................................................................................................... 

 

71 

Figura 20 - Evolução no saldo da balança comercial com o Paraguai (1989-

2009).................................................................................................................... 

 

73 

Figura 21 - Evolução do Total Exportado pelo Brasil e a China para a Nigéria 

(1995-2009).......................................................................................................... 

 

80 

 

 

 

 

 



10 
 

 

SUMÁRIO 

 

 

Capítulo I: INTRODUÇÃO 11 

Capítulo II: CARACTERIZAÇÃO DAS RELAÇÕES COMERCIAIS ENTRE 

BRASIL E CHINA 14 

2.1. Panorama Econômico da China 14 

2.2. Evolução do Comércio entre Brasil e China  20 

2.3. Análise Setorial do comércio 22 

2.4. Impactos da Concorrência Chinesa na Indústria Local 27 

2.5. Padrão de Complementaridade do Comércio 32 

Capítulo III: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 38 

3.1. Princípio das Vantagens Absolutas 39 

3.2. Princípio das Vantagens Comparativas 40 

3.3. Teoria Neoclássica de Hecksher-Ohlin 41 

3.4. Comércio Intra-Indústria 44 

3.5. Análise do Comércio entre Brasil e China: Uma Revisão de Literatura 46 

Capítulo III: ASPECTOS METODOLÓGICOS 49 

4.1. Base de Dados e Classificações 49 

4.2. Indicadores de competitividade: Algumas Limitações 49 

4.3. Modelo de Constante de Market-Share 50 

 4.4. Método de Atribuição por País Competidor das Variações na Participação de 

Mercado de Determinado País.........................................................................................52 

Capítulo IV: RESULTADOS E DISCUSSÃO 56 

5.1. Perdas e Ganhos de Competitividade no Nafta 56 

5.1.1 Perdas e Ganhos nos Estados Unidos 60 

5.1.2. Perdas e Ganhos no México 62 

5.2. Perdas e Ganhos de Competitividade no Mercosul 65 

5.2.1 Perdas e Ganhos no Uruguai 67 

5.2.2. Perdas e Ganhos na Argentina 70 

5.2.3. Perdas e Ganhos no Paraguai 73 

5.3. Perdas e Ganhos de Competitividade na África 76 

5.3.1. Perdas e Ganhos na África do Sul 77 

5.3.2. Perdas e Ganhos na Nigéria 79 

5.3.3. Perdas e Ganhos em Moçambique 82 

5.4. Decomposição das perdas por país Competidor 84 

Capítulo V: CONSIDERAÇÕES FINAIS 86 

REFERÊNCIAS 88 

ANEXOS 93 

 



11 
 

1 INTRODUÇÃO 

  

Desde o fim da década de 70 a economia chinesa iniciou um processo de 

abertura comercial e de reformas voltadas para o mercado que lhe permitiu alcançar 

uma forte expansão. Segundo dados do banco mundial, nos últimos 30 anos a China tem 

crescido à taxa média de 10% a.a., sua participação no comércio internacional que não 

chegava a 1,5% na década de 1970, em 2006 atingia 8%. Este país assume hoje a 

posição de maior exportador mundial e se consolida como a segunda maior economia 

do mundo atrás apenas dos Estados Unidos. O fenômeno chinês representa para o Brasil 

não apenas novas oportunidades, mas também grandes desafios como será visto a 

seguir. 

A emergência da China como importante exportadora de produtos 

manufaturados configura-se como um desafio para os países com maior nível de 

industrialização da América Latina e é de se esperar que surja entre esses países um 

sentimento ambíguo com relação aos rumos da alocação do comércio internacional. A 

economia chinesa vê os países Latino-Americanos como fonte de recursos naturais, o 

que pode oferecer riscos ao desenvolvimento de longo prazo desses países. Segundo 

LALL E WEISS (2007), uma elevada dependência em produtos intensivos em recursos 

naturais pode dificultar a elevação do nível tecnológico e a diversificação da estrutura 

produtiva. 

É nesse contexto que a expansão econômica chinesa tem impulsionado as 

exportações de países com grande disponibilidade de recursos naturais como o Brasil, 

que oferece uma economia complementar para a China, com recursos naturais e 

produtos primários que encontram expressivo consumo entre os chineses, tornando a 

economia brasileira cada vez mais dependente das importações chinesas, uma vez que 

elas estão se tornando essencias para a competitividade da indústria local, devido aos 

preços altamente competitivos desses produtos. 

 O comércio bilateral entre essas duas economias vem passando por um processo 

de intensificação extraordinário. Embora tenham crescido as exportações industriais 

brasileiras para a China vêm perdendo espaço na pauta de importações chinesas, 

enquanto os produtos industriais chineses ocupam cada vez mais espaço, sendo 

vendidos no mercado brasileiro a preços bastante competitivos.  Segundo Pires (2008), 
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durante o período de 2000 a 2007, o intercâmbio comercial entre Brasil e China cresceu 

quase onze vezes. De acordo com as estatísticas do Ministério de Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (MDIC) o valor das exportações brasileiras destinadas ao 

país asiático cresceu de US$1,1 bilhão em 2000 para US$16,4 bilhões em 2008. No 

mesmo período o valor das importações provenientes da China aumentou de US$ 1,2 

bilhão para US$ 20 bilhões.  

No período de 2000 a 2009, em média, 67% das exportações brasileiras para a 

China se concentraram em produtos de baixo valor agregado, como: soja e seus 

principais derivados, minério de ferro e produtos siderúrgicos. Já as importações estão 

concentradas nos segmentos de alta e média tecnologia, tais como: eletrônicos e 

comunicações, e na indústria química. A oferta chinesa de equipamentos eletrônicos, 

componentes, máquinas, microchips, microprocessadores, circuitos impressos, etc., 

evidencia a complementaridade de processos produtivos entre empresas instaladas no 

Brasil e fornecedores de componentes da China, que acaba por prejudicar os produtores 

brasileiros desses produtos, que não tem condições de fazer frente aos preços altamente 

competitivos praticados pela economia chinesa. 

Desse modo, o fato da China ter se tornado uma exportadora relevante de uma 

gama cada vez maior de produtos manufaturados pode ser interpretado como uma 

ameaça crescente para a produção industrial brasileira destinada ao mercado interno, no 

que se refere também ao impacto das importações chinesas em segmentos de pouca 

intensidade tecnológica e intensivos em mão de obra, como as indústrias têxteis, 

calçadistas, de brinquedos e de confecções, onde não são incomuns os casos em que 

fábricas são fechadas devido à concorrência com produtos originados da China, ou 

então de artigos chineses contrabandeados, falsificados ou pirateados.  

As exportações destinadas à China concentram-se em produtos de baixo valor 

agregado e na maior parte destinam-se à produção de manufaturados que concorrem 

com os produtos brasileiros, como calçados e móveis, nestes setores o Brasil exporta 

matéria-prima e importa os produtos acabados.  Deve-se considerar os casos onde há a 

entrada dos manufaturados chineses em mercados para os quais o Brasil é tradicional 

exportador, principalmente nos mercados dos Estados Unidos, Chile, México, Argentina 

e de certos países do continente africano, onde produtos de origem chinesa estão aos 

poucos substituindo suas contrapartes de origem brasileira. Pode-se ver que aos poucos 

essa economia vem ocupando mercados dos países da América Latina. 
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O comportamento do câmbio chinês é um dos principais motivos de 

preocupação no contexto atual, pois a moeda chinesa se mantém desvalorizada, 

proporcionando ganhos de competitividade para o país. O câmbio chinês desvalorizado 

se transforma em um subsídio às exportações chinesas, além disso, cria uma tarifa extra 

que protege seu mercado interno, dado que os seus produtos importados pela mesma se 

tornam mais caros e não conseguem concorrer com os nacionais chineses. Por outro 

lado, as exportações, entram nos países de destino com preços bastante competitivos, 

prejudicando a indústria local dessas economias. 

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar os fluxos de 

comércio entre Brasil e China, tendo como foco as especificidades da pauta de 

importações e exportações brasileiras provenientes desse país, visando detectar as 

possíveis conseqüências desse padrão de comércio para a economia brasileira. Através 

dessa análise será possível, em um segundo momento, esboçar as medidas necessárias 

para o controle do avanço Chinês nos setores mais afetados. 

Especificamente o que se busca é avaliar a composição das exportações e 

importações entre estes dois países, fazendo a classificação dos fluxos comerciais entre 

Brasil e China, por setor, intensidade fatorial e tecnológica. Verificar se estão ocorrendo 

perdas no grau de penetração dos produtos manufaturados exportados pelo Brasil e 

mensurar as perdas (ou ganhos) comerciais do Brasil em terceiros mercados (NAFTA, 

MERCOSUL e os principais parceiros comerciais dentro do continente africano) para a 

concorrente chinesa, fazendo uso da extensão do método Constant-Market-Share, 

através do qual é possível distribuir os ganhos (ou perdas) comerciais de determinado 

país a seus concorrentes.   

Além dessa introdução, o trabalho está estruturado em cinco capítulos. O 

segundo faz uma análise minuciosa das relações comerciais entre Brasil e China, o 

terceiro expõe a fundamentação teórica e literária do trabalho, no quarto é apresentada a 

metodologia utilizada na análise, os resultados são apresentados no quinto capítulo e por 

último são feitas as considerações finais. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DAS RELAÇÕES 

COMERCIAIS ENTRE BRASIL E CHINA 

 

 Neste capítulo será feita uma análise dinâmica da economia chinesa, tendo como 

foco o processo de inserção internacional por que passa o país. Procura-se também 

apresentar as principais características do padrão de comércio entre Brasil e China, 

analisando as especificidades da pauta, com o objetivo de qualificar minuciosamente a 

natureza da relação entre as duas economias.  

 Na primeira seção é feita uma caracterização da evolução histórica chinesa, do 

ponto de vista econômico-comercial, na seguinte é apresentada uma breve explanação 

das relações comerciais sino-brasileiras, na terceira é feita uma análise desagregada do 

fluxo bilateral com o intuito de entender melhor a natureza do padrão de comércio. Na 

quarta seção, são verificados os impactos do comércio com a China em alguns setores 

da indústria nacional, e na última, é analisado o padrão de complementaridade do 

comércio.      

 

2.1 PANORAMA ECONÔMICO DA CHINA 

 

Terceiro maior país no mundo, em termos de área terrestre, a China ocupa um 

território de aproximadamente 9.600.000 km
2
, também é a maior nação do mundo em 

termos de população, com aproximadamente 1,3 bilhões de habitantes em 2009 Terceiro 

maior país no mundo, em termos de área terrestre, a China ocupa um território de 

aproximadamente 9.600.000 km
2
, também é a maior nação do mundo em termos de 

população, com aproximadamente 1.331,46 milhões de habitantes em 2009
1
. Desde 

seus primórdios até 1949, transformou-se de uma sociedade agrícola, semi-feudal e 

semi-colonial, em um sistema econômico socialmente centralizado, e a partir de 1978 

inicio um processo de transformação para uma economia socialista mais aberta e 

voltada para o mercado. 

 As reformas econômicas implantadas na China a partir de 1978, quando o líder 

Deng Xiaoping promoveu a abertura das fronteiras do país ao mundo capitalista, 

levaram o país a apresentar um dos mais formidáveis processos de crescimento já 

vistos, caracterizado por altas taxas de crescimento, em torno de 10% ao ano, e pela 

sustentabilidade, mesmo em períodos de crises agudas na economia mundial ou em 

                                                           
1
 Organização Mundial do Comércio (OMC), 2009. 
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países vizinhos. No entanto, a situação era outra até 1979: a China crescia em torno de 

5% ao ano
2
, o PIB variava bastante, o que inviabilizava as tentativas de previsão do seu 

comportamento, como mostra a Figura 1. Desde que as medidas previstas pelo plano 

foram colocadas em prática, e o país passou a apresentar taxas de variação positivas, a 

população deixou então de conviver com períodos de depressão e viu em 1984 o melhor 

desempenho do PIB, com uma variação de +15%. 

 

Figura 1: Evolução da Taxa de Crescimento do PIB (1961-1979). 

Fonte: Banco Mundial (2009). 

 

A estrutura de sustentação para a reforma começou a ser formada no governo 

anterior ao de Deng Xiaoping, quando o líder comunista Mao Tsé-tung lançou a 

campanha “Grande Salto para Frente”, entre 1958 e 1960, com o propósito de 

transformar o sistema semicolonial vigente e impulsionar a industrialização. O projeto 

foi direcionado para o setor primário e secundário, objetivando aumentar a oferta de 

áreas voltadas ao plantio, e com isso, expandir a superfície cultivada e a produção 

agrícola.
3
A outra frente visava à industrialização, tendo como primeiro objetivo 

desenvolver as unidades produtoras de aço. Entretanto, essas medidas provocaram forte 

migração ao criar uma expectativa de vida melhor na cidade e como não era possível 

absorver o grande contingente migratório muitos morreram de fome acabando assim 

com os planos do Grande Salto. 

                                                           
2
 Banco Mundial, 2009. 

3
 Embaixada da China no Brasil. 
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No entanto, as iniciativas de Mao Tsé-tung prepararam o terreno para as reformas 

que seriam colocadas em prática por Deng Xiaonping, o qual adotou o que chamou de a 

proposta das quatro modernizações, pois estava focada em quatro setores: agrícola, 

industrial, científico e tecnológico, servindo para preparar a política de portas abertas, 

que tinha como objetivo a entrada da China no mundo capitalista. 

No governo de Deng Xiaonping foi dado sequência aos investimentos iniciados 

por Mao Tsé-tung no setor agrícola, cedendo lotes para utilização individual, que 

mesmo assim continuavam pertencendo ao Estado. Este sistema fez com que a produção 

agrária chegasse a 400 milhões de toneladas. A possibilidade de obter maiores lucros 

estimulou os produtores que acabaram por elevar a produção, que no fim de 1980 havia 

triplicado em relação ao período anterior. (SYDOW, 2004). 

Para o desenvolvimento do setor industrial foram criadas as ZEEs (Zonas 

Econômicas Especiais) em 14 cidades, com localização estratégica para facilitar o 

escoamento da produção, o governo fez investimentos em infra-estrutura, com a 

construção de portos, rodovias e aeroportos, e concedeu isenção fiscal com o objetivo 

de atrair empresas para esses locais. Como conseqüência, o investimento direto 

aumentou de US$80 mil em 1979 para US$ 12,1 bilhões em 84
4
. A evolução do fluxo 

de Investimento Externo Direto (IED) na economia chinesa pode ser observada na 

Figura 02. 

 

Figura 2: Evolução do Fluxo de Investimento Direto (1982-2009). 
Fonte: Organização Mundial do Comércio (OMC), 2009. Elaboração própria. 

Dentro do programa de abertura o governo procurou estabelecer parcerias com o 

capital estrangeiro para suprir as deficiências econômicas do país, pois o mesmo não 

                                                           
4
 Dados da Organização Mundial do Comércio (OMC), 2009. 
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dispunha de um sistema financeiro capaz de canalizar todos os recursos necessários para 

alavancar a atividade produtiva, o que possibilitou ao país ter acesso às novas 

tecnologias necessárias à modernização. Os fatores atrativos do capital estrangeiro vão 

desde os baixos custos de mão de obra ao tamanho e potencial do mercado de consumo 

interno que possibilita a exploração de economias de escala. 

 Esse fluxo crescente de investimento permitiu à China manter seu processo de 

industrialização sem a necessidade de fazer dívidas. O Estado impôs condições às 

multinacionais que ingressassem no país, exigindo que o capital estrangeiro se 

associasse de alguma forma com a empresa nacional, estatal ou coletiva, para que as 

mesmas pudessem absorver novas tecnologias. Também foi requerida a garantia de que 

toda produção seria voltada para o mercado externo, onde os bens de valor agregado 

deveriam ser destinados ao consumo em outros países, o que impulsionou a abertura 

comercial, justificando um elevado crescimento das exportações como mostra a Figura 

3. 

  

Figura 3: Evolução das Export. Totais e de Manufaturados (1990-2009). 

Fonte: Organização Mundial do Comércio (OMC). Elaboração própria. 

 

O ingresso na OMC, em novembro de 2001, promoveu ainda mais o comércio da 

China.  A Figura 3 mostra a tendência de crescimento das exportações, que apresentam 

forte expansão ao longo da série, declinando entre 2008 e 2009 em virtude da crise 

financeira de 2008, gerada por problemas no setor hipotecário dos Estados Unidos, que 

ao reduzir a demanda externa provocou uma ruptura na tendência de crescimento do 

comércio exterior chinês.  
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Com o modelo exportador em vigor a balança comercial se mantém superavitária, 

o aumento das vendas externas foi de aproximadamente 70% entre 1979 e 1985, e de 

quase 7501% entre 1979 e 2009. Em 2009, o país consumiu o equivalente a US$1,0 

trilhão em produtos estrangeiros e exportou para outros países aproximadamente 

US$1,2 trilhão, dos quais US$1,13 trilhão foram de produtos manufaturados, o que 

representa em torno de 94% da pauta.   

As exportações chinesas estão fortemente concentradas em produtos de alto valor 

agregado, o país tem se consolidado como um dos principais produtores e exportadores 

mundiais de manufaturados. Inicialmente o comércio esteve baseado em grande parte 

nas exportações de produtos intensivos em mão de obra, originadas principalmente das 

indústrias têxteis, de vestuários e de calçados. A partir da década de 1990 a China se 

consolidou como líder mundial na exportação de vários produtos do complexo 

eletrônico, desde a eletrônica de consumo, passando por telecomunicações, ao mesmo 

tempo em que passou a diversificar suas exportações, englobando um conjunto maior de 

produtos em sua pauta, tanto no complexo eletrônico, como também em outros setores 

industriais (HIRATUKA, 2007). 

 As importações também estão concentradas em produtos manufaturados como 

mostra a Figura 4, mas a participação de produtos agrícolas vem aumentando ao longo 

do tempo, em 2004 a China deixou de ser exportadora líquida de alimentos para se 

tornar importadora líquida. 

 

Figura 4: Evolução das Import. Totais e de Manufaturados (1990-2009). 

Fonte: Organização Mundial do Comércio (OMC). Elaboração própria. 
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Como mencionado anteriormente, a China também aproveita a grande vantagem 

comparativa nas atividades intensivas em mão-de-obra, devido ao baixo custo desse 

fator. No entanto, as vantagens comparativas que o país apresenta não são explicadas 

apenas pelo baixo custo da mão de obra, dado que outros países como a Índia, 

apresentam salários tão ou mais baixos.  

As diferenças em relação aos outros países estão em primeiro lugar, na grande 

oferta de mão de obra, dado o elevado índice populacional do país, que apresenta ainda 

certo grau, ainda que baixo, de qualificação. E segundo, na concepção de hierarquia e 

disciplina dos trabalhadores chineses, em conjunto com a proibição da criação de 

organizações, o que impede a união dos mesmos para reivindicar aumentos salariais. 

Neste sentido, pode-se ver que as vantagens da China não estão somente no baixo custo, 

devem-se considerar as especificidades da China, como seu sistema político, sua 

estrutura demográfica, e sua estrutura educacional. 

Vale destacar que mesmo diante desse cenário de crescimento vigoroso, no qual a 

economia chinesa se consolida como uma potência econômico-comercial há grandes 

desafios a ser ultrapassados. Uma das maiores preocupações relativas ao crescimento 

econômico chinês, se refere ao meio ambiente, no que diz respeito à poluição, 

esgotamento dos recursos naturais e a escassez de água. Segundo alguns estudos, os 

chineses utilizam mais recursos que os Estados Unidos, o Japão, e a Índia, para produzir 

a mesma quantidade de bens. Essa ineficiência produtiva leva ao desperdício de 

recursos e ao aumento da poluição, gerando externalidades negativas, como o aumento 

de doenças, agravamento de processos de desertificação e redução da disponibilidade de 

água para o consumo e para a agropecuária. 

Há ainda a questão da insustentabilidade do sistema de seguridade social chinês, 

dado que o mesmo está pouco estruturado, considerando o aumento da expectativa de 

vida da população asiática e as medidas de controle de natalidade. A não implantação de 

medidas que levem em consideração esses fatores pode gerar problemas futuros no 

sistema. 

Outro ponto importante a ser considerado diz respeito à evolução da moeda 

chinesa. Durante a reforma o governo promoveu a desvalorização da moeda em etapas. 

Em 1981 a taxa de câmbio em relação ao Dólar era de 1,5, passando a 8,7 em 1994 e 

fixada em 8,28 até 2005. O Yuan se mantém desvalorizado, como mostra a Figura 5, 

promovendo impactos favoráveis à competitividade das exportações chinesas. No 

entanto, existe pressão internacional, para que a China valorize sua moeda, alguns 
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países argumentam que o câmbio desvalorizado se transforma em um subsídio as 

exportações chinesas, o que tem gerado descontentamento em diversos países. 

 

Figura 5: Evolução da Taxa de Câmbio Chinesa (1979-2009). 

   Fonte: Organização Mundial do Comércio (OMC). Elaboração própria. 

 

Desse modo, os fatores apresentados contribuirão provavelmente para uma redução 

futura do ritmo de crescimento da economia chinesa. Segundo projeções da consultoria 

britânica Economist Intelligence Unit (EIU), o gigante asiático vai passar por um 

processo gradual de desaceleração e chegará em 2020 com um crescimento em torno de 

5%, o que terá impactos no nível de comércio dessa economia, gerando efeitos em 

economias como o Brasil, que vem manifestando um alto grau de dependência da China 

como destino de exportações de commodities.  

 

2.2  EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO ENTRE BRASIL E CHINA 

 

Os primeiros contatos entre as duas economias começaram a ocorrer a partir 

formação da República Popular da China em 1949, mas a distância entre os dois 

parceiros reduziu o volume de comércio. Este começou a desenvolver-se a partir de 

1974, quando foram formalizadas relações diplomáticas entre os dois países, no entanto 

com intensidade abaixo do potencial de seus mercados. A evolução do comércio é 

ilustrada na Figura 6. 
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Figura 6: Evolução da Balança Comercial Brasil-China (1984-2009). 
Fonte: UN Comtrade. Elaboração própria. 

 

O comércio entre os dois países atingiu seu primeiro pico recorde em 1985, 

quando totalizou US$ 1,41 bilhão, respondendo por 55% do comércio total entre a 

China e a América Latina. No período de 1990 a 1991, as transações comerciais 

declinaram de forma acentuada. No entanto, a partir de 1993, o comércio bilateral 

voltou a crescer, aumentando 80,6% em relação ao ano anterior e atingindo o valor total 

de US$ 1,06 bilhão. O comércio bilateral continuou a crescer até 1997, quando atingiu 

um novo recorde histórico de US$ 2,5 bilhões. 

 A partir de 1998, o comércio entre as duas economias voltou a diminuir, porém 

desde o final de 1999, o mesmo vem crescendo de forma consistente e inédita. A partir 

de 2002, o ritmo de crescimento das exportações aumentou, o que se justifica pela 

entrada da China na OMC e pela estratégia do governo brasileiro de priorizar o 

comércio com mercados não tradicionais como a China.  

 Atualmente, as relações sino-brasileiras são extremamente significativas, e 

tornam-se cada vez mais intensas. As estatísticas do comércio mostram que em 2009 o 

valor do comércio total – exportações em ambos os sentidos – chegou a mais de US$36 

bilhões. As exportações destinadas à China têm acumulado variações positivas, e a 

participação nas exportações totais vem aumentando ao longo do tempo.   

  No entanto, foram nas importações brasileiras originadas da China que ocorreu 

uma maior intensificação nos últimos anos.  A partir de 2002, as mesmas passaram a ter 

um crescimento médio sustentado de aproximadamente 42% ao ano entre 2002 e 2009, 

-5

0

5

10

15

20

25
U

S
$

B
il

h
õ

es

Saldo Exportações Importações

Comércio apresenta

novo recorde 

histórico.

Comércio inicia uma 

tendência de forte 

crescimento.Primeiro pico  recorde 

das exportações.



22 
 

acumulando cerca de 924% no período. Em 1996 a participação nas importações totais 

só chegava a pouco mais de 2%, em 2009 as mesmas já representavam mais de 12% das 

importações totais. Como conseqüência do avanço continuado das importações, o saldo 

da balança comercial vem se deteriorando ao longo do tempo, apresentando nos anos de 

2007 e 2008 saldos negativos. 

 Essas mudanças podem ser justificadas de um lado, pela tendência que a China 

segue de mudança na composição de seu comércio, exportando produtos de alto valor 

agregado e importando matérias-primas. Por outro lado, a economia brasileira voltou a 

crescer a partir 2004, e cresceu assim sua necessidade de importação de bens de alto 

valor agregado. No entanto, é importante analisar as forças por trás destas 

transformações para se compreender mais a fundo as justificativas de tais mudanças de 

padrões, para isso é necessário ir além da simples observação dos dados do fluxo 

comercial agregado, deve-se capturar as mudanças da composição do comércio, 

analisando desagregadamente a evolução do mesmo. 

 

2.3  ANÁLISE SETORIAL DO COMÉRCIO 

 Quando se analisa a composição do comércio Brasil-China do ponto de vista 

setorial, o que mais chama a atenção é o elevado grau de concentração tanto das 

exportações como das importações em torno de um reduzido número de segmentos e 

produtos.  Até o momento os produtos da pauta exportadora que mais se beneficiaram 

com a intensificação desse comércio foram os primários, como pode ser observado na 

Tabela 01.  

 

Tabela 1: Exportações Brasileiras para a China por Fator Agregado (1997-2009). 

  Total Básicos Semimanufaturados Manufaturados 

Ano 

US$ Mil 

(FOB) 

US$ Mil 

(FOB) 

Part. 

% 

US$ Mil 

(FOB) 

Part. 

% 

US$ Mil 

(FOB) 

Part. 

% 

1995 1.203.750 191.379 15,9 689.196 57,25 323.004 26,83 

1996 1.113.828 402.603 36,15 455.160 40,86 255.828 22,97 

1997 1.088.213 566.977 52,1 329.962 30,32 190.810 17,53 

1998 904.879 628.299 69,43 152.216 16,82 124.002 13,7 

1999 676.142 423.331 62,61 145.477 21,52 106.999 15,82 

2000 1.085.301 739.773 68,16 140.786 12,97 203.734 18,77 

2001 1.902.122 1.154.984 60,72 274.335 14,42 464.028 24,4 

2002 2.520.978 1.550.628 61,51 442.419 17,55 520.136 20,63 

2003 4.533.363 2.266.346 49,99 1.079.703 23,82 1.174.677 25,91 

2004 5.441.405 3.231.762 59,39 1.234.104 22,68 966.165 17,76 
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2005 6.834.996 4.673.891 68,38 1.004.870 14,7 1.140.455 16,69 

2006 8.402.368 6.213.223 73,95 1.275.410 15,18 879.402 10,47 

2007 10.748.814 7.927.295 73,75 1.937.018 18,02 867.024 8,07 

2008 16.522.652 12.830.029 77,65 2.586.108 15,65 1.094.981 6,63 

2009 21.003.886 16.310.729 77,66 3.262.093 15,53 1.422.159 6,77 

Fonte: MDIC/Secex. 

 Embora as exportações industriais para a China tenham crescido, estas seguem 

um ritmo mais lento quando comparado aos bens primários, e vêm perdendo espaço na 

pauta. A diferença na composição da pauta dessas duas economias mostra a 

vulnerabilidade do setor industrial brasileiro. De acordo com Pires (2008), o quilo do 

produto importado da China é 23 vezes mais valioso do que o quilo que o Brasil exporta 

para a China, o valor médio por quilo dos produtos chineses é de US$ 2,13, enquanto 

que o dos produtos locais é de apenas US$ 0,09.  

 Pode-se perceber que as exportações de produtos básicos cresceram 

substancialmente, em 1995 representavam apenas 15,9% das exportações totais, em 

2009 essa participação chegava a quase 80%, nos segmentos de bens industrializados 

observa-se uma tendência contrária, as exportações de semimanufaturados que 

representavam 57% do total exportado em 1995, representam em 2009 pouco mais de 

15%, os bens manufaturados seguem o mesmo ritmo, com uma perda de 

aproximadamente 20% das exportações totais entre 1995 e 2009. 

 A Figura 6 mostra o elevado crescimento do saldo comercial do Brasil com a 

China de produtos agrícolas e minerais. No período de 2002 a 2009, as exportações 

desses setores cresceram 617% e 1395%, respectivamente. Neste período, os preços 

destas commodities dispararam no mercado internacional, enquanto a fome chinesa por 

alimentos e matérias-primas exigiu a diversificação dos seus mercados de importação. A 

partir de 2005, os saldos comerciais brasileiros nestes setores continuaram crescendo de 

forma expressiva, mas a taxas menores. Já nos produtos industriais, verifica-se uma 

crescente deterioração do saldo, as exportações desse segmento cresceram 172%, no 

período, enquanto às importações cresceram aproximadamente 1068%. 
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Figura 7: Saldo da balança comercial por setores de atividade (2002-2009). 

 Fonte: MDIC/Secex. 

  Esse padrão de comércio deve-se a crescente necessidade da economia chinesa 

por recursos naturais para sustentar sua indústria de base. Em decorrência disso, 

percebe-se uma intensificação das suas relações comerciais com regiões 

tradicionalmente produtoras de bens primários, como é o caso do Brasil, que oferece 

uma economia complementar para a China, com recursos naturais e produtos primários 

que encontram expressivo consumo entre os chineses. Ao analisar a composição das 

exportações por intensidade fatorial, constata-se que 86% das exportações destinadas à 

China são de bens intensivos em recursos naturais, como mostra a Figura 8. 

 

     Figura 8: Composição das Exportações Brasileiras por Intensidade Fatorial, 2009. 

      Fonte: Aliceweb/MDIC. Elaboração própria. 

 Segundo CAMARGO (2009), essa evolução recente pode estar sinalizando uma 

tendência de especialização regressiva da estrutura produtiva do país, concentrando-se 

na produção de bens de baixo valor agregado. Além das exportações de produtos 

agroindustriais para a China serem majoritariamente constituídas por bens de baixo 

nível de elaboração, as mesmas estão também concentradas em um número reduzido de 
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grupo de produtos, apenas sementes e oleaginosas (representados basicamente pela soja 

e seus derivados) e minerais representam 68% do total de produtos exportados para a 

China.  

 As exportações de soja e minérios foram as que mais evoluíram, a participação 

da China nas vendas brasileiras de soja passou de 15,24% em 2000 para 54,8% em 

2009. No caso do minério de ferro, essa mudança mostra-se ainda mais abrupta: a 

participação chinesa passa de 8,41% em 2000 para 55,5% em 2009. Os quatro 

principais produtos em termos de exportações para a China representam juntos 

aproximadamente 80% do total exportado para o país. 

 Pode-se se visto que as exportações brasileiras para a China são compostas 

basicamente por produtos de baixo valor agregado. Ao se comparar os anos de 2003 e 

2009, percebe-se que a participação de produtos de baixo valor agregado vem 

crescendo, já o setor de máquinas e equipamentos perdeu espaço, havendo uma perda 

em 2009 de 1,61 da participação desse setor no total das exportações comparado à 2003. 

Os maiores ganhos de participação estão concentrados nos setores de sementes e frutos 

oleaginosos (79,30%), minerais (91,02%), plástico e borracha (83,39%) e metais 

comuns (85,51%). 

 Analisando a Figura 9 pode-se perceber que as importações são compostas 

principalmente por bens intensivos em mão-de-obra, estes representam mais da metade 

do total importado. Pode-se entender, portanto, a preocupação dos produtores locais, 

dado que esses produtos são vendidos no mercado brasileiro a preços bastante 

competitivos, inviabilizando muitas vezes a produção local. Neste contexto parece 

bastante plausível ver a expansão chinesa como uma ameaça à indústria brasileira.

 

Figura 9: Composição das Importações Brasileiras por Intensidade Fatorial, 2009. 

Fonte: Aliceweb/MDIC. Elaboração própria. 
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 Quando se classificam as importações de manufaturados provenientes da China 

por intensidade tecnológica, percebe-se que estas estão mais concentradas em setores de 

alta e média alta tecnologia, como mostra a Tabela 2. O setor com o maior peso no 

segmento de alta tecnologia foi o de eletrônica e comunicações, que representam 53% 

do total do setor. No setor de média tecnologia, destaca-se o setor de máquinas e 

equipamentos, que representa 42,5% do total do setor. No setor de Média-Baixa 

Tecnologia o maior peso encontra-se no setor de metalurgia básica, no de baixa 

tecnologia, destacam-se os setores de têxteis, Confecções, couro e calçado 

representando 36,4% do segmento. 

Tabela 2: Importações originadas da China por Intensidade Tecnológica, 2009. 

Setores Total 

Indústrias de Alta Tecnologia 4044,90 

Setor Aeroespacial 0,01 

Farmaceúticos  329,66 

Informática 362,06 

Eletrônica e Telecomunicações 2152,91 

Instrumentos 1200,25 

Indústrias de Média-Alta Tecnologia 4687,65 

Material Elétrico 1019,76 

Veículos Automotores 224,57 

Substâncias químicas que excluem farmacêuticos 1228,71 

Ferroviários e de Equipamentos de Transporte 218,58 

Máquinas e equipamentos 1996,03 

Indústrias de Média-Baixa Tecnologia 1539,52 

Coque e produtos Refinados de Petróleo e Conbustíveis Nucleares 20,67 

Borracha e produtos de plástico   285,87 

Outros produtos não-metálicos   246,29 

Construção Naval 194,62 

Metais básicos   353,00 

Metalúrgia Básica 439,07 

Indústrias de Baixa Tecnologia 1955,71 

Outros Setores e de Reciclagem 499,65 

Madeira, Papel e Celulose, Editorial e Gráfica 79,59 

Alimentos, Bebidas e Fumo 665,24 

Têxteis,  Confecções, couro e calçado 711,23 

Fonte: UM Comtrade. Cálculos realizados pelo autor. 

  

 Ao analisar o padrão de comércio desagregadamente foi possível perceber que as 

exportações brasileiras destinadas à China são compostas em sua maioria por produtos 

básicos, intensivos em recursos naturais, já as importações originadas da China são 
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compostas de produtos intensivos em mão de obra e com maior grau de tecnologia, esse 

padrão de comércio trás como consequência a deterioração do saldo comercial do 

Brasil, dado o maior valor agregado dos produtos importados.  

 

2.4  IMPACTOS DA CONCORRÊNCIA CHINESA NA INDÚSTRIA LOCAL 

 

 A China vem se consolidando como uma das maiores e mais dinâmicas 

economias do mundo. As conseqüências desse desempenho têm sido motivo de 

preocupação em diversos setores da economia brasileira, pois alguns segmentos da 

indústria vêm sofrendo com os preços altamente competitivos praticados pelos 

produtores chineses. O fato é que a China já representa um dos principais mercados de 

destino para as exportações brasileiras, no entanto esse comércio tem se concentrado em 

produtos primários, as exportações de manufaturados embora tenham apresentado 

crescimento, vêm perdendo sua participação na pauta. Já as importações, caracterizam-

se por beneficiar os produtos industriais chineses que ao entrarem no país, concorrem 

diretamente com os produtos nacionais. 

 A indústria nacional vem sofrendo perdas consideráveis no mercado interno por 

causa do elevado e crescente número de aquisições de produtos chineses. De acordo 

com pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), uma em cada quatro 

empresas brasileiras já concorre com mercadoria chinesa. Os exportadores também 

contabilizam as perdas por conta da concorrência com os produtos  de origem asiática. 

De acordo com dados da Sondagem Especial da Confederação Nacional das Indústrias 

(CNI), 54% dessas empresas deixam de vender seus produtos no mercado externo.  

 Pode-se entender que a economia brasileira tem mais motivos para ver a China 

como uma adversária do que como um simples mercado em expansão. A maior 

preocupação encontra-se nos bens de consumo não duráveis, como roupas, brinquedos, 

calçados, acessórios e utilidades para o lar, que saem dos portos diretamente para as 

prateleiras do comércio varejista, com preços altamente competitivos, concorrendo 

diretamente com os similares da indústria local. Os setores apontados como mais 

vulneráveis são o têxtil, de calçados, vestuário e o de brinquedos. Dado este contexto, 

este capítulo fará uma breve análise do comércio bilateral nestes setores. 
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 Setor Têxtil e Vestuário 

 

 A Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT) tem manifestado 

preocupação com a enxurrada de produtos chineses no Brasil. Segundo a ABIT, a China 

triplicou o investimento no Brasil no último ano e isso teve como conseqüência a perdas 

de mercado da indústria brasileira.  Segundo levantamento da mesma instituição, entre 

2002 e 2009, as importações brasileiras de produtos têxteis e confeccionados 

provenientes da China cresceram 1.356%. Completa ainda, que atualmente cerca de 

60% de todo o vestuário importado pelo Brasil tem como origem o país asiático. A 

Figura 10 mostra o forte ritmo de expansão das importações a partir de 2002, as 

exportações ao contrário, permaneceram estagnadas ao longo do período, o que têm 

como conseqüência um déficit crescente na balança comercial desse setor. 

 

 Figura 10: Balança Comercial do Setor Têxtil (1996-2009). 

 Fonte: Aliceweb/MDIC. Elaboração Própria. 

 

 De acordo com a ABIT, o setor apresentou saldo negativo de 26 mil postos de 

trabalhos desde a crise, quando foram fechados 38 mil postos de trabalhos no pior 

momento e abertos 12 mil. A associação argumenta que deve ser levado em conta as 

vantagens que os chineses têm na exportação, pois o custo da mão-de-obra brasileira é 

367% maior que a chinesa e somado ao câmbio artificialmente desvalorizado, faz com 

que o produto têxtil chinês chegue ao país com um custo mais baixo que o normal. A 

diferença no preço do vestuário de malha chega a 133%; no tecido de malha, 96%; na 

calça jeans, 93%; e no tecido denim, 30%. Enquanto o Brasil importa vestuário da 
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China a US$ 13,63 o quilo, importa de outros países a US$ 19,73. Ou seja, a China 

vende com preço 30,91% menor. 

 

 Couro e Calçados 

 

 O setor de calçados é outro segmento da indústria fortemente afetado pela 

concorrência chinesa no mercado interno. Para se ter uma idéia, 20% dos calçados 

vendidos no país tem origem chinesa, pode-se perceber pela Figura 11 que o Brasil 

apresenta um saldo negativo no comércio de calçados, já para o comércio de couro entre 

as duas economias há um saldo positivo para o Brasil. As exportações brasileiras são 

basicamente de couros e peles, depilados, matéria-prima para a confecção de calçados, e 

as importações são de calçados prontos. 

 

 

Figura 11: Saldo da Balança Comercial do Setor Calçadista (1996-2009). 

Fonte: Aliceweb/MDIC. Elaboração Própria. 

 

  De acordo com estudos feitos pela Associação Brasileira das Indústrias de 

Calçados (ABICALÇADOS) o ano de 2009 foi bastante negativo para a indústria 

brasileira exportadora de calçados, retraída pela crise mundial e pela valorização do 

Real durante o ano. Segundo a mesma, o valor exportado caiu de US$ 1,9 bilhão para 

US$ 1,4 bilhão, uma queda percentual de 27,7%. Em pares, as quantidades sofreram 

uma diminuição de 23,7%, alcançando 126,6 milhões de pares exportados ante 165,8 

milhões em 2008. O preço médio, que entre 2004 e 2008 registrava aumentos 

consecutivos, teve uma redução de 5,3% em 2009 comparado com o ano anterior. 

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009U
S

$
M

il
h

õ
es

Calçados Couros



30 
 

 Empresários latino-americanos se uniram, com o objetivo de promover medidas 

conjuntas para se defender das práticas de comércio chinesa que os mesmos consideram 

desleais, pois segundo eles a competitividade chinesa está baseada em “condições de 

trabalho e salários miseráveis”. Os líderes pretendem promover mais o comércio nos 

próprios países da América Latina, visando reduzir a dependência do setor de outros 

países.  

 Em setembro de 2009, foi estabelecida uma sobretaxa de US$12,47 por par de 

calçados chineses, devido à prática de concorrência desleal, que se caracteriza pela 

exportação de bens para outros mercados com preços inferiores aos praticados no 

mercado de origem, com a medida as empresas calçadistas aumentaram o volume de 

contratação. Nos seis meses de vigência da sobretaxação foram criados 15 mil postos de 

trabalho e deixaram de ser importados cerca de 30 milhões de pares de calçados da 

China.  

 Posteriormente foi aplicado o direito antidumping sobre a importação de 

calçados chinesas, tendo vigência de cinco anos, com alíquota de US$ 13,85 pelo par de 

calçado trazido da China, que é cobrada dos calçados classificados nas posições 6402 a 

6405, deixando de fora sandálias praianas e sapatilhas usadas na prática de esportes, 

pantufas, sapatilhas para dança, calçados descartáveis, calçados utilizados como item de 

segurança em unidades fabris, calçados fabricados totalmente em material têxtil, sapatos 

de bebês com parte superior fabricada em tecido, além de calçados de couro natural. 

Pode-se ver que as medidas de proteção ainda deixam espaço para a prática de 

concorrência desleal, pois a mesma não cobriu todo setor. 

 

 Brinquedos 

 

A indústria brasileira de brinquedos apresentou um desempenho positivo na 

última década, superando algumas limitações impostas pela abertura comercial a partir 

de 2004. Um dos problemas enfrentados pelo setor foi o câmbio desfavorável, que fez 

com que as importações aumentassem substancialmente, levando a desestruturação do 

parque industrial brasileiro.  

A concorrência chinesa tem sido motivo de preocupação para os fabricantes 

brasileiros de brinquedos. As importações desse país representam uma grande parcela 

do mercado doméstico, mesmo com a proteção de 8% sobre as importações que o país 

possuía, implantado na resolução nº 35, da Câmara de Comércio Exterior, de dezembro 
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de 2004, aplica salvaguardas ao setor de brinquedos, encerrando-se no final de junho de 

2006.  

As principais dificuldades do setor de brinquedos no mercado brasileiro estão 

relacionadas aos altos juros no Brasil e ao câmbio chinês que torna as exportações desse 

país bastante favoráveis. O preço baixo dos produtos chineses prejudica os produtores 

brasileiros, que procuram diversificar e diminuir custos para enfrentar a concorrência. 

A Figura 12 mostra uma forte expansão das importações de brinquedos 

originadas na China, as mesmas representam atualmente mais 80% do total de 

importações desse segmento. 

 

Figura 12: Evolução das importações Chinesas de Brinquedos e participação no total 

importados (2000-2009). 

Fonte: Organização Mundial do Comércio (OMC). Elaboração própria. 

 

O setor também concorre com produtos pirateados, além das importações 

oficiais. Diante desses problemas, foi aprovada pelo governo, em julho de 1996, uma 

salvaguarda que elevou as alíquotas de exportação de 20% em 1995 para 70% em 1996. 

A criação da Norma Brasileira de Fabricação e Segurança de Brinquedos, que zela pela 

qualidade dos produtos nacionais e importados comercializados no país, também vem 

fortalecendo o setor. 

Diante desses dados, pode-se ver que a industrial nacional tem que adotar 

medidas para conter os danos causados pela crescente entrada de produtos chineses no 

país, alguns setores já vêm adotando medidas como tarifas e salvaguardas, tentando 

minimizar os prejuízos incorridos. No entanto, a adoção de medidas de defesa comercial 
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pode solucionar no curto prazo as perdas no mercado doméstico, mas não oferece 

solução aos fatores que causam baixa competitividade no mercado brasileiro e 

distorcem os preços do lado chinês. 

 

2.5 PADRÃO DE COMPLEMENTARIDADE DO COMÉRCIO 

 

Esta seção tem por objetivo verificar o padrão de complementaridade do comércio 

entre Brasil e China, com esse objetivo serão calculados os índices de 

complementaridade e de comércio intra-indústria. 

 

2.5.1 Evolução do Índice de Complementaridade 

 

Como visto no capítulo anterior, parece existir certa complementaridade entre as 

pautas das economias do Brasil e da China, podem-se citar dois setores principais que 

estão presentes em ambos os fluxos: siderurgia e calçados, couros e peles. No primeiro 

caso, é possível observar que as exportações brasileiras estão concentradas em 

laminados planos e semimanufaturados de ferro e aço, já as importações são 

basicamente de produtos metalúrgicos acabados. No segundo caso, as vendas brasileiras 

são basicamente de couro e peles, matéria-prima para a confecção de calçados e as 

compras são de calçados prontos.  

 Para aprofundar as evidências desse padrão de comércio foi calculado o índice 

de complementaridade do Comércio (ICC). O Índice de Complementaridade de 

Comércio entre duas regiões foi obtido comparando-se a pauta de exportações 

direcionada ao mundo do país “i” com a pauta de importações totais do país “j”. Será 

possível então, verificar em que medida os produtos exportados pelo Brasil para o 

mundo, coincidem com os produtos importados pela China do mundo.  

 A fórmula que define o cálculo desse índice será exposta no próximo capítulo 

onde será detalhada toda a metodologia utilizada neste trabalho. Para obtenção desse 

índice foram usados dados desagregados por setor. A Figura 13 mostra a evolução desse 

índice. 
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Figura 13: Dinâmica do índice de Complementaridade (2000-2009). 
Fonte: Aliceweb/MIDC. Cálculos realizados pela autora. 

 

Um índice de complementaridade igual a zero significa que não há 

complementaridade entre as exportações e importações das regiões analisadas. Por outro 

lado, se esse indicador for igual a 100, quer dizer que as pautas são perfeitamente 

complementares, neste caso um país exporta exatamente aquilo que o outro deseja 

importar. 

Pela análise da Figura 14, pode-se ver que o índice se situa no intervalo de 40 a 

60, o menor valor foi verificado em 2003, para os demais períodos o mesmo apresentou 

valores superiores a 50, pode-se considerar que um valor do ICC acima de 50 pontos 

significa uma alta complementaridade. Desse modo, conclui-se que existe um alto grau 

de complementaridade entre as duas economias, como era esperado. Neste caso, pode-se 

inferir que as exportações brasileiras para o mundo coincidem de certa forma com as 

importações globais chinesas, ou seja, os resultados obtidos parecem revelar que o 

Brasil exporta o que a China deseja importar.   

Outro ponto importante neste contexto é a análise do comércio intra-indústria 

entre as duas economias. O comércio intra-indústria ocorre quando há exportação e 

importação simultânea de produtos pertencentes ao mesmo segmento industrial. Neste 

tipo de comércio é possível explorar as vantagens de importantes economias de escala 

na produção de uma mesma indústria. A presença de uma elevada participação do 

comércio intra-indústria no intercâmbio comercial entre dois países ou blocos 

econômicos é considerada, assim, um indicador da existência de um padrão de trocas 

“maduro” e desenvolvido. Este tipo de comércio, responsável por cerca de um quarto de 
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todo o comércio mundial
5
, produz ganhos mais significativos que os ganhos das 

vantagens comparativas, pois permite que os países sejam beneficiados pelo aumento na 

escala de produção ao ampliarem os mercados para seus produtos (BAPTISTA, 2005). 

Quando esse índice assume um valor igual a zero, todo o comércio é feito inter-

setores. Desse modo, todo o comércio é explicado pelas vantagens comparativas. Por 

outro lado, quando o índice é igual a um, todo o comércio é intra-setorial, e as 

vantagens comparativas não explicam o comércio, as economias de escalas e a 

diferenciação dos produtos podem ser uma fonte independente do comércio 

internacional. 

 

2.5.2 Análise do Comércio Intra-Industrial por Setor de Atividade 

 

 Para complementar esse estudo, torna-se interessante a análise do padrão de 

comércio intra-indústria, para os principais setores do comércio sino-brasileiro, assim 

será possível verificar em quais setores o comércio é explicado pelas vantagens 

comparativas, e em quais o mesmo é explicado pelas vantagens de economias de escala, 

diferenciação de produtos, etc. A formulação utilizada é a de Grubel e Lloyd, será 

exposta detalhadamente no próximo capítulo. A construção foi feita para os principais 

setores do comércio sino-brasileiro, no período de 1996 a 2009. Os resultados são 

listados na Tabela 3. 

Tabela 3: Índice de Comércio Intra-industrial (1996-2002). 

PRODUTOS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Sementes e Frutos Oleaginosos 0,11 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Papel e Celulose 0,33 0,16 0,26 0,08 0,08 0,07 0,03 

Plásticos e Borracha 0,53 0,72 0,27 0,51 0,90 0,71 0,83 

Produtos Químicos 0,14 0,56 0,55 0,36 0,22 0,22 0,21 

Minerais  0,42 0,47 0,66 0,28 0,40 0,38 0,53 

Metais Comuns 0,63 0,35 0,11 0,16 0,10 0,28 0,56 

Calçados 0,01 0,00 0,01 0,01 0,03 0,10 0,09 

Couros 0,19 0,50 0,53 0,93 0,99 0,75 0,60 

Têxtil 0,03 0,04 0,02 0,01 0,03 0,03 0,29 

Brinquedos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máquinas e Equipamentos 0,50 0,53 0,58 0,49 0,57 0,18 0,17 

Material de Transporte 0,45 0,91 0,98 0,60 0,40 0,14 0,34 

Ótica e Instrumentos 0,07 0,03 0,06 0,08 0,07 0,14 0,13 

Fonte: Aliceweb/MIDC. Cálculos realizados pelo autor. 

 

 

                                                           
5
 Ver KRUGMAN, P. Op. Cit., p. 142. 



35 
 

(Continuação) Tabela 3: Índice de Comércio Intra-industrial (2003-2009). 

PRODUTOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Sementes e Frutos Oleaginosos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Papel e Celulose 0,02 0,03 0,05 0,10 0,18 0,19 0,14 

Plásticos e Borracha 0,68 0,79 0,89 0,79 0,51 0,27 0,88 

Produtos Químicos 0,30 0,38 0,31 0,29 0,22 0,10 0,17 

Minerais  0,54 0,41 0,15 0,08 0,11 0,18 0,03 

Metais Comuns 0,92 0,44 0,53 0,33 0,62 0,19 0,72 

Calçados 0,05 0,06 0,07 0,05 0,03 0,04 0,03 

Couros 0,48 0,42 0,49 0,47 0,54 0,86 0,95 

Têxtil 0,42 0,23 0,47 0,16 0,11 0,07 0,11 

Brinquedos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máquinas e Equipamentos 0,09 0,14 0,16 0,19 0,36 0,38 0,51 

Material de Transporte 0,21 0,68 0,86 0,66 0,64 0,66 0,93 

Ótica e Instrumentos 0,13 0,08 0,06 0,05 0,05 0,03 0,06 

Fonte: Aliceweb/MIDC. Cálculos realizados pelo autor. 

 

A Tabela 3 nos fornece os seguintes resultados: 

 Os setores de calçados, têxtil e brinquedos apresentam forte padrão de comércio 

intersetorial, com índices menores que 0,40. Neste caso, o fluxo bilateral é 

explicado principalmente pelas vantagens comparativas de custo. Como 

analisado anteriormente, esses setores tem sofrido com a entrada dos produtos 

de origem chinesa. As importações, intensivas em trabalho, apresentam preços 

altamente competitivos, como consequência do baixo custo da mão de obra 

chinesa. 

 No segmento de sementes e frutos oleaginosos (representado principalmente 

pelo complexo da soja), e o de papel e celulose, o comércio também segue um 

padrão intersetorial, regido pelas vantagens comparativas do setor. Esse grupo 

de produto possui importante participação no comércio entre as duas economias. 

Vale destacar que no início a China importava do Brasil soja em grão, mas 

também alguns de seus derivados, no entanto, entre meados de 2000, a China 

importava apenas a soja em grão e não mais seus derivados, seguindo a 

tendência de importar matéria prima e beneficiá-la no país. 

 O índice de comércio intra-indústria para o setor de minerais apresentou uma 

tendência decrescente ao longo do período analisado, apresentando a partir de 

2005 índices inferiores a 0,40. O segmento de metais comuns seguiu uma 

tendência crescente do índice, apresentado em 2009 valor superior a 0,40. 
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 Nos setores mais intensivos em tecnologia, como máquinas e equipamentos e 

material de transporte, verifica-se um padrão de comércio intra-industrial. No 

primeiro, pode-se observar que entre 1996 e 2000 o comércio era explicado por 

vantagens nas economia de escala, diferenciação do produto, etc., entre 2001 e 

2006, o comércio é regido pelas vantagens comparativa, no entanto, a partir de 

2007 o índice começa a se elevar novamente. O setor de material elétrico 

caracterizou-se pelo comércio intra-setorial na maior parte do período analisado, 

salvo entre 2001 e 2003. Já o comércio do setor de ótica e instrumentos foi 

explicado em todo o período pelas vantagens comparativas. 

A análise do ICII para os 13 setores fornece um panorama do comércio intra-

indústria entre diversos setores. Dos setores analisados, oito apresentaram na maior 

parte dos períodos ou em toda série, um padrão de comércio inter-industrial, mostrando-

se predominante no comércio sino-brasileiro. Pode-se concluir então, que as vantagens 

comparativas são as principais fontes desse comércio, o que pode ser atribuído as 

diferenças nas dotações de fatores e nos níveis de desenvolvimento da indústria nos dois 

países.  

Para Baumann et al (2004), a importância relativa de cada tipo de comércio 

depende do grau de similaridade dos dois países, em aspectos como: razão capital 

trabalho, qualificação da mão de obra e grau de desenvolvimento econômico. Segundo 

os autores, se essas razões são muito diferentes, haverá predomínio de comércio 

intersetorial, pois cada país irá produzir mais intensamente os produtos que empregam 

tecnologias que utilizam intensivamente, o fator produtivo relativamente mais 

abundante. 

Como já citado, as exportações brasileiras destinadas à China compõem-se 

basicamente de produtos de baixo valor agregado, intensivos em recursos naturais, as 

importações por outro lado, são compostas em grande parte por bens de alto valor 

agregado. Desse modo os resultados sugerem uma tendência de especialização do Brasil 

na exportação de bens intensivos em recursos naturais e de baixo valor agregado. 

Nos setores de maior valor agregado, há maior tendência de comércio intra-

industrial. Essa característica poderia ser considerada como um fator positivo para a 

indústria local, uma vez que induziria a ganhos de produtividade e eficiência, pois 

permitiria ganhos de escala e especialização das firmas em poucas linhas de produção, 

além de possibilitar um aumento de bem-estar em termos de satisfação das necessidades 

e gostos, tornando disponível um leque maior de produtos. 
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As importações desse setor são principalmente de bens de capital e do complexo 

eletroeletrônico, destinados em sua maior parte a empresas multinacionais que operam 

no mercado brasileiro. A baixa capacidade da produção brasileira em setores de grande 

complexidade tecnológica aliada aos baixos preços dos produtos chineses dificulta a 

produção local desses bens. 

Pode-se concluir assim, que a complementaridade desse comércio não tem trazido 

para o Brasil os efeitos esperados, uma vez que a alta competitividade dos produtos 

chineses inviabiliza a produção dos mesmos localmente, tanto em setores de alta como 

de baixa intensidade tecnológica, não permitindo ao país usufruir dos ganhos de 

especialização e aprendizagem.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 A percepção isolada mais importante de toda a economia internacional é a de 

que existem ganhos de comércio, isto é, quando os países vendem bens e serviços uns 

aos outros, essa troca é quase sempre em benefício mutuo. É grande a variedade de 

circunstâncias sobre as quais o comércio internacional é benéfico, no entanto, esses 

ganhos nem sempre são positivos, as teorias do comércio internacional nos permitem 

identificar em quais casos o comércio é benéfico e em quais não. 

 Países tecnologicamente menos avançados, como a Índia, geralmente se 

preocupam com o desastre que pode advir da abertura de suas economias ao comércio 

internacional, pois suas indústrias não seriam capazes de competir com as estrangeiras; 

por outro lado, os habitantes de nações tecnologicamente avançadas, onde os 

trabalhadores ganham salários altos, com freqüência temem que o comércio com os 

países menos avançados com salários baixos, derrube seu padrão de vida (Krugman, 

2005). 

 As abordagens teóricas sobre o comércio internacional surgem com os conceitos 

dos economistas clássicos Adam Smith e David Ricardo acerca das vantagens absolutas 

e comparativas, respectivamente. Smith procurou mostrar que o comércio pode ser 

benéfico para as partes envolvidas, sugerindo que os países devem especializar-se na 

produção e comercialização daqueles bens nos quais consigam “vantagens absolutas” 

em relação aos parceiros comerciais.  

 Aperfeiçoando a teoria de Smith, David Ricardo desenvolveu a teoria das 

vantagens comparativas, que demonstra os benefícios do comércio mesmo entre nações 

que não possuíam vantagens absolutas na produção de nenhum bem, uma vez que 

considerava as diferentes produtividades entre as nações. Contudo, esses modelos não 

esclareceriam os efeitos do comércio internacional passando a idéia de que o comércio 

sempre traz benefícios aos seus participantes. Assim, para criticar o modelo do 

comércio exterior desenvolvido pelos economistas clássicos, surgiram no século XX 

novas teorias que se propuseram a esclarecer as vantagens com o comércio 

internacional.  

Com o objetivo de estudar a distribuição de renda entre os proprietários dos 

fatores produtivos surge a teoria das proporções dos fatores, formulada em sua versão 
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final pelos suecos Eli Heckscher e Bertil Ohlin em 1933. Nessa teoria, a justificativa 

para a existência do comércio reside nas diferentes dotações de fatores entre os países. 

De acordo com MAIA et. al.(2004), dois autores destacam-se na busca por explicações 

complementares: Paul Krugman e Staffan Linder. O argumento está centrado na 

existência de intenso comércio entre países com igual dotação de recursos e crescentes 

trocas de produtos semelhantes. A essa negociação, baseadas em economias de escala e 

diferenciação de produtos, observada por Krugman, dá-se o nome de “comércio intra-

indústria” e caracteriza-se por troca de produtos semelhantes, mas não homogêneo 

(MAIA et. al., 2004).  

 Pode-se perceber que a teoria de comércio internacional mostra que há um 

benefício mútuo no comércio, mas considera também em que situações isso é ocorre. As 

seções que seguem irão expor as principais teorias que explicam os ganhos de comércio 

entre duas economias. 

  

3.1 PRINCÍPIO DAS VANTAGENS ABSOLUTAS 

 

De acordo com Adam Smith, a concepção acerca do comércio exterior está 

expressa na teoria das vantagens absolutas, demonstrando que os países podem se 

beneficiar através das trocas voluntárias de mercadorias. Deste modo, um país poderia 

empregar todos os fatores abundantes de produção e destinar o excesso de produção 

para outro país. A contrapartida seria a aquisição dos produtos não produzidos 

internamente no país ou que o fossem insuficientemente (WILLIAMSON, 1989).  

A teoria das vantagens absolutas de Adam Smith era centrada na análise da 

diferenciação absoluta dos custos, ou seja, os países deveriam concentrar-se na 

produção daqueles bens em que possuíssem maiores vantagens e menores custos 

absolutos. Assim, um país possui vantagem absoluta na produção de um bem quando 

produz tal bem com menores custos de produção - medidos em unidades de mão-de-

obra - em relação a outro país. Portanto, no comércio entre dois países, cada um deveria 

especializar-se na produção do bem no qual tem uma vantagem absoluta, exportando 

para seu parceiro; de tal modo, ambos poderiam consumir mais do que se não houvesse 

o comércio.  

Desta forma, Smith estabelece como premissa ao entendimento do modelo as 

seguintes proposições: existem dois países no mercado internacional; duas mercadorias; 
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a tecnologia de produção pode ser sintetizada no tempo de trabalho socialmente 

necessário para se produzir uma unidade do bem; ausência de custos de transporte; 

mercado perfeitamente competitivo; pleno emprego e, os rendimentos de escala são 

constantes. 

O modelo de comércio internacional desenvolvido por Smith enfatiza o livre 

comércio como mecanismo propulsor e eficaz de promover à riqueza de uma nação, 

visto que, com a importância da divisão do trabalho e da especialização nas vantagens 

absolutas, tenderia a haver naturalmente um aumento na produtividade e na produção 

final. Conseqüentemente, a produção e o bem-estar das populações dos países que 

participam do comércio internacional são maximizados. 

Apesar de se mostrarem verdadeiras, as concepções acerca da teoria das vantagens 

absolutas, no entanto, não podem ser aplicadas no mundo real. De acordo com 

SALVATORE (2000), a maior parte do comércio mundial, principalmente o comércio 

entre os países desenvolvidos, não pode ser explicada pelas vantagens absolutas. Deste 

modo, de que maneira o comércio exterior seria estabelecido entre estas nações? As 

nações que não obtivessem eficiência na produção de nenhum bem, ficariam excluídas 

do comércio? Quais as vantagens para ambas às nações negociarem através do livre 

comércio? 

Coube a David Ricardo, com a teoria das vantagens comparativas explicar 

verdadeiramente a base do comércio e os ganhos com ele obtidos. 

  

3.2 PRINCÍPIO DAS VANTAGENS COMPARATIVAS 

 

Em 1817, Ricardo aperfeiçoou o modelo de Smith, mostrando que, para que os 

países se beneficiem dos ganhos com o comércio internacional, é necessário que apenas 

haja vantagens comparativas. Desse modo, na hipótese de comércio entre dois países 

elaborado por Smith, poderia ocorrer benefício se um país obtivesse vantagens 

absolutas na produção de um bem em relação ao seu parceiro comercial. Nesse caso, a 

teoria das vantagens comparativas esclarece que, mesmo assim, é benéfico o comércio 

entre dois países, desde que a desvantagem absoluta não seja da mesma quantia em 

todas as linhas de produção.  

De acordo com a teoria Ricardiana, os países participam do comércio por duas 

razões: a) os países comercializam entre si por que são diferentes uns dos outros e 

podem beneficiar-se destas diferenças produzindo cada um aquilo que faz relativamente 
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melhor. b) os países comercializam para obter economias de escala na produção, ou 

seja, se cada país produzir uma variedade limitada de bens, ele poderá produzir estes 

bens selecionados em uma escala maior e de maneira mais eficiente do que se tentasse 

produzir tudo.  

Segundo KRUGMAN E OBSTFELD (2001), a demonstração teórica do modelo 

ricardiano, que se baseia na “teoria do valor trabalho” tem como pressupostos os 

seguintes itens: a) o comércio é bilateral entre os países (X e Y); b) produzem apenas 

dois produtos (A e B); c) o fator trabalho é o único meio de produção; d) completa 

mobilidade dos fatores dentro do país e total imobilidade externamente; e) livre 

concorrência e, f) pleno emprego. 

Assim, no mercado doméstico de um país, as mercadorias seriam trocadas com 

base nos custos de mão-de-obra, ou seja, se um bem A despendesse três vezes mais 

tempo (em horas de unidades de produção) para a produção, do que o bem B, 

conseqüentemente o bem A seria três vezes mais caro que o bem B. Ricardo 

acrescentou ainda a esta teoria, que caso uma região M produzisse mais eficientemente 

uma mercadoria A, também produzida por uma região R, o trabalho e o capital 

despenderia para a área mais produtiva, ou seja, M. 

Este modelo considera que um país possui vantagens comparativas na produção 

de um bem se o custo de oportunidade da produção do bem em termos de outros bens é 

menor em relação a outros países. Sendo o custo de oportunidade definido como a 

quantidade de um bem A que a economia deixa de produzir para que uma unidade de 

um bem B seja produzida.  

Desta forma chega-se ao entendimento da essência das vantagens comparativas 

no comércio internacional: o comércio entre dois países pode beneficiar ambos os 

países, se cada um produzir os bens nos quais possui vantagens comparativas 

(KRUGMAN; OBSTFELD, 2001). 

 

3.3 TEORIA NEOCLÁSSICA DE HECKSHER-OHLIN 

 
A teoria proposta pelos economistas Eli Hecksher e Bertil Ohlin em 1930, 

analisa as vantagens comparativas sob a ótica neoclássica da teoria do valor-utilidade e 

delineia uma nova forma de visualizar o intercâmbio comercial a partir da oferta de 

fatores produtivos e da intensidade com que estes fatores são utilizados na produção em 

diferentes países.  
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A abordagem das vantagens comparativas evolui com o conhecimento do 

Teorema de Heckscher-Ohlin. Segundo HIDALGO (1998), o teorema aponta para a 

idéia de que a dotação de fatores de produção de uma região é o elemento determinante 

de suas exportações. Assim, um país com abundância de certo fator de produção, 

relativamente a outras regiões, teria vantagens em exportar bens que se utilizem 

predominantemente desse fator. Por outro lado, referido país deverá importar bens que 

utilizem intensivamente o fator que é relativamente escasso em sua economia. 

Para esses autores, as diferenças de recursos entre os países são a única fonte de 

comércio, ou seja, os países diferem em seus estoques relativos dos fatores de produção 

(capital e trabalho) e as diferentes ofertas influenciam os custos de produção. Assim, o 

teorema de Hecksher-Ohlin (H-O) se baseia nos seguintes pressupostos: a) a função de 

produção é homogênea, o que implica em igualdade das funções de produção dos 

países
6
; b) as proporções dos fatores capital (K) e mão-de-obra (L) são fixas; c) os 

fatores são plenamente empregados; d) existe mobilidade perfeita dos fatores em cada 

nação e, há imobilidade internacional dos fatores o que explica a diferenciação dos 

custos e preços internacionais; e) a estrutura de mercado é de concorrência perfeita e 

não existe custos de transportes. Com base nessas hipóteses, cada país exportará as 

mercadorias intensivas no fator de produção abundante em sua economia, importando 

dos demais países aqueles produtos intensivos no fator de produção escasso em seu país 

(KRUGMAN; OBSTFELD, 2001). 

A teoria pode ser assim resumida: os países A e B produzem os bens X e Y com 

tecnologias diferentes e variando conforme a intensidade do uso dos fatores (capital e 

trabalho). O país que possui oferta abundante em trabalho apresenta vantagens 

comparativas na produção intensiva quanto à mão-de-obra e os países relativamente 

abundantes em capital teriam vantagem comparativa nos produtos intensivos em capital, 

podendo, produzi-los e exportá-los. 

Dessa forma, a especialização da produção está vinculada ao fato de que um país 

pode produzir a mercadoria intensiva em seu fator abundante apresentando um custo de 

produção menor e obtendo assim, vantagens comparativas no comércio internacional. 

Dado que cada país possui uma vantagem comparativa na produção de uma mercadoria, 

a diferença relativa dos preços provocada pela diferenciação da dotação de fatores é o 

argumento usado teoricamente para justificar a liberalização do comércio exterior.  

                                                           
6
 Os processos produtivos apresentam retornos constantes de escala, os fatores de produção podem ser 

substituídos entre si e apresentam produtividade marginal decrescente (SALVATORE, 2001).  
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De acordo com KRUGMAM E OBSTFELD (2001), dado que a produção de 

tecidos é trabalho-intensiva, enquanto a produção de alimentos é terra-intensiva existe 

uma relação direta entre a razão dos preços dos fatores y/w e o preço relativo PT/PA; 

quanto mais alto for o custo da mão-de-obra, mais alto será o preço relativo do bem 

trabalho-intensivo, ou seja, a concorrência entre os produtores em cada setor assegura 

que o preço de cada mercadoria se iguale a seu custo de produção. Os ajustes no 

mercado de fatores de produção em cada país implicarão que o preço da terra tenderá a 

ser igual em ambos os países, acontecendo o mesmo com o preço do trabalho. Uma vez 

que o país B é abundante em mão-de-obra e visto que, café é um bem intensivo em 

mão-de-obra, a fronteira de possibilidades de produção do país B relativa à fronteira de 

possibilidades do país A é deslocada para fora mais na direção do café do que na 

direção de bens intensivos em capital. Portanto, uma economia com alta proporção mão-

de-obra/capital vai ser relativamente melhor na produção de café que a economia com 

baixa proporção mão-de-obra/capital, ou seja, uma economia tende a ser relativamente 

eficaz na produção de bens que são intensivos no fator com o qual o país é 

relativamente bem dotado                                       

Assim, quando as economias comercializam entre si, seus preços relativos 

convergem. O preço do café aumenta na economia A e reduz na economia B e, um novo 

preço relativo mundial é estabelecido em um ponto entre os preços relativos antes do 

comércio, ou seja, o ponto 3. Salienta-se que o aumento no preço relativo dos bens 

intensivos em capital leva a um aumento na produção destes bens e a um declínio em 

seu consumo relativo, de modo que a economia A se torna exportadora de bens 

intensivos em capital e importadora de café. Por sua vez, a redução no preço relativo 

dos bens intensivos em capital na economia B torna-a importadora de bens intensivos 

em capital e exportadora de café. Desse modo, segundo KRUGMAN E OBSTFELD 

(2001), os países tendem a exportar bens cuja produção é intensiva em fatores com os 

quais eles são favorecidos em abundância.  

Destaca-se, que com a abertura comercial ocorre uma modificação entre os 

preços relativos dos bens nos países, o que por sua vez, têm efeitos significativos sobre 

os ganhos relativos da mão-de-obra e do capital, ou seja, o intercâmbio comercial trás 

conseqüências sobre a distribuição de renda das nações. Assim sendo, um aumento 

relativo no preço dos bens intensivos em capital aumenta o poder de compra do capital 

em termos de ambos os bens, enquanto reduz o poder de compra da mão-de-obra em 

termos de ambos os bens. E assim, KRUGMAN E OBSTFELD (2001) enfatizam que os 
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proprietários dos fatores abundantes de um país ganham com o comércio, mas os 

proprietários dos fatores escassos de um país perdem. 

Observa-se, que com o início do comércio internacional, o preço de cada fator de 

produção tende a se igualar nas duas nações, ou seja, a uma equalização dos preços dos 

fatores. Ou seja, não havendo barreiras comerciais e apresentando tecnologias idênticas 

em ambos os países, a remuneração dos fatores de produção tende a ser a mesma tanto 

no país A quanto no B, e ainda, pequenas alterações na dotação dos fatores utilizados na 

produção de um bem, em um dos países, não alteram o preço deste bem, neste país 

(FÔNSECA, 1999). Entretanto, alguns pesquisadores não acreditam que as diferenças 

nos recursos, isoladamente, ditam o comércio internacional e, consideram importante 

considerar em um modelo de comércio externo as diferenças internacionais de 

tecnologia (CRUZ, 2002). 

3.4 COMÉRCIO INTRA-INDÚSTRIA 

O comércio intra-indústria
7
 consiste na exportação e importação simultâneas de 

produtos classificados dentro de um mesmo setor produtivo.  Segundo HIGINO (1991), 

o fenômeno do comércio intra-indústria foi observado no início dos anos sessenta, 

quando vários economistas estavam interessados em verificar a validade empírica dos 

modelos de comércio sobre a formação da Comunidade Econômica Européia (CEE). 

Sugeria-se, nestas observações que uma especialização interindústria se seguiria à 

liberalização do comércio. Entretanto, as primeiras pesquisas realizadas por 

VERDOORN (1960) e BALASSA (1965), encontraram evidências de aumento da 

especialização intra-indústria, durante a década que se seguiu à formação da união 

alfandegária.  

Em busca de identificar os movimentos do comércio internacional, surge a 

publicação do livro de GRUBEL E LLOYD (1975), que forneceu uma evidência 

detalhada do comércio intra-indústria, para os principais países industrializados. Grubel 

e Lloyd, entretanto, fizeram mais do que simplesmente documentar o fenômeno do 

comércio específico, eles investigaram algumas possíveis fontes de comércio intra-

setorial e fizeram comentários a respeito de algumas implicações de políticas 

econômicas.  

                                                           
7
 Também citado na literatura econômica como comércio intra-setorial, especialização intra-indústria ou 

especialização intra-setorial. 
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Segundo MAIA (2003), dos diversos modelos teóricos existentes sobre comércio 

intra-indústria, como por exemplo, KRUGMAN (1981), LANCASTER (1980), 

HELPMAN (1981) e BERGSTRAND (1983) destacam a economia de escala na 

produção industrial e a possibilidade de diferenciação dos produtos como elementos 

importantes na explicação do fluxo comercial intra-indústria. No entanto, as economias 

deparam-se com outras evidências além destas duas variáveis, como as barreiras 

comerciais e as diferenças de gostos e tecnologias entre países para explicar essa 

modalidade de comércio.  Inicialmente, de acordo com HIDALGO (1993) alguns 

economistas procuraram justificar esse comércio como produto das agregações que são 

feitas nas estatísticas sobre comércio internacional, ou seja, quanto maior a agregação 

dos dados utilizados, maior será o índice de comércio intra-indústria calculado. No 

entanto, os trabalhos empíricos desenvolvidos por Grubel e Lloyd, demonstram a 

existência desse fenômeno de comércio para níveis de agregação razoavelmente 

grandes
8
. Assim, quanto mais integrado for o estado ao comércio internacional maior 

será seu comércio intra-setorial, refletindo neste caso, um maior nível de especialização. 

Deste modo, o indicador amplamente utilizado na literatura para calcular este tipo de 

comércio é o índice proposto por GRUBEL E LLOYD (1975) apud HIGINO (1991). 

Partindo-se inicialmente da seguinte expressão, teremos: 

iiiii MXMXR  )(                                                                                             (6) 

Onde, Xi (Mi) é o valor das exportações (importações) do país, com relação a um 

determinado setor (i), respectivamente. Ressalta-se, que este índice é uma medida 

viesada para menos, no caso do comércio total do país estar desequilibrado, mas 

apresenta a vantagem de ser um dos índices mais utilizados a nível internacional, 

permitindo desta forma, comparações entre países, como exemplo, AQUINO (1978); 

KOL E MENNES (1983) HIDALGO (1990); HIGINO (1993) apud MAIA (2003). 

Com o intuito de facilitar a comparação entre países ou setores industriais, a medida (Ri) 

pode ser expressa em termos percentuais, obtida da seguinte forma: o valor absoluto da 

diferença entre Xi e Mi corresponderá à parte do comércio internacional que não está 

equilibrada, caracterizando um comércio interindústria  i iX M . Assim, o comércio 

intra-setorial corresponderá à parte remanescente do comércio total, ou seja, após a 

subtração do comércio interindústria   i i i iX M X M   . Logo, teremos: 

                                                           
8
 Ver, por exemplo, Grubel e Lloyd (1975), como cita Hidalgo (1993). 
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Esta fórmula apresenta um índice normalizado assumindo valores entre 0 e 

100%, sendo que um valor mais próximo de 100% indica um maior grau de comércio 

intra-indústria. Entretanto, para calcular índices de comércio intra-setorial a níveis de 

agregação maior que o nível de produto
9
, a medida mais útil, segundo os autores, seria a 

média ponderada dos vários ILGi calculados, tomando-se como pesos a participação do 

setor (i) em questão no comércio total do conjunto dos (n) setores. Neste caso, utiliza-se 

a seguinte expressão: 
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                                                                                               (8) 

Assim, o valor numérico desse índice situa-se no intervalo entre zero e a 

unidade. Se o índice calculado for à unidade, todo o comércio será do tipo intra-

indústria perfeito. Por outro lado, se o índice for zero, todo o comércio será 

interindústria ou do tipo Heckscher-Ohlin.   

 

3.5 ANÁLISE DO COMÉRCIO ENTRE BRASIL E CHINA: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

 A concorrência chinesa nas exportações de produtos manufaturados ameaça as 

exportações brasileiras em virtude da alta competitividade dos produtos, os motivos 

apontados para tal é o baixo custo da mão-de-obra, a larga escala de produção que tem 

como consequência a redução dos custos e a taxa de câmbio desvalorizada que funciona 

como um subsídio às exportações.  Neste contexto, alguns estudos vêm sendo 

desenvolvidos com o intuito de avaliar os impactos sobre a América Latina do processo 

de ascensão da China à condição de potência global, avaliando os impactos dessa 

concorrência para a indústria brasileira. 

 TEPASSÊ E CARVALHO (2008) analisam a evolução das exportações 

brasileiras e chinesas de manufaturados para EUA, América Latina em conjunto, 

Argentina, Chile e México em quatro anos selecionados: 1998, 2003, 2007 e 2008. Os 

                                                           
9
 Ressalta-se, que geralmente é calculado para níveis de agregação de 3 dígitos. 
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autores procuram identificar ameaças e oportunidades colocadas pela ascensão chinesa. 

Os resultados indicaram que a concorrência chinesa ameaça a participação das 

exportações brasileiras. A China teve participação superior à brasileira em todos os anos 

analisados e cresce a taxas muito maiores que as do Brasil em manufaturas não 

especificadas e recicladas, produtos têxteis, couro e sapatos, máquinas elétricas e 

acessórios, equipamentos de estrada de ferro e de transporte, instrumentos médicos, 

ópticos e de precisão, máquinas para escritório, contabilidade e informática e rádio, TV 

e equipamentos de comunicação. 

 HIRATUKA E SARTI (2008) fazem uma avaliação das ameaças das 

exportações chinesas às exportações brasileiras de produtos manufaturados nos países 

do MERCOSUL, NAFTA e ALADI, através de indicadores de similaridade e do grau 

de diversificação  das exportações desses dois países nesses mercados. A evolução do 

indicador de similaridade das pautas de importação dos três países em relação ao Brasil 

e a China sugeriu uma acirramento da competição entre os dois países. A análise do 

indicador de diversificação apontou uma concentração crescente da pauta de importação 

do MERCOSUL e da ALADI em relação aos produtos brasileiros. A conclusão geral foi 

de que o grau de concorrência com a China nas exportações de manufaturados nos 

principais mercados brasileiros está aumentando e se tornando cada vez mais intensa. 

 LELIS, et. al. (2009) utilizam vários indicadores para analisar o desempenho das 

exportações do Brasil e da China na América Latina com o intuito de avaliar os 

impactos sobre a América Latina da ascensão chinesa. O trabalho fornece evidências de 

que a tendência das exportações chinesas de produtos industrializados direcionados à 

América Latina apresentou um desempenho superior ao mesmo agregado quando 

considerada a economia brasileira. Em relação à qualidade das exportações chinesas na 

América Latina, indicou-se um movimento de desconcentração setorial e, ao mesmo 

tempo, um aumento da participação relativa de setores com maior valor agregado na 

pauta exportada desse país para a região latino-americana, considerando os anos 

abordados nesse trabalho. 

 JORGE E KUME (2008) estimam os índices de similaridade, qualidade e 

variedade das exportações do Brasil e da China no mercado Norte-Americano no 

período de 2000 a 2008. Os resultados mostraram que a similaridade das pautas de 

exportações brasileiras e chinesas aumentou no período de 2000 a 2005, reduzindo-se a 

partir de então. A qualidade das exportações brasileiras mostrou-se superior à das 

chinesas, a qualidade relativa, após manter-se aproximadamente estável, aumentou 
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substancialmente em 2006 e 2007. A melhora na qualidade ocorreu em alimentos, 

bebidas e fumo, plásticos e borracha, madeira e mobiliário, celulose e papel, têxtil e 

vestuário e metais; e o Brasil exportou uma menor variedade de produtos do que a 

China em todo o período.  

 MOREIRA (2005) faz uma análise dos efeitos da emergência chinesa sobre a 

indústria da América Latina, segundo o autor a China é um competidor muito forte. No 

entanto, o mesmo conclui que a superação do desafio chinês é possível, e vai depender 

da capacidade da região de implementar uma agenda de políticas que inclua a 

consolidação da estabilidade macroeconômica através de uma gerência fiscal 

responsável, da formação de mercados regionais integrados que reduzam as 

desvantagens de escala, da ampliação do acesso ao crédito para as empresas locais, sob 

pena de essas sucumbirem perante competidores asiáticos fortemente alavancados.   

 MACHADO E FERRAZ (2005) analisam os riscos representados pelos produtos 

chineses para as exportações brasileiras, não apenas no mercado chinês, mas em outros 

mercados considerados relevantes. Os resultados encontrados na análise do comércio 

recente entre Brasil e China, assim como da competitividade dos produtos brasileiros no 

mercado chinês sugerem que, pelo menos até 2003, as relações comerciais entre os dois 

países foram marcadas por um padrão de comércio baseado em vantagens comparativas 

clássicas, no qual o Brasil se apresenta fundamentalmente como um fornecedor de 

produtos básicos e semimanufaturados. Esta evidência é coerente com a tese de que a 

expansão do comércio entre Brasil e China reflete, por um lado, as políticas industriais e 

comerciais chinesas, que procuram limitar as importações aos produtos dos estágios 

básicos das cadeias produtivas e fomentam a produção doméstica de bens finais e, por 

outro lado, a ausência de uma política ativa e bem planejada visando uma melhor 

inserção comercial do Brasil no mercado chinês.  

  O presente estudo pertence a essa linha de investigações. A principal diferença 

em relação aos trabalhos citados anteriormente diz respeito ao fato de se trabalhar com 

dados mais desagregados e de forma quantitativa, mensurando as perdas e ganhos de 

competitividade das exportações brasileiras por setor. Ao contrário dos trabalhos 

citados, será feita uma análise minuciosa da evolução do comércio entre Brasil e China, 

no que se refere a natureza do comércio e às possíveis implicações para a economia 

brasileira, oferecendo uma análise mais ampla e detalhada. 
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 BASE DE DADOS E CLASSIFICAÇÕES 

 

 Os resultados apresentados neste trabalho têm como base as estatísticas do 

comércio exterior organizadas no banco de dados da United Nations Commodity Trade 

Statistics Database (UN Comtrade), onde foi possível obter dados do comércio mundial 

de manufaturados desagregados em subsetores. Os produtos foram definidos de acordo 

com a classificação do Standard International Trade Classification (SITC), revisão 03. 

 A caracterização por intensidade tecnológica seguiu a classificação de 

manufaturados industriais baseados na tecnologia proposta pela OCDE. Foi necessária a 

compatibilização com a SITC Rev. 3 para uniformizar a análise a uma única 

nomenclatura, uma vez que a classificação proposta pela OCDE seguiu a nomenclatura 

ISIC, Rev. 3.  

 Os bens manufaturados equivalem na nomenclatura SITC Rev. 3, às seções 5, 6, 

7, 8. Foi utilizada a classificação CNAE 2.0 com detalhamento de três dígitos para a 

caracterização setorial das exportações e importações. A classificação das exportações e 

importações por intensidade fatorial seguiu a classificação da Funcex. Todas essas 

classificações são expostas no anexo do trabalho.  

 

4.2 INDICADORES DE COMPETITIVIDADE: ALGUMAS 

LIMITAÇÕES 

 

 Segundo BATISTA (1999), diversos fatores, como a qualidade dos produtos em 

questão ou valor dos serviços pós-venda, deveriam ser incorporados no cálculo dos 

indicadores de competitividade. No entanto, por razões práticas, os indicadores de 

competitividade comumente limitam-se aos fatores de mais fácil medição. 

 Depois de determinada a finalidade do indicador (por exemplo, a 

competitividade das exportações de manufaturados do país em questão), existem 

diversos problemas. Por exemplo, as variações dos preços de exportação ou dos custos 

unitários do trabalho em um país, podem refletir variações na composição dos produtos 

e não na competitividade dos mesmos. Também, alguns dos índices considerados na 
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construção desses indicadores como o custo unitário do trabalho são estimações para a 

economia de um país em seu conjunto, passando por cima das diferenças de 

produtividade que podem existir nos setores exportadores e nos setores que atendem ao 

mercado interno
10

. 

 Outra importante limitação dos índices de preços refere-se ao fato de não 

incorporar os impactos dos países com os quais o país em questão mantém relações 

comerciais fracas ou nulas. Os indicadores de competitividade com dupla ponderação 

tentam corrigir essa deficiência considerando o peso de cada país competidor em cada 

mercado. 

 Portanto, seja pelo nível de agregação dos produtos analisados ou pela distinção 

entre concorrência direta com os produtos nacionais e concorrência com terceiros países 

nos mercados importadores, é importante reconhecer que qualquer indicador de 

competitividade escolhido apresentará necessariamente algumas limitações. 

 

4.2  MODELO  CONSTANT-MARKET-SHARE 

 

 O modelo Constant-Market-Share permite determinar os fatores que influenciam 

o desempenho das exportações de um país ao longo tempo. É baseado em uma 

identidade entre a variação da participação de mercado de um determinado país 

exportador H em um dado mercado K,
 
a partir do primeiro ano t ao final do ano t+1, 

obtendo os chamados efeito de composição do produto e efeito competitividade. Essa 

análise foi inicialmente aplicada por LEAMER E STERN (1970), para estudar as 

mudanças no market-share de países exportadores de bens manufaturados, de 1899 a 

1950, e posteriormente por RIGAUX (1971), na análise das exportações de trigo do 

Canadá, nos períodos de 1963-1964 a 1967-1968. O modelo pode ser expressado da 

seguinte forma: 
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Onde: 

   

                                                           
10

 Ver Kaldor, 1978, p.106 

Efeito Composição do Produto Efeito Competitividade 
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produto i=1,...,z, nas importações totais do país K.  

Usando a identidade (1), pode-se reescrever: 
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 O efeito composição é ponderado pela participação do país H no período inicial 

(portanto, é um índice de Laspeyres), enquanto o efeito competitividade é ponderado 

pela participação de cada mercadoria no total das importações no período final (índice 

de Paache). 

 O modelo de Constant-Market-Share deixa explícita a influência da demanda 

mundial, da composição dos produtos, das diferenças de demanda de cada país e da 

competitividade com relação às exportações de um país determinado. O modelo 

decompõe em três efeitos básicos a diferença entre o aumento observado no valor das 

exportações de um país em um período determinado e o aumento que seria necessário 

para manter constante sua participação nas exportações mundiais.  

 Essa diferença é positiva se o país aumenta sua participação nas exportações 

mundiais. O primeiro efeito (medido pelo primeiro termo do lado direito da equação 

anterior), denominado efeito composição do produto, calcula em que medida os ganhos 

(ou perdas) de participação do mercado podem explicar-se pela concentração das 

exportações em bens para os quais o gasto de importação está crescendo mais rapidamente 

(ou lentamente) em termos relativos. 

 O Efeito Composição do Produto calcula até que ponto o ganho (ou perda) de 

Market-Share  do país H pode ser atribuído a concentração das exportações em bens 

Efeito Competitividade Efeito Composição do Produto 
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para os quais o gasto de importação está crescendo mais rapidamente (ou lentamente) 

em termos relativos. O efeito Competitividade medirá o ganho ou perda líquida de 

competitividade das exportações da China e do Brasil para os mercados selecionados 

em cada setor. O efeito competitividade é calculado pela diferença entre o valor 

efetivamente exportado de cada setor pelas economias brasileira e chinesa no último ano 

analisado e o valor que deveria ser exportado para que cada país mantivesse o mesmo 

market-share do ano inicial considerado no trabalho.  

  

4.3 MÉTODO DE ATRIBUIÇÃO POR PAÍS COMPETIDOR DAS VARIAÇÕES 

NA PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DE DETERMINADO PAÍS 

 

 Este modelo foi desenvolvido por BATISTA (1999)
11

, com o objetivo de criar 

uma metodologia que permitisse identificar e quantificar que parte das perdas (ou 

ganhos) no valor das exportações de um país p qualquer a determinado país ou região 

pode ser atribuída aos ganhos ( ou perdas) de um país g qualquer.  O valor das 

importações totais de um país c podem ser definidas como: 

 
  


n

i

k

j

n

i

t

ij

t

i

k

j

t

j

t MMMM
1 1 1

,

1                                                                               (10) 

Em que a pauta de importações do país c está composta por n produtos e se origina em k 

países; e 

tM  é o valor total das importações do país c no período t; 

t

jM  é o valor das importações do país c originadas no país j no período t; 

t

iM  é o valor das importações do país c  do produto i no período t; 

t

ijM ,  são as importações do país c com origem no país j do produto i no período t.

 Sendo assim, pode-se definir o market-share (mks) do país j nas importações i 

do país c no período t como uma relação entre o valor das importações de i do país c 

originadas no país j e o total de importações de i do país c. Ou seja: 
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 Esta metodologia foi apresentada pela primeira vez em  Batista (1999) e aplicada em Azevedo (1999) e 

Didier (2000). 
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 Pode também definir-se o market-share do país j nas importações totais do país c 

da seguinte forma:  
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 Por consequência, pode-se dizer que o país j perde participação de mercado no 

produto i quando 
t

ij

t

ij mksmks ,

1

, 
 e ganha participação de mercado no produto i quando 

t

ij

t

ij mksmks ,

1

, 
, entre os períodos t-1 e t. 

Temos também que para o produto i: 
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 Ou seja, a soma das participações de mercado dos k países que exportaram o 

produto i ao mercado c no período t é igual a unidade, pois representam 100% do valor 

total de importação desse produto. Por consequência, a soma das variações de 

participação de mercado dos k países que exportaram o produto i ao mercado c entre os 

períodos t-1 e t será igual a zero. Ou seja, a soma dos ganhos é igual ao das perdas de 

participação de mercado de cada país. 

 Define-se o valor da perda de participação de mercado do país j do produto i em 

um determinado mercado segundo a seguinte equação: 
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                 (15)
 

 

 Em outras palavras, o valor das perdas de participação do país j  do produto i é 

igual a diferença entre o valor das importações oriundas do país j no final do ano t que 

seria necessário para manter a participação de mercado do país j do produto i constante 

entre o período t-1 e t e o valor efetivo dessas importações.  

 De forma análoga, dos ganhos de participação de mercado do país j do produto i 

em um mercado dado no ano final será: 
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 Observe-se que  



k

j

ijij GP
1

,, 0 , ou seja, a soma das perdas dos países que 

perderam participação de mercado nas importações do produto i do país c é igual a 

soma dos ganhos dos países que ganharam participação de mercado nessas importações 

no mesmo período. 

 Sendo p um país que perde participação de mercado do produto i entre os 

período t e t-1 e g um país que ganha participação de mercado no mesmo produto e 

mesmo período, se define que o valor da perda do país p  no produto i que pode ser 

atribuída ao ganho de participação de um país g no mesmo produto é igual a: 
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 Em que o primeiro termo do lado direito da equação corresponde ao valor da 

perda de participação do país p e o segundo termo reflete a participação do país g 

(numerador), no total de ganhos de todos os países que ganharam participação de 

mercado no período nas importações  do produto i para o país c (denominador)
12

. 

Considerando todos os h produtos i para os quais 
t

ij

t

ij mksmks ,

1

, 
 (país perdedor) e 

t

ij

t

ij mksmks ,

1

, 
(país ganhador), se define o valor das perdas brutas totais do país p que 

podem ser atribuídas ao país g como: 
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12

 Em que K é o número de países que ganharam participação de mercado no período nas importações do 

produto i pelo país c. 
13

 Note-se que o número de países 
iK varia conforme o produto i. 
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 pgP ,
 seria inversamente o valor das perdas brutas totais do país g que pode atribuir-se 

ao país p e  pggp PP ,,  seria o valor das perdas líquidas do país p atribuídas ao país g. O 

valor das perdas líquidas seria segundo Chami(2006) um indicador ex post da 

competitividade de um país em relação aos seus competidores em determinados 

mercados. 

 Cabe assinalar que segundo Chami esse indicador permite só um ordenamento 

entre os competidores de um país em particular em um mercado específico, e também a 

quantificação das vantagens e desvantagens competitivas desse país frente a seus 

competidores. 

 O autor observa que o valor das perdas (ganhos) líquidos depende do nível de 

desagregação das importações do país c considerado, segundo o mesmo, diferentes 

níveis de desagregação produzirão diferentes valores das perdas e ganhos. Idealmente, 

quanto mais desagregados forem os dados, melhores serão as estimações das perdas e 

ganhos líquidos por país. Diante disso, o presente estudo foi feito com o maior nível de 

desagregação possível, buscando assim obter resultados mais consistentes. 

 De modo geral, o que a metodologia proposta evidencia é que as perdas (ou 

ganhos) globais de competitividade do Brasil em um determinado mercado, ao longo 

dos períodos considerados, refletem as variações negativas (ou positivas) do market-

share brasileiro no mercado. O valor total destas perdas (ou ganhos) resulta do 

somatório da diferença entre os valores efetivamente exportados (da cada um dos 

produtos) no período final e os valores que deveriam ter sido exportados caso o país 

mantivesse o market-share anterior. Tal soma é um valor positivo quando considerados 

apenas os produtos nos quais o Brasil ganhou market-share e negativo no caso 

contrário. Para se distribuir as perdas (ou ganhos) do Brasil pelos seus concorrentes no 

mercado chinês, calcula-se a participação de cada um deles no somatório dos ganhos ou 

perdas) de competitividade de todos os países que aumentaram (ou reduziram) seu 

market-share no mercado chinês no período focalizado e, em seguida, aplica-se esta 

proporção às perdas (ou ganhos) brasileiras. 
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 Neste capítulo serão apresentados os resultados relativos à evolução do market-

share do Brasil e da China nos principais mercados de destino das exportações 

brasileiras e mensuradas as perdas do Brasil atribuídas à China nesses mercados, com o 

propósito de avaliar em que medida a China representa uma ameaça às exportações 

brasileiras de manufaturados. Especificamente, o que se busca é quantificar as perdas e 

ganhos do Brasil e da China no setor de manufaturados, analisando em quais casos há 

coincidência de perdas para o Brasil e ganhos por parte da China, mensurando 

posteriormente, que parte dessas perdas são atribuídas a China.  

 Para se chegar aos resultados se aplicará primeiramente a metodologia 

tradicional do modelo de Constant-Market-Share, e posteriormente o modelo 

ampliado
14

, este último método permite identificar e quantificar que parte das perdas de 

participação do Brasil em terceiros mercados pode ser atribuída aos ganhos de 

participação da China. 

 O modelo de ganhos e perdas de competitividade será aplicado para o NAFTA, 

MERCOSUL e para os principais parceiros comerciais da África, apenas no grupo de 

produtos do setor de manufaturados, tanto para Brasil quanto para a China. Foram 

selecionados dois biênios para a análise, o ano de 2007 foi considerado como o 

divisório entre os dois biênios, por preceder os efeitos da crise, uma vez que os efeitos 

desta poderiam enviesar os resultados.  

 

5.1 PERDAS E GANHOS DE COMPETITIVIDADE NO NAFTA 

 

 Iniciado em 1988 entre americanos e canadenses, foi formalizado em 1991 por 

meio do acordo de liberalização econômica, recebendo em 1992 a adesão dos 

mexicanos, entrando em vigor em janeiro de 1994. O NAFTA (Acordo de Livre 

Comércio da América do Norte) constitui-se como um instrumento de integração entre 

as economias dos EUA, Canadá e México. Configura-se como o primeiro acordo 

significativo entre economias assimétricas, com o objetivo de criar num período de 

                                                           
14

 Ambas as metodologias estão detalhadas no quarto capítulo deste trabalho. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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transição de até 15 anos, uma área de livre comércio com liberdade de circulação de 

bens, serviços e capitais. 

 O NAFTA é um importante bloco para o comércio exterior brasileiro, 

respondendo em média, por 25% do total exportado no período de 2000 a 2009. As 

exportações destinadas a este bloco estão fortemente concentradas em produtos 

manufaturados, estes representam em média 72% das vendas. No entanto, como pode 

ser observado na Figura 14, as vendas brasileiras destinadas ao bloco vêm perdendo 

espaço na pauta, a queda de participação é mais acelerada a partir de 2002, neste ano as 

exportações para o bloco representavam 31% do total exportado pelo Brasil, em 2009 

esse percentual passou para 13,2%. 

  

 

Figura 14: Evolução da participação nas exportações totais e de manufaturados 

destinadas ao NAFTA no total exportado pelo Brasil (1989-2009). 
Fonte: Aliceweb/MDIC. Elaboração Própria. 

 

 É de se esperar que as sucessivas perdas de participação brasileira nesse bloco 

sejam causadas, além de outros fatores, pela crescente concorrência chinesa no setor de 

manufaturados. Os produtos chineses vêm ganhando espaço em vários mercados, o que 

é causa de preocupação para diversos países, pois a forte competitividade chinesa acaba 

deslocando as economias que não conseguem fazer frente a essa concorrência. 

 Para mensurar as perdas e ganhos das duas economias, e com isso inferir se as 

conclusões apresentadas no parágrafo anterior têm fundamento, foram calculados os 

market-shares dos dois países, para dois períodos, o primeiro mais longo de 1995 a 
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2007, e o segundo mais curto, tentando captar as variações mais recentes, de 2007 a 

2009.   

 É importante ressaltar que o valor das perdas e ganhos de participação do Brasil e 

da China não se refere a valores acumulados ao longo dos dois períodos, mas sim a 

comparações entre dois pontos no tempo, para cada período. A Tabela 5 está dividida 

em quatro setores de bens manufaturados, e estes por sua vez, estão desagregados em 

subsetores. 

Tabela 5: Market-Share do Brasil e da China no NAFTA. 

SUBSETORES 

MS-CHINA MS-BRASIL  

(US$ Milhões/Ano) (US$ Milhões/Ano) 

1995/2007 2007/2009 1995/2007 2007/2009 

Subst. químicas e prod. relacionados 3276,7 2218,8 850,7 -750,9 

Substâncias Químicos Orgânicos 1599,3 922,1 624,7 -350,8 

Substâncias Químicos Inorgânicos 132,8 228,9 132,4 -121,7 

Tintas, Materiais para Colorir 241,0 -41,7 25,1 -16,7 

Prod. Medicinais e Farmacêuticos -1183,9 561,1 172,5 -41,1 

Óleos Essenciais e Mat. de Perf. 470,0 21,3 -68,4 -22,7 

Fertilizantes 116,5 32,6 9,7 -7,9 

Plásticos em Forma Primária 277,7 130,0 58,7 -29,6 

Plásticos em Forma Não-Primária 471,5 52,7 73,0 -69,1 

Materiais Químicos  257,4 381,6 60,3 -63,7 

Fabricação de Bens Classificados por Material 16994,3 8114,2 2572,3 -3295,4 

Fabricação de Couro 119,3 83,0 90,0 68,5 

Fabricação de Borracha 2513,8 100,7 217,1 -121,7 

Fabricação de Madeira e Cortiça 916,3 821,7 -76,1 -154,1 

Papel e Artigos de Polpa de Papel 1450,2 -106,0 156,8 -51,1 

Tecidos e Produtos Relacionados  3600,7 2406,2 489,7 -631,6 

Fabric. de Minerais Não-Metálicos 883,4 1037,7 733,1 -389,8 

Ferro e Aço 2511,9 -963,1 222,0 -1014,5 

Metais Não-Ferrosos 824,6 899,6 -125,3 -78,5 

Fabricação de Metais 4740,1 3025,1 938,1 -892,4 

Maquinaria e Equip. de Transporte 80395,5 31986,6 8176,0 -7287,8 

Maquinaria Geradora 1879,2 1006,0 659,4 -477,7 

Maquinaria Especializada 1600,8 272,6 443,6 -319,4 

Maquinaria de Metal  263,6 180,5 10,6 -14,2 

Maquinaria Indust. Geral e Equip. 7457,2 470,3 153,6 -667,3 

Máquinas de Escritório 36523,5 9724,1 1557,7 -1643,6 

Telecom. e Gravador de Som 21871,0 3652,5 525,2 -1533,8 

Maq. Elétrica e Eletrodomésticos 13669,9 4371,2 2373,3 -2244,8 

Veículos de Estrada 5904,5 -590,8 1166,4 -571,6 

Outros Equip. de Transporte 946,3 73,1 1324,3 -605,6 

Artigos Fabricados Diversos 45235,9 5898,8 5796,2 -7745,3 

Material de Construção 1003,3 613,0 240,3 -268,4 
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Mobília 7054,6 2802,2 643,3 -760,5 

Bens de Viagem 1056,4 1050,0 214,1 -217,8 

Artigos de Vestuário e Acessório 9364,9 7300,8 2890,7 -3085,5 

Calçados 2046,0 2212,1 -551,5 -625,9 

Instrumentos Profissionais 2973,7 1799,3 200,5 -166,8 

Art. Fotog., Relóg. e Bens Ópt. 452,2 28,0 14,6 -37,4 

Artigos Diversos 54454,7 -41333,8 4172,2 -4059,4 

Fonte: UN Contrade. Cálculos realizados pelo autor. 

 

 Os resultados indicam que entre os anos de 1995 e 2007 ambos os países 

obtiveram ganhos de competitividade no NAFTA, sendo os do Brasil mais modestos. 

No período de 2007 a 2009 todos os setores de manufaturados apresentaram perdas de 

competitividade para o Brasil, enquanto a China registrou ganhos em todos os setores 

analisados. Analisando as perdas brasileiras desagregadamente pode-se destacar os 

setores que apresentaram perdas mais expressivas no biênio de 2007-2009, são eles: 

Tecidos e Produtos Relacionados (-631,6), Ferro e Aço (-1014,5), Maquinaria de 

escritório (-1643,6), Telecomunicações (-1533,8), maquinaria elétrica e 

eletrodomésticos (-2244,8), Mobília (-760,5), Artigos de Vestuário e Acessórios (-

3085,5), Calçados (-625,3) e artigos diversos (-4059,4). 

 No caso da China, os quatros setores apresentaram ganhos superiores a U$S1 

bilhão, tanto no período curto como no mais longo. Dos que apresentaram maiores 

ganhos destacam-se: Tecidos e Prod. Relacionados (2406,2), Fabricação de Minerais 

não-metálicos (1037,7), Fabricação de Metais (3025,1), Maquinaria Industrial (7927,6), 

Maquinaria de Escritório (9724,1), Telecomunicações (3652,5), Maquinaria Elétrica e 

Eletrodomésticos (4371,2), Mobília (2802,2), Artigos de Vestuário e Acessórios 

(7300,8), Calçados (2212,1) e instrumentos profissionais (1799,3). 

 Verifica-se então, uma tendência de extraordinário crescimento do market-share 

chinês no bloco, que se fez acompanhar por perdas para as exportações brasileiras na 

maioria dos produtos, as maiores perdas brasileiras no setor de maquinaria e 

equipamentos de transporte coincidem com os maiores ganhos chineses nesse setor, 

pode-se inferir então, que grande parte dessas perdas deve-se a concorrência chinesa, 

dado que a expansão da China nesses setores acaba deslocando os países que mantém 

relações com o NAFTA no mesmo segmento. 
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5.1.1  Perdas e Ganhos nos Estados Unidos 

 

 Principal parceiro comercial do Brasil, os EUA responderam em 2008 por 17,9% 

das exportações totais brasileiras e 15,7% das importações totais, no período de 2000 a 

2008 o comércio total entre os dois países dobrou, passando de US$26 bilhões para 

US$53 bilhões. Em 2008, as vendas brasileiras destinadas ao mercado americano 

chegaram a US$27,4 bilhões e as compras originadas dos EUA chegaram a US$25,6 

bilhões. 

 As trocas entre as duas economias são bastante significativas e especialmente 

importantes para o Brasil, no entanto, este vem perdendo espaço no mercado americano, 

uma vez que o crescimento nas exportações para os EUA ficou aquém do aumento 

global das vendas brasileiras.  

 A Figura 15 mostra que as exportações brasileiras destinadas ao mercado 

americano não evoluíram ao longo do tempo mantendo-se aproximadamente constantes, 

enquanto as vendas chinesas cresceram à taxa média de 27% ao ano, no período de 2001 

a 2008,   

 

 Figura 15: Evolução das exportações do Brasil e da China destinadas aos 

Estados Unidos (2000-2009). 
Fonte: Aliceweb/MDIC. Elaboração Própria. 

 

 Duas décadas atrás, as vendas do Brasil e da China para os EUA eram iguais, 

aproximadamente US$7 bilhões de dólares, mas atualmente os resultados são bem 

distintos, a China ganha participação no mercado, enquanto o Brasil perde, e o peso 

dessa perda é sentida principalmente no setor de manufaturados. Em 1995, o market-
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share da China e do Brasil nesse setor era de respectivamente 3,8% e 1,05%, em 2009 a 

participação da China se encontra em torno de 19%, enquanto a do Brasil caiu para 

0,8%.  A Tabela 6 apresenta os ganhos e perdas de competitividade das exportações 

brasileiras e chinesas para os EUA no setor de manufaturados. 

 

Tabela 6: Market-Share do Brasil e da China nos EUA. 

SUBSETORES 

MS-CHINA MS-BRASIL  

(US$ Milhões/Ano) (US$ Milhões/Ano) 

1995/2007 2007/2009 1995/2007 2007/2009 

Subst. químicas e prod. relacionados 3334,3 1111,3 142,5 -278,6 

Substâncias Químicos Orgânicos 1614,9 608,6 464,7 -258,7 

Substâncias Químicos Inorgânicos 119,6 85,8 8,9 28,1 

Tintas, Materiais para Colorir 195,7 -30,4 3,7 -1,6 

Prod. Medicinais e Farmacêuticos -1313,7 444,7 12,2 13,4 

Óleos Essenciais e Mat. de Perf. 438,3 17,2 -108,3 -2,7 

Plásticos em Forma Primária 192,7 146,4 21,3 -4,2 

Plásticos em Forma Não-Primária 399,7 14,7 6 -11,2 

Materiais Químicos  395 162,2 -13,6 4,8 

Fabricação de Bens Classificados por Material 17153 4255,8 223,1 -855,7 

Fabricação de Couro 215,5 -21,9 157,9 -36,4 

Fabricação de Borracha 2052,9 182,8 -23,8 -14,3 

Fabricação de Madeira e Cortiça 1149,1 353,5 -119,6 -80,8 

Papel e Artigos de Polpa de Papel 916,5 332,2 54,5 66 

Tecidos  e Produtos Relacionados  3229,7 1551 -90,1 -73,8 

Fabric. de Minerais Não-Metálicos 950,3 577,3 410,7 -106,9 

Ferro e Aço 2186 -962,3 120,7 -510,8 

Metais Não-Ferrosos 688,8 886,2 -273,8 84,8 

Fabricação de Metais 6680,9 -70,7 -18,2 36,3 

Maquinaria e Equip. de Transporte 78680,3 20957,7 1103,3 -1286,2 

Maquinaria Geradora 1662,4 915,5 252,6 -206,6 

Maquinaria Especializada 1306,3 262 202,4 -178 

Maquinaria de Metal  223,5 118,5 -46,6 24,4 

Maquinaria Indust. Geral e Equip. 5592,5 1103,8 -378,4 -192,7 

Máquinas de Escritório 36617 5553,2 -105,8 12 

Telecom. e Gravador de Som 22699,4 -115,1 -888,9 -103 

Maq. Elétrica e Eletrodomésticos 12588,9 3341,7 110,5 -18,8 

Veículos de Estrada 4014,5 473 -68,2 -74 

Outros Equip. de Transporte 321,1 268,5 1288,5 -574,7 

Artigos Fabricados Diversos 42024,5 11871,5 -1417,8 -407,5 

Material de Construção 845,7 500,9 9,3 -30,4 

Mobília 6396,8 2279,9 -46 -83,8 

Bens de Viagem 1207,3 688 -2,7 -0,9 

Artigos de Vestuário e Acessório 10664,4 3979,1 -142 -39,3 

Calçados 2562,4 1459,6 -805 -291,5 
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Instrumentos Profissionais 2648,9 766,6 48,2 -39,7 

Art. Fotog., Relóg. e Bens Ópt. 300,2 162,5 -2,9 -1,9 

Artigos Diversos 9214,2 2410,7 25,0 60,6 

Fonte: COMTRADE. Cálculos realizados pelo autor. 

 

 A China obteve ganhos nos quatro setores entre os anos de 1995 e 2007 e o 

Brasil apresentou perdas em apenas um dos setores, pode-se ver, no entanto, que os 

ganhos deste último são bem mais modestos quando comparados aos da China. No 

segundo período analisado, a China continua obtendo ganhos, ao contrário do Brasil que 

apresentou perdas em todos os setores. Analisando desagregadamente, as principais 

perdas do Brasil ocorreram nos seguintes setores: Substâncias Químicos Orgânicos (-

258,7), Fabricação de Minerais Não-Metálicos (-106,9), Ferro e Aço (-510,8), 

Maquinaria Geradora (-206,6), Maquinaria Especializada (-178), Maquinaria Industrial 

Geral e Equipamentos. (-192,7), outros equipamentos de transporte (-574,7), Calçados 

(-291,5). 

Os maiores ganhos da China no segundo período foram nos setores de Tecidos e 

produtos relacionados (1551), metais não ferrosos (886,2), maquinaria geradora (915,5) 

maquinaria industrial (1103,8), maquinaria de escritório (5553,2), maquinaria elétrica e 

eletrodomésticos (3341,7), mobília (2279,9), artigos de vestuário e acessórios (3979,1), 

calçados (1459,6) e artigos diversos (2410,7). No primeiro período, o destaque foi para 

o setor de maquinaria e equipamentos de transporte, que obteve o maior ganho entre os 

setores de manufaturados, analisando desagregadamente, o setor de telecomunicações 

foi o que mais contribuiu para esse resultado, pode-se observar que esse também foi o 

setor que representou a segunda maior perda do período para o Brasil. 

 

5.1.2 Perdas e Ganhos no México 

 

 A composição do comércio exterior mexicano tem evoluído de forma notável, 

passando de uma plataforma de produtos básicos a produtos de maior valor agregado e 

conteúdo tecnológico. Apesar do inegável sucesso exportador do México, as 

exportações estão concentradas em relativamente poucas empresas, principalmente de 

origem multinacional, como é o caso do setor automotivo (Ford, VW, GM, Chrysler, 

entre outras); informática (IBM, HP); farmacêuticos (Pfizer, BMS), comunicações 

(Motorola). 
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  As exportações brasileiras destinadas ao México estão concentradas em produtos 

manufaturados como mostra a Figura 16. Em 2009 os principais produtos exportados 

foram: Automóveis com motor a explosão (18,68%), acessórios para tratores e veículos 

(2,87%), outros produtos manufaturados de ferro e aço (2,65%), terminais portáteis de 

telefonia celular (2,71%), pneus novos para ônibus e caminhões (2,60%) e moto 

compressor hermético (2,41%). 

 

 

Figura 16: Evolução do Total Exportado para o México por Fator Agregado (1995-

2009). 

Fonte: Aliceweb/MDIC. Elaboração Própria. 

 

 A Tabela 7 apresenta os ganhos e perdas de competitividade das exportações 

brasileiras e chinesas para o México no setor de manufaturados. 

 

Tabela 7: Market-Share do Brasil e da China no México. 

SUBSETORES 

MS-CHINA MS-BRASIL  

(US$ Milhões/Ano) (US$ Milhões/Ano) 

1995/2007 2007/2009 1995/2007 2007/2009 

Subst. químicas e prod. relacionados 421,2 162,6 154,3 1,7 

Substâncias Químicos Orgânicos 150,1 78,0 51,7 -22,0 

Substâncias Químicos Inorgânicos 44,4 25,8 -13,0 -0,2 

Tintas, Materiais para Colorir 52,0 -8,8 2,4 -2,6 

Prod. Medicinais e Farmacêuticos 25,3 35,4 66,5 -8,7 

Óleos Essenciais e Mat. de Perf. 12,7 -2,8 24,2 6,3 

Fertilizantes 24,1 17,0 14,0 15,9 

Plásticos em Forma Não-Primária 44,8 19,2 8,5 -4,2 

Materiais Químicos  

 

-10,0 5,1 0,4 

Fabricação de Bens Classificados por Material 1252,0 329,8 201,9 -155,5 
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Fabricação de Couro 4,1 3,2 37,3 18,3 

Fabricação de Borracha 123,7 64,7 121,8 -9,7 

Fabricação de Madeira e Cortiça 56,5 -1,2 2,8 -4,1 

Papel e Artigos de Polpa de Papel 22,9 8,1 5,5 -2,2 

Tecidos  e Produtos Relacionados  516,9 215,8 44,4 -3,3 

Fabric. de Minerais Não-Metálicos 77,5 68,2 25,4 7,5 

Ferro e Aço 156,3 -89,7 -140,6 -131,7 

Metais Não-Ferrosos 53,2 11,2 11,9 -27,5 

Fabricação de Metais 238,8 49,4 30,9 -3,6 

Maquinaria e Equip. de Transporte 5447,6 1318,8 812,5 -754,0 

Maquinaria Geradora 92,1 30,2 -0,4 6,7 

Maquinaria Especializada 152,5 -36,0 111,1 -64,4 

Maquinaria de Metal  31,6 48,3 16,0 23,3 

Maquinaria Indust. Geral e Equip. 501,7 199,4 34,5 -5,4 

Máquinas de Escritório 1873,3 325,1 -13,0 -14,8 

Telecom. e Gravador de Som 2281,6 -414,6 77,4 42,5 

Maq. Elétrica e Eletrodomésticos 949,5 116,8 12,6 -41,2 

Veículos de Estrada 290,2 122,3 575,7 -307,8 

Artigos Fabricados Diversos 1960,9 391,8 8,7 -16,7 

Material de Construção 52,7 28,9 0,1 -0,1 

Mobília 72,5 52,0 6,7 -4,5 

Bens de Viagem 101,2 19,7 0,2 0,1 

Artigos de Vestuário e Acessório 816,9 -696,1 0,6 -2,5 

Calçados 37,6 -5,7 6,6 -21,0 

Instrumentos Profissionais 434,0 811,7 18,9 8,9 

Art. Fotog., Relóg. e Bens Ópt. 28,2 7,9 -46,7 -1,5 

Artigos Diversos 517,4 91,5 24,7 -2,5 

Fonte: COMTRADE. Cálculos realizados pelo autor. 

 

 Observa-se que as perdas na economia mexicana são menores, três dos quatro 

setores apresentaram perdas no período de 2007 a 2009, destacando-se o setor de 

máquinas e equipamentos de transporte, com perda agregada de US$754 milhões, o 

principal responsável por esse comportamento foi o segmento de veículos de estrada 

com perda de US$307,8 milhões.  

 A China por outro lado, ganhou competitividade em todos os setores de 

manufaturados no agregado, em especial no setor de maquinaria e equipamentos de 

transporte. Com ganhos mais expressivos no primeiro período, nos setores de máquinas 

de escritório (1873,3), telecomunicações e gravador de som (2281,6) e máquina elétrica 

e eletrodomésticos (949,5). 

 A partir da análise dos resultados obtidos para esse bloco, pode-se perceber, 

comparando os resultados dos dois países, que a concorrência chinesa nesses mercados 
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tem sido intensa, principalmente nos EUA, onde as maiores perdas brasileiras são 

acompanhados de significativos ganhos chineses. Os números anteriores sugerem que o 

alto dinamismo das exportações chinesas representam um fator importante para 

explicação das perdas de competitividade das exportações brasileiras em alguns setores. 

 

5.2 PERDAS E GANHOS DE COMPETITIVIDADE NO MERCOSUL 

 
 O bloco econômico do MERCOSUL teve início em 1991, com a assinatura do 

tratado da assunção pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, com o objetivo 

principal de integrar os quatro Estados, através da livre circulação de bens, serviços e 

fatores produtivos, estabelecimento de uma tarifa externa comum (TEC), e adoção de 

uma política comercial comum. Assim, pretende-se criar um mercado único, gerando 

um maior crescimento econômico dos países envolvidos, através da especialização 

produtiva, economias de escala e maior complementação comercial. 

 As exportações brasileiras para os membros do MERCOSUL aumentaram 

consideravelmente desde 1991, passando de US$2,3 bilhões em 1991, para US$15,8 

bilhões em 2009, acumulando um crescimento de aproximadamente 585% no período. 

As importações também cresceram substancialmente, passando de US$2,24 bilhões em 

1991 para US$13,1 bilhões, o que representa um crescimento acumulado de 484% no 

período.  

 As exportações chinesas de manufaturados também ganharam participação na 

pauta de exportação dos países do MERCOSUL (excluído o Brasil), apresentando um 

crescimento sustentado a partir de 2002 até 2008. A economia argentina é o destino 

principal das vendas chinesas como pode ser observado na Figura 17. Em 2009, 72% do 

total das exportações chinesas destinadas ao MERCOSUL (excluído o Brasil) foram 

absorvidas pela Argentina. 
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Figura 17: Evolução das Vendas chinesas para os países do MERCOSUL (2000-2009). 
Fonte: Aliceweb/MDIC. Elaboração Própria. 

 

 A expressiva expansão chinesa no setor de manufaturados faz necessária uma 

análise mais detalhada das perdas e ganhos nesse mercado. A Tabela 8 apresenta os 

ganhos e perdas de competitividade das exportações brasileiras e chinesas no 

MERCOSUL para o setor de manufaturados. 

 

Tabela 8: Market-Share do Brasil e da China no Mercosul (exceto Brasil). 

SUBSETORES 

MS-CHINA MS-BRASIL  

(US$ Milhões/Ano) (US$ Milhões/Ano) 

1995/2007 2007/2009 1995/2007 2007/2009 

Subst. químicas e prod. relacionados 793,1 -93,9 321,7 -214,0 

Substâncias Químicos Orgânicos 490,8 -70,7 -26,6 -95,9 

Substâncias Químicos Inorgânicos 36,2 11,4 -2,2 -3,7 

Tintas, Materiais para Colorir 15,1 -1,7 48,1 -22,9 

Prod. Medicinais e Farmacêuticos 38,9 10,1 83,7 -15,1 

Óleos Essenciais e Mat. de Perf. 11,2 0,0 88,3 -27,1 

Fertilizantes 31,1 -21,2 -54,0 114,6 

Plásticos em Forma Primária 34,4 18,0 115,3 -80,1 

Plásticos em Forma Não-Primária 21,8 -1,6 48,0 -12,4 

Materiais Químicos  111,1 -34,5 67,2 -87,8 

Fabricação de Bens Classificados por Material 445,4 206,4 49,8 -120,3 

Fabricação de Couro 0,4 0,2 0,4 0,4 

Fabricação de Borracha 103,5 -3,1 -58,1 -94,3 

Fabricação de Madeira e Cortiça 7,5 5,0 -36,2 9,6 

Papel e Artigos de Polpa de Papel 12,1 9,9 136,4 -79,1 

Tecidos  e Produtos Relacionados  172,6 145,7 9,5 -110,8 

Fabric. de Minerais Não-Metálicos 15,6 27,8 -64,4 55,2 

Ferro e Aço 61,6 -3,3 -43,7 29,6 
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Metais Não-Ferrosos 11,4 8,8 66,5 -13,5 

Fabricação de Metais 83,6 -13,0 -50,4 53,8 

Maquinaria e Equip. de Transporte 1885,9 174,1 2863,8 -405,0 

Maquinaria Geradora 57,5 9,4 102,2 -43,7 

Maquinaria Especializada 87,2 0,4 217,1 -245,2 

Maquinaria de Metal  37,0 -3,6 -6,6 5,7 

Maquinaria Indust. Geral e Equip. 416,8 -26,7 104,4 26,3 

Máquinas de Escritório 259,0 216,7 33,8 101,8 

Telecom. e Gravador de Som 290,9 104,0 789,8 36,1 

Maq. Elétrica e Eletrodomésticos 300,7 7,7 199,2 -43,7 

Veículos de Estrada 406,8 -94,1 1388,7 -96,5 

Outros Equip. de Transporte 23,3 -21,0 -205,0 -54,1 

Artigos Fabricados Diversos 550,5 14,3 235,7 -133,7 

Material de Construção 35,5 0,3 6,0 -2,0 

Mobília 39,4 6,7 17,9 -6,3 

Bens de Viagem 77,6 -14,6 -1,0 -2,0 

Artigos de Vestuário e Acessório 141,6 -66,4 -20,0 -41,9 

Calçados 42,8 -9,7 124,2 -41,7 

Instrumentos Profissionais 38,8 66,2 38,7 13,4 

Art. Fotog., Relóg. e Bens Ópt. 20,7 19,9 -18,5 -12,9 

Artigos Diversos 170,1 -30,7 48,7 -17,9 

Fonte: UN Comtrade. Cálculos realizados pelo autor. 

 

 Os resultados mostram que as perdas do Brasil têm sido menores, assim como os 

ganhos chineses, os maiores ganhos de ambos os países no período mais longo foram no 

setor de maquinaria e equipamentos de transporte. No período mais curto, a China 

continua ganhando competitividade, enquanto o Brasil acumula perdas em todos os 

setores. 

  Os resultados mostram que no primeiro período não há evidência de perdas de 

participação do Brasil para a China, dado que os dois países apresentaram ganhos, no 

setor de maquinaria e equipamentos de transporte os ganhos brasileiros foram 

superiores aos da China. No segundo período também não são verificadas coincidências 

de ganhos chineses e perdas brasileiras. No entanto, é necessária uma análise mais 

desagregada, para identificar os ganhos e perdas em cada país do MERCOSUL. 

 

5.2.1 Perdas e Ganhos no Uruguai  

 

 As relações bilaterais entre Brasil e Uruguai são consideradas em grande parte 

complementares. O Brasil vende ao Uruguai insumos industriais, maquinaria, 

automóveis, equipamentos de transporte e produtos tropicais; por outro lado, uma parte 
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significativa das compras brasileiras naquele país corresponde a produtos agroindústrias 

como carne, arroz, laticínios, cevada, etc. 

 A Figura 18 mostra a evolução do comércio, entre 1989 e 2009, o intercâmbio 

comercial entre o Brasil e o Uruguai registrou crescimento sustentado. Neste período a 

corrente de comércio entre os dois países passou de US$ 770 milhões para US$ 1,92 

bilhão, o que representou expansão média de 13,9% cumulativos anuais. Nos quatro 

anos seguintes, como conseqüência da mudança de preços relativos registrada a partir 

de janeiro de 1999 (desvalorização do real) e da recessão registrada no Uruguai, o 

comércio entre os dois países registrou queda significativa, totalizando o intercâmbio de 

US$ 895,3 milhões em 2002, quantia 53,4% inferior ao verificado quatro anos antes. 

 

 

Figura 18: Evolução do saldo da balança comercial com o Uruguai (1989-2009). 

Fonte: Aliceweb/MDIC. Elaboração Própria. 

  

 A partir de 2003, a corrente de comércio com o Uruguai começou a se recuperar, 

chegando a alcançar, em 2009, US$ 2,6 bilhões, montante equivalente a 

aproximadamente 9% do total comercializado pelo Brasil com o Mercosul. Em nível 

mundial, as trocas bilaterais representaram apenas 0,93 % do intercâmbio comercial 

brasileiro em 2009. 

 No que diz respeito às importações brasileiras de produtos uruguaios, observa-se 

padrão semelhante ao comportamento das exportações a partir de 1998, com a diferença 

de que a recuperação ocorrida em 2003, quando o Uruguai exportou US$ 537,8 milhões 
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para o Brasil, passou a reduzir-se novamente, sendo de US$ 493,6 milhões em 2005, ou 

7,0% do total adquirido pelo Brasil na área do MERCOSUL. Naquele ano, entre todos 

os países fornecedores do Brasil, o Uruguai ocupou o trigésimo lugar, contabilizando 

0,67% das importações brasileiras. 

  Com exceção do biênio 2002-2003, quando diminuíram marcadamente as 

importações uruguaias devido à crise financeira desencadeada em 1999, a balança 

comercial entre os dois países foi superavitária para o Brasil, alcançando em 2008 um 

superávit recorde de US$ 625,9 milhões. 

 Observando a Tabela 9, percebe-se que o Brasil perdeu participação em quase 

todos os setores, já a China ganhou participação em todos, mas de maneira menos 

intensa do que a ocorrida nos países do NAFTA.   

 

Tabela 9: Market-Share do Brasil e da China no Uruguai. 

SUBSETORES 

MS-CHINA MS-BRASIL  

(US$ Milhões/Ano) (US$ Milhões/Ano) 

1995/2007 2007/2009 1995/2007 2007/2009 

Subst. químicas e prod. relacionados 99,4 -5,8 -33,1 18,3 

Substâncias Químicos Orgânicos 44,4 -7,2 -6,8 5,1 

Substâncias Químicos Inorgânicos 1,4 1,8 -2,7 0,5 

Tintas, Materiais para Colorir 3,0 -1,0 3,4 0,8 

Prod. Medicinais e Farmacêuticos 8,1 5,1 15,5 3,7 

Óleos Essenciais e Mat. de Perf. 2,6 -2,2 4,3 -2,4 

Fertilizantes 0,0 0,0 -12,1 2,4 

Plásticos em Forma Primária 5,4 2,3 -31,2 7,2 

Plásticos em Forma Não-Primária 4,2 -0,8 -3,8 -4,4 

Materiais Químicos  37,3 -10,0 -2,0 0,9 

Fabricação de Bens Classificados por Material 89,7 11,0 -70,7 -40,8 

Fabricação de Couro 0,1 0,0 0,0 -8,4 

Fabricação de Borracha 33,6 -14,5 -6,9 -3,4 

Fabricação de Madeira e Cortiça 1,4 0,2 -6,0 2,4 

Papel e Artigos de Polpa de Papel 1,4 0,7 -10,5 -10,4 

Tecidos  e Produtos Relacionados  27,4 20,8 -11,1 -3,1 

Fabric. de Minerais Não-Metálicos 6,1 2,6 0,4 -2,2 

Ferro e Aço 5,1 -1,5 -21,0 11,8 

Metais Não-Ferrosos 1,0 1,2 -2,4 -7,6 

Fabricação de Metais 18,8 -5,7 -31,5 -20,2 

Maquinaria e Equip. de Transporte 340,2 42,6 -223,8 -112,4 

Maquinaria Geradora 3,2 0,6 -15,6 3,7 

Maquinaria Especializada 11,8 -0,2 -32,8 -53,1 

Maquinaria de Metal  2,2 -0,4 -0,7 -0,5 

Maquinaria Indust. Geral e Equip. 53,7 7,8 -10,4 -12,6 
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Máquinas de Escritório 79,7 23,6 -6,0 1,3 

Telecom. e Gravador de Som 51,3 24,6 15,9 -6,1 

Maq. Elétrica e Eletrodomésticos 60,1 -16,6 -8,0 -17,2 

Veículos de Estrada 76,6 4,9 -6,4 -27,7 

Outros Equip. de Transporte 0,2 0,1 -129,8 2,5 

Artigos Fabricados Diversos 141,8 0,1 -26,4 -19,5 

Material de Construção 4,9 1,3 -1,8 -3,4 

Mobília 7,6 2,9 -2,2 -3,0 

Bens de Viagem 14,3 -2,9 -0,3 0,3 

Artigos de Vestuário e Acessório 48,8 -14,1 -16,7 -6,5 

Calçados 18,4 -2,1 -1,7 -5,6 

Instrumentos Profissionais 7,2 1,4 -0,9 -1,4 

Art. Fotog., Relóg. e Bens Ópt. 4,9 3,5 -5,7 -0,2 

Artigos Diversos 34,1 4,0 0,5 0,8 

Fonte: COMTRADE. Cálculos realizados pelo autor. 

 

 O setor de máquinas e equipamentos de transporte foi o que apresentou maiores 

perdas para o Brasil, foi por sua vez, acompanhado pelos maiores ganhos da China. No 

entanto, analisando desagregadamente pôde-se notar que as principais perdas não foram 

acompanhadas por Ganhos expressivos da China, como no caso de outros equipamentos 

de transporte, onde houve perda no período mais curto e US$129,8 milhões para o 

Brasil e o menor ganho no setor para a China de US$2 mil para a China. No segmento 

de artigos fabricados diversos as maiores perdas foram acompanhadas pelos maiores 

ganhos da concorrente no primeiro período, no setor de artigos de vestuário e 

acessórios, já no período mais curto, ambos os países perderam. 

 

5.2.2 Perdas e Ganhos na Argentina  

 

 Desde a assinatura do Tratado de Assunção, em 1991, o comércio entre o Brasil 

e a Argentina tem apresentado notável expansão. Em 2008, a Argentina foi o segundo 

país de destino das exportações brasileiras, após os Estados Unidos (o principal parceiro 

comercial) e terceiro país de origem das importações, precedida pelos Estados Unidos e 

a China. 

 A balança comercial bilateral, que vinha revelando resultados desfavoráveis para 

o Brasil, registrou considerável diminuição do déficit, em 2003, e a partir de 2004 

apresenta crescentes superávits comerciais como mostra a Figura 19. 
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Figura 19: Evolução no saldo da balança comercial com a Argentina (1989-2009). 
Fonte: Aliceweb/MDIC. Elaboração Própria. 

 

 Analisando os quinze principais produtos da pauta de exportações brasileira 

durante 2009, destaca-se a alta incidência de produtos do setor automotivo, os cinco 

principais produtos exportados são: automóveis (13,29%), Telefones celulares (5,84%), 

motores à explosão para veículos (1,41%), partes e acessórios de carroçaria para 

veículos automóveis (1,93%), partes e acessórios para tratores e veículos automóveis 

(1,27%). A pauta de importações se apresenta relativamente mais concentrada, dado que 

os cereais, combustíveis e produtos do setor automotivo respondem por mais da metade 

do total importado. 

 Analisando as perdas e ganhos no comércio, pode-se ver que no período mais 

curto as exportações brasileiras perderam competitividade em todos os setores de 

manufaturados, em contraste com a China que ganhou competitividade em três dos 

quatro setores. 

 

Tabela 10: Market-Share do Brasil e da China nos Argentina. 

SUBSETORES 

MS-CHINA MS-BRASIL  

(US$ Milhões/Ano) (US$ Milhões/Ano) 

1995/2007 2007/2009 1995/2007 2007/2009 

Subst. químicas e prod. relacionados 585,0 -55,9 404,6 -213,6 

Substâncias Químicos Orgânicos 390,1 -44,7 -10,4 -99,3 

Substâncias Químicos Inorgânicos 34,4 8,1 5,3 -4,1 

Tintas, Materiais para Colorir 11,4 -0,2 45,0 -25,3 

Prod. Medicinais e Farmacêuticos 28,8 5,1 63,9 -16,0 
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Óleos Essenciais e Mat. de Perf. 2,5 1,7 177,2 -24,6 

Fertilizantes 20,1 -10,4 -241,8 12,4 

Plásticos em Forma Primária 23,9 15,4 428,1 -84,6 

Plásticos em Forma Não-Primária 16,1 -0,2 -40,8 -7,9 

Materiais Químicos  41,6 -15,1 -1075,5 -77,9 

Fabricação de Bens Classificados por Material 343,6 138,4 446,1 -143,9 

Fabricação de Couro 0,5 -0,2 -0,7 -0,2 

Fabricação de Borracha 30,3 -6,1 27,9 -7,0 

Fabricação de Madeira e Cortiça 7,8 3,4 -20,9 1,4 

Papel e Artigos de Polpa de Papel 8,8 10,3 115,0 -38,7 

Tecidos e Produtos Relacionados  142,8 112,5 83,3 -109,7 

Fabric. de Minerais Não-Metálicos 23,4 11,5 27,3 -1,1 

Ferro e Aço 54,1 -3,2 13,2 32,6 

Metais Não-Ferrosos 9,9 7,7 65,4 -8,0 

Fabricação de Metais 80,9 -18,6 26,5 32,1 

Maquinaria e Equip. de Transporte 1447,8 40,8 3212,2 -134,2 

Maquinaria Geradora 43,9 9,7 129,7 -38,7 

Maquinaria Especializada 69,7 2,6 204,5 -180,4 

Maquinaria de Metal  34,1 -3,5 -4,9 5,3 

Maquinaria Indust. Geral e Equip. 336,0 -37,1 114,0 40,9 

Máquinas de Escritório 215,2 117,2 62,6 89,0 

Telecom. e Gravador de Som 209,9 70,9 698,2 102,8 

Maq. Elétrica e Eletrodomésticos 230,7 18,9 247,4 -28,0 

Veículos de Estrada 279,1 -102,2 1348,2 56,3 

Outros Equip. de Transporte 22,9 -21,0 32,5 -57,3 

Artigos Fabricados Diversos 387,1 70,9 262,1 -50,5 

Material de Construção 30,2 -0,4 1,6 0,3 

Mobília 31,4 5,4 17,4 -4,4 

Bens de Viagem 62,4 -15,1 -1,2 -2,3 

Artigos de Vestuário e Acessório 93,3 -51,0 6,7 -30,5 

Calçados 33,6 -5,4 140,9 -25,2 

Instrumentos Profissionais 30,0 63,7 40,6 15,2 

Art. Fotográficos., Relóg. e Bens Ópt. 15,3 11,5 -14,5 -11,3 

Artigos Diversos 118,6 18,3 57,9 13,7 

Fonte: COMTRADE. Cálculos realizados pelo autor. 

 

 O destaque fica para o setor de tecidos e produtos relacionados, que representou 

para o Brasil a maior perda no setor de US$109,7 milhões, já a China apresentou no 

período o maior ganho de US$112,5 milhões. Na maior parte desses setores, no entanto, 

não houve coincidência de ganhos para a China e perdas do Brasil.   
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5.2.3 Perdas e Ganhos no Paraguai  

 

 Entre 2003 e 2008, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio do Brasil, o intercâmbio comercial entre o Brasil e o Paraguai apresentou 

crescimento médio de 21,6% ao ano, subindo de US$ 1,2 bilhão para US$ 3,1 bilhões. 

No mesmo período, registraram-se valores tradicionalmente favoráveis ao Brasil no que 

diz respeito à balança comercial, sendo que o superávit brasileiro contabilizado em 2008 

foi da ordem de US$ 1,8 bilhão. 

 

 
Figura 20: Evolução no saldo da balança comercial com o Paraguai (1989-2009). 

Fonte: Aliceweb/MDIC. Elaboração Própria. 

  

 As exportações brasileiras para o Paraguai apresentaram expansão contínua ao 

longo do período 2003-2008 como mostra a Figura 20, com um crescimento médio de 

28,5% ao ano. Já em 2008, o valor de US$ 2,5 bilhões representou um aumento de 

50,9% em relação ao ano anterior, sendo que em 2007, o valor de US$ 1,6 bilhões 

representou um crescimento, da ordem de 33,6% em relação ao ano 2006. As 

importações brasileiras provenientes do Paraguai apresentaram um crescimento médio 

de 6,7%, no período entre 2003-2008, apresentando um comportamento diferente em 

2004 e 2006, quando tiveram variações negativas de -37,3% e -7,2%, respectivamente. 

Para os outros anos apresentaram taxas de crescimento positivos, em 2007 as 

importações de produtos paraguaios foram de US$ 434,1 milhões, 46,7% superior ao 
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registrado no ano 2006, já para o ano 2008 as importações foram de US$ 657,5 milhões, 

representando 51,4% a mais do que o registrado no mesmo período do ano 2007. 

 Em 2004, por exemplo, as exportações brasileiras para o Paraguai representavam 

0,9% do total exportado pelo Brasil, em 2008, esta participação foi de 1,3%. Em relação 

às importações brasileiras provenientes do Paraguai, em 2004 eram de 0,47% do total 

importado e em 2008 foram de 0,38% do total. 

 A tabela 11 apresenta os ganhos e perdas de competitividade das exportações 

brasileiras e chinesas para o Paraguai no setor de manufaturados. 

 

Tabela 11: Market-Share do Brasil e da China nos Paraguai. 

SUBSETORES 

MS-CHINA MS-BRASIL  

(US$ Milhões/Ano) (US$ Milhões/Ano) 

1995/2007 2007/2009 1995/2007 2007/2009 

Subst. químicas e prod. relacionados 76,9 -37,7 -196,2 -37,5 

Substâncias Químicos Orgânicos 37,4 -23,8 -11,2 0,0 

Substâncias Químicos Inorgânicos 1,7 1,4 -4,2 -0,6 

Tintas, Materiais para Colorir 0,1 -0,4 -1,0 -1,3 

Prod. Medicinais e Farmacêuticos 2,4 0,5 4,1 -2,5 

Óleos Essenciais e Mat. de Perf. 6,8 1,2 -67,9 -2,4 

Fertilizantes 0,0 0,0 -211,0 3,0 

Plásticos em Forma Primária 5,4 0,0 -36,0 -1,2 

Plásticos em Forma Não-Primária 0,8 -1,1 -13,1 -1,4 

Materiais Químicos  22,8 -14,3 -50,5 -7,3 

Fabricação de Bens Classificados por Material 66,2 49,7 -343,7 71,2 

Fabricação de Couro 0,0 0,0 -0,7 3,5 

Fabricação de Borracha 57,5 -287,4 -147,1 -772,6 

Fabricação de Madeira e Cortiça -1,0 0,1 -5,8 3,8 

Papel e Artigos de Polpa de Papel 0,6 -1,7 -27,1 -51,2 

Tecidos  e Produtos Relacionados  17,0 11,8 -48,6 3,6 

Fabric. de Minerais Não-Metálicos -0,6 2,2 -60,1 36,6 

Ferro e Aço 3,7 2,9 -47,3 -4,4 

Metais Não-Ferrosos 0,2 0,0 -1,5 1,6 

Fabricação de Metais -3,8 3,1 -19,1 35,8 

Maquinaria e Equip. de Transporte 189,7 26,5 -374,4 -63,1 

Maquinaria Geradora 9,2 -3,9 -5,4 -1,2 

Maquinaria Especializada 4,3 2,2 -37,5 -27,6 

Maquinaria de Metal  0,7 -0,3 -1,6 0,3 

Maquinaria Indust. Geral e Equip. 26,7 -5,4 -37,9 -20,5 

Máquinas de Escritório 39,3 27,0 -7,4 0,7 

Telecom. e Gravador de Som 39,0 13,4 8,7 1,2 

Maq. Elétrica e Eletrodomésticos 13,3 -5,6 -82,9 -9,4 

Veículos de Estrada 57,9 -29,8 -110,5 -40,1 

Outros Equip. de Transporte 0,1 0,0 0,0 0,7 
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Artigos Fabricados Diversos -53,0 -48,7 -129,0 -84,3 

Material de Construção -1,6 0,0 0,5 0,1 

Mobília -3,0 0,2 -8,0 -4,8 

Bens de Viagem 6,1 2,4 0,3 0,0 

Artigos de Vestuário e Acessório -1,6 -1,6 -39,4 -4,7 

Calçados -6,4 -2,6 -10,4 -10,4 

Instrumentos Profissionais 2,7 -0,1 -5,3 -1,5 

Art. Fotog., Relóg. e Bens Ópt. 6,7 3,9 -1,5 -0,8 

Artigos Diversos -52,0 -43,2 -69,2 -42,5 

Fonte: COMTRADE. Cálculos realizados pelo autor. 

 

 O Brasil apresenta perdas em três setores no segundo período e nos quatro no 

primeiro, a China também não apresentou ganhos significativos nesse mercado, o maior 

ganho no primeiro período ocorreu no setor de máquinas e equipamentos de transporte, 

que foi também o setor que apresentou a maior perda para o Brasil no mesmo período. 

 Os resultados obtidos nessa seção permitem concluir que a elevação de market-

share foi regra em quase todos os setores de manufaturados, principalmente no 

NAFTA. Ou seja, a China aumentou sua participação nas importações dos países do 

NAFTA e MERCOSUL em quase todos os setores, o que confirma o crescimento 

generalizado das exportações chinesas. Já o Brasil apresentou perdas de competitividade 

nestes mercados, principalmente no NAFTA, com as maiores perdas se concentrando na 

economia americana, nos setores de fabricação de madeira, tecidos, ferro e aço, 

calçados, veículos de estrada e outros equipamentos de transporte, setores onde a 

economia chinesa apresentou forte ganho de competitividade. Pode-se inferir então, que 

grande parte dessas perdas deve-se à competitividade chinesa. 

 No MERCOSUL as perdas de competitividade foram menores, assim como os 

ganhos chineses, sendo assim, a priori, não se pode atribuir as perdas brasileiras aos 

ganhos chineses. Observa-se assim que o esquema de favorecimento tarifário 

estabelecido pelo MERCOSUL tem mantido a participação brasileira nas importações 

dos países da região. A penetração de produtos chineses é mais significativa nos setores 

onde a China vem exercendo liderança mundial, como nos setores de calçados e 

eletrônicos. 

 Pode-se então concluir, que a crescente entrada da China nos principais 

mercados de exportação brasileira pode se constituir em uma ameaça crescente à 

manutenção de saldos comerciais favoráveis. Mesmo com a crise, os produtos chineses 
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conseguiram ganhar participação nesses mercados, indicado que a China pode sair 

fortalecida da crise.  

  

5.3 PERDAS E GANHOS DE COMPETITIVIDADE NA ÁFRICA 

  

 O crescimento da economia chinesa nos últimos anos foi acompanhado por um 

aumento da demanda de recursos naturais, que são responsáveis pela sustentação de sua 

indústria de base. Nesse contexto, as regiões tradicionalmente envolvidas com a 

produção e o comércio de produtos primários vêm intensificando suas relações com a 

China, como é o caso do continente africano, por se tratar de uma das últimas regiões de 

predomínio de recursos naturais ainda não explorados completamente. 

 Por muito tempo, a África representou para o Brasil uma fonte de mercados e de 

oportunidades de investimento para algumas de suas empresas. O continente africano 

era um ambiente favorável, onde estas empresas podiam fazer seus negócios com 

facilidade graças ao desinteresse de concorrentes do mundo desenvolvido. Neste 

contexto, gigantes como Odebrecht, Petrobras e Vale do Rio Doce realizaram boa parte 

de seu processo de internacionalização em países africanos. No entanto, esse cenário 

mudou, pois nos últimos anos essas empresas vêm se deparando com fortes sinais da 

invasão chinesa, com sua enorme demanda por petróleo e demais commodities, 

acompanhado de generosas ofertas de financiamento concedidas por Pequim, as 

empresas chinesas estão ampliando rapidamente seu acesso às reservas africanas. E 

começam a passar na frente do Brasil, fazendo acordos vantajosos para o continente 

africano.  

 As relações entre essas duas economias estão muito além do abastecimento de 

matérias primas, os africanos comprometem-se também com a aquisição de produtos 

chineses que vão desde roupas e calçados até máquinas e equipamentos, passando pela 

aquisição de serviços mais sofisticados, como o de telecomunicações e construção civil.  

As relações entre as duas economias também contempla acordos que prevêem 

investimentos e financiamento dos países africanos pelos chineses, em troca do 

intercâmbio comercial. 

 A presença chinesa no continente africano tem gerado mudanças no que diz 

respeito às relações econômicas da região com o Brasil, no que se refere à presença de 

empresas de grande porte no continente em operações de construção civil, prospecção 

de petróleo e minérios, e na produção de bens de capital. Pode-se notar então que a 
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contrapartida às exportações africanas para a China é dada pelo financiamento chinês 

nas redes de infra-estrutura.  

 A presença chinesa já é marcante em vários setores da economia africana. Eles 

constroem estradas, hidrelétricas, hotéis, postos de gasolina, levam mão de obra barata e 

ainda oferecem preços mais competitivos. Também instalam filiais de suas grandes 

empresas, como a China Mobile, da área de telecomunicações, e a China Civil 

Engineering and Construction, uma das líderes do setor de construção. E, sobretudo, 

seguem atrás da abundância de riquezas naturais da região – o petróleo entre elas 

(ANTUNES, 2008).  

 As exportações brasileiras de manufaturados vêm perdendo espaço na pauta de 

exportações para a China, em abril, as exportações brasileiras para a África caíram 32% 

em relação ao mesmo mês de 2009, acumulando queda de 14,8% no quadrimestre
15

. Os 

produtos manufaturados chineses oferecem opções mais baratas para os consumidores 

africanos, e muitas vezes esse comércio é imposto como parte dos acordos bilaterais 

entre as duas economias. 

 Nesta seção, será feita a análise dos market-shares das duas economias para os 

principais importadores Africanos de manufaturados, são eles: África do Sul, Nigéria e 

Moçambique. A análise será feita para dois períodos, um tendo o ano de 2007 como 

período final e outro considerando o ano de 2009, ambos terão o ano de 2000 como 

inicial. O ano de 2007 foi considerado por preceder os efeitos da crise, uma vez que os 

efeitos desta poderiam viesar os resultados, com a separação destes dois períodos será 

possível verificar também os efeitos da crise sobre os market-shares das duas 

economias. 

 

5.3.1 Perdas e Ganhos na África do Sul 

 

 A África do Sul manteve uma relação comercial positiva e crescente com o 

Brasil até 2008. No período de 2004 a 2008, houve um crescimento intenso nas 

importações da ordem de 116%. O superávit comercial é favorável ao Brasil – segundo 

dados da Secretaria de Comércio exterior (SECEX), as exportações sul-africanas para o 

Brasil corresponderam a cerca de 0,4% das importações totais brasileiras em 2008, 

embora as exportações da África do Sul para o Brasil estejam crescendo nos últimos 

anos. 

                                                           
15

 Dados obtidos no Secex/MDIC 
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 As exportações do Brasil para a África do Sul são destinadas principalmente ao setor 

automotivo. Em 2008, 30,6% das importações enquadraram-se na categoria de equipamentos 

manufaturados e de veículos e equipamentos de transporte. A pauta é composta 

principalmente por Máquinas, aparelhos mecânicos e equipamentos eletrônicos (19% do total 

em 2008), carnes e miudezas de origem animal (principalmente galinhas e perus, que 

corresponderam a 8,2% do total), gorduras e óleos comestíveis (8,7%) e açúcares e produtos 

de confeitaria (6,8%) são outros importantes produtos de exportação. Entre as categorias de 

produtos que registraram forte crescimento entre o período de 2004 e 2008, incluem-se 

produtos minerais, gorduras e óleos comestíveis, veículos e equipamentos de transporte, 

produtos de origem vegetal, máquinas e aparelhos mecânicos, instrumentos e aparelhos de 

alta precisão, produtos alimentícios e bebidas. A Tabela 12 mostra o market-share da China e 

do Brasil na África do Sul. 

 

Tabela 12: Market-Share do Brasil e da China na África do Sul. 

SUBSETORES 

MS-CHINA MS-BRASIL  

(US$ Milhões/Ano) (US$ Milhões/Ano) 

2000/2007 2007/2009 2000/2007 2007/2009 

Subst. químicas e prod. relacionados 160,5 93,4 19,9 -12,7 

Substâncias Químicos Inorgânicos 17,7 36,2 -0,1 -2,1 

Tintas, Materiais para Colorir 7,6 -0,6 0,2 0,6 

Prod. Medicinais e Farmacêuticos 12,8 21,8 -1,7 1,6 

Óleos Essenciais e Mat. de Perf. 11,2 6,7 7,9 -3,8 

Plásticos em Forma Primária 28,0 31,9 10,2 2,0 

Plásticos em Forma Não-Primária 27,4 9,8 1,3 0,6 

Materiais Químicos  60,4 -5,3 0,2 -8,1 

Fabricação de Bens Classificados por Material 689,9 375,3 24,7 -10,3 

Fabricação de Couro 0,4 0,5 6,6 -3,5 

Fabricação de Borracha 100,9 3,5 -1,5 4,9 

Fabricação de Madeira e Cortiça 29,9 1,0 1,3 5,4 

Papel e Artigos de Polpa de Papel 35,3 18,8 2,7 3,4 

Tecidos  e Produtos Relacionados  289,2 115,1 0,8 -1,5 

Fabric. de Minerais Não-Metálicos 34,3 98,2 12,1 -7,8 

Ferro e Aço 83,4 63,7 7,4 -1,4 

Metais Não-Ferrosos 50,6 -11,7 -8,9 -0,7 

Fabricação de Metais 192,2 -6,3 1,1 -0,5 

Maquinaria e Equip. de Transporte 1526,1 577,5 320,8 -56,4 

Maquinaria Geradora 119,1 -15,1 43,3 -34,7 

Maquinaria Especializada 98,6 24,4 19,5 -0,3 

Maquinaria de Metal  37,9 -10,5 -0,6 2,4 

Maquinaria Indust. Geral e Equip. 281,2 63,5 -1,2 -0,5 

Máquinas de Escritório 200,9 181,1 1,3 -1,0 
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Telecom. e Gravador de Som 382,5 184,8 0,8 0,6 

Maq. Elétrica e Eletrodomésticos 358,1 78,6 37,4 -17,1 

Veículos de Estrada 201,2 -90,2 73,8 59,8 

Outros Equip. de Transporte -2,4 31,4 17,9 -9,0 

Artigos Fabricados Diversos 1143,8 243,4 11,8 -6,6 

Material de Construção 30,2 5,3 0,0 1,0 

Mobília 79,6 87,0 2,8 1,1 

Bens de Viagem 9,3 41,6 0,2 -0,1 

Artigos de Vestuário e Acessório 456,2 -307,3 0,4 -0,2 

Calçados 112,2 138,7 1,1 -1,1 

Instrumentos Profissionais 31,4 5,0 7,8 -3,7 

Art. Fotog., Relóg. e Bens Ópt. 3,4 8,1 0,3 -0,9 

Artigos Diversos 130,9 83,6 -1,9 -1,5 
Fonte: UN Comtrade. Cálculos realizados pelo autor. 

 

 Analisando os dois períodos é possível perceber que a China tem fortes ganhos de 

market-share na África do Sul, principalmente no período que antecede os efeitos da 

crise, nos setores de maquinaria e equipamentos de transporte e artigos fabricados 

diversos, no segundo período nota-se uma redução dos ganhos. Os subsetores onde a 

China apresentou maior ganho no primeiro período foram: telecomunicações (2917,1), 

máquinas elétricas e eletrodomésticos (1543,3), mobília (4687,4), artigos de viagem 

(1217,7), calçados (9044,4) e principalmente em artigos de vestuário e acessórios 

(121224,4). 

 Para o Brasil, verificam-se ganhos no período que precede os efeitos da crises, no 

entanto esses ganhos são bem menores quando comparados aos da China, mas deve-se 

considerar que o intercâmbio comercial entre as duas economias também é mais 

modesto. Os ganhos ocorreram principalmente nos setores de maquinaria e 

equipamentos de transporte e artigos fabricados diversos, nos subsetores de máquinas 

elétricas e eletrodomésticos (178,8), veículos de estrada (351,6), outros equipamentos 

de transporte (280,8), mobília (186,1) e calçados (263,4).  

 

5.3.2 Perdas e Ganhos na Nigéria 

 

 O intercâmbio comercial entre Brasil e Nigéria é bastante significativo, segundo 

dados da secretaria de comércio exterior (SECEX), a corrente de comércio entre os dois 

países atingiu um volume máximo em US$8 bilhões em 2008 e em 2009 foram 

firmados acordos entre as duas economias com o objetivo de reforçar as relações 
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comerciais. O comércio entre Brasil e Nigéria apresentou um aumento significativo, 

quadruplicando no período entre 2002 e 2008. O número coloca a Nigéria como o 

décimo parceiro comercial do Brasil no mundo e o principal no continente africano, de 

acordo com dados oficiais. A Figura 21 apresenta a evolução das exportações brasileiras 

e chinesas para a Nigéria. 

 

 

 Figura 21: Evolução do Total Exportado pelo Brasil e a China para a Nigéria 

(1995-2009). 

Fonte: Aliceweb/MDIC. Elaboração Própria. 

 

  Entre 1995 e 1998, as exportações de manufaturados das duas economias eram 

praticamente iguais. A partir de 1999 as vendas chinesas para a Nigéria iniciaram um 

período de forte expansão, enquanto as vendas brasileiras mantiveram-se em um nível 

estável até 2004, iniciando a partir daí um processo de expansão. Atualmente as 

exportações chinesas são bem mais significativas, apresentando uma diferença de 

US$4,6 bilhões. 

 A importância dessa economia para o comércio brasileiro torna relevante a 

preocupação com as perdas de mercado para a China. A tabela abaixo mostra a 

evolução do market-share da China e do Brasil na Nigéria. 
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Tabela 13: Market-Share do Brasil e da China na Nigéria. 

SUBSETORES 

MS-CHINA MS-BRASIL  

(US$ Milhões/Ano) (US$ Milhões/Ano) 

2000/2007 2000/2009 2000/2007 2000/2009 

Subst. químicas e prod. relacionados 14,8 165,3 77,7 71,9 

Substâncias Químicos Inorgânicos 31,5 32,4 -4,3 -4,2 

Tintas, Materiais para Colorir -17,6 -13,0 0,4 1,4 

Prod. Medicinais e Farmacêuticos 4,1 10,0 0,0 1,4 

Plásticos em Forma Primária 15,9 16,3 -0,6 -16,0 

Plásticos em Forma Não-Primária 46,0 23,6 6,0 6,9 

Materiais Químicos  37,4 97,1 -0,1 -0,8 

Fabricação de Bens Classificados por Material -56,7 495,1 -127,2 -111,3 

Fabricação de Couro -0,04 0,01 0,02 0,03 

Fabricação de Borracha -26,9 -29,4 -51,5 -55,0 

Fabricação de Madeira e Cortiça 15,4 20,5 -75,6 -72,1 

Papel e Artigos de Polpa de Papel -7,2 -2,9 -22,5 -7,2 

Tecidos  e Produtos Relacionados  -572,1 -404,3 -0,1 0,7 

Fabric. de Minerais Não-Metálicos 113,9 127,0 -28,3 -41,8 

Ferro e Aço 124,4 224,5 -0,1 37,2 

Metais Não-Ferrosos 58,6 187,4 3,5 -1,9 

Fabricação de Metais -667,7 -637,2 -8,5 -12,4 

Maquinaria e Equip. de Transporte 877,3 910,3 -277,3 -345,9 

Maquinaria Geradora 257,0 294,4 -15,3 -13,8 

Maquinaria Especializada -42,4 110,3 -13,6 -14,8 

Maquinaria de Metal  -7,3 9,5 0,0 0,0 

Maquinaria Indust. Geral e Equip. 115,5 120,9 -31,0 -39,3 

Máquinas de Escritório 38,8 26,8 0,3 0,1 

Maq. Elétrica e Eletrodomésticos 233,0 244,4 0,5 3,4 

Veículos de Estrada 385,3 -5,7 -355,5 -433,9 

Outros Equip. de Transporte 21,3 118,9 26,9 32,6 

Artigos Fabricados Diversos 101,1 73,8 3,8 -1,3 

Material de Construção 15,0 -3,5 2,1 0,4 

Mobília 23,9 21,1 -0,2 -0,1 

Artigos de Vestuário e Acessório 244,3 -62,6 0,1 0,0 

Instrumentos Profissionais -15,4 -6,8 0,6 0,3 

Artigos Diversos 123,4 83,3 1,5 -1,3 

Fonte: UN Comtrade. Cálculos realizados pelo autor. 

 

 Os principais ganhos da economia chinesas nesse mercado estão no setor de 

maquinaria e equipamentos de transporte, nos subsetores de maquinaria geradora, 

maquinaria industrial e equipamentos, maquinaria elétrica e eletrodomésticos e veículos 

de estrada, destaca-se também o subsetor de artigos de vestuário e acessórios. No setor 

de maquinaria e equipamentos de transporte pode-se notar que os ganhos de market-

share se mantiveram mesmo com os efeitos da crise.  
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 O Brasil apresenta nesse mercado perdas consideráveis em ambos os períodos, o 

setor de maquinaria e equipamentos de transporte é o mais afetado, estas perdas estão 

em sua maior parte concentradas no subsetor de veículos de estrada, que é o setor que 

apresentou maior ganho para a China no primeiro período. 

 

5.3.3 Perdas e Ganhos em Moçambique 

 

 As relações comerciais entre Brasil e Moçambique apresentaram um substancial 

aumento em 2009, passando de um total de 32 milhões em 2008 para 110 milhões em 

2009. Esta economia representa um mercado com um crescente potencial importador 

para o Brasil. Segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), o Produto 

Interno Bruto (PIB) de Moçambique registrou crescimento real de 6,2% em 2008, 

atingindo US$ 9,7 bilhões. As projeções do órgão para 2009 e 2010 indicam expansão 

da economia moçambicana em 4,3% e 4,0%, respectivamente. 

 As exportações para Moçambique representaram 0,025 das vendas totais no 

período de 2009. Foram compostas por 64,2% de produtos industrializados (48,6% de 

manufaturados e 15,6% de semimanufaturados) e 35,8% de básicos. No mesmo 

comparativo, as importações brasileiras provenientes do país totalizaram US$ 2,1 

milhões, representando um crescimento superior a 1.000% em relação a janeiro-junho 

de 2010. 

Tabela 14: Market-Share do Brasil e da China em Moçambique. 

SUBSETORES 

MS-CHINA MS-BRASIL  

(US$ Milhões/Ano) (US$ Milhões/Ano) 

2000/2007 2000/2009 2000/2007 2000/2009 

Subst. químicas e prod. relacionados 4,6 6,8 0,1 0,7 

Óleos Essenciais e Mat. de Perf. 1,9 2,2 0,0 0,6 

Plásticos em Forma Não-Primária 1,2 3,1 0,0 0,1 

Fabricação de Bens Classificados por Material 38,7 51,5 6,1 2,9 

Fabricação de Borracha 3,0 5,9 0,5 0,0 

Fabric. de Minerais Não-Metálicos 19,3 19,1 5,5 1,6 

Metais Não-Ferrosos 0,6 0,9 0,1 0,6 

Fabricação de Metais 18,9 25,6 1,3 0,6 

Maquinaria e Equip. de Transporte 66,1 109,3 6,0 9,6 

Maquinaria Geradora 1,5 1,9 -0,1 -0,1 

Maquinaria Especializada 8,3 18,5 0,5 1,2 

Maquinaria Indust. Geral e Equip. 11,8 13,0 1,3 1,2 

Máquinas de Escritório 1,1 1,0 0,4 1,4 

Telecom. e Gravador de Som 5,0 18,0 0,0 0,2 
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Maq. Elétrica e Eletrodomésticos 9,7 21,5 0,4 0,5 

Veículos de Estrada 25,8 35,6 2,4 3,1 

Artigos Fabricados Diversos 30,2 45,9 3,8 3,1 

Material de Construção 0,5 2,4 0,9 0,0 

Mobília 3,6 4,6 2,5 2,4 

Artigos de Vestuário e Acessório 8,9 13,4 0,1 0,2 

Calçados 4,9 6,6 0,5 0,7 

Instrumentos Profissionais 3,5 5,7 -0,1 -0,2 

Art. Fotog., Relóg. e Bens Ópt. 0,4 0,9 0,0 0,0 

Artigos Diversos 10,0 13,7 0,3 -0,1 

Fonte: UN Comtrade. Cálculos realizados pelo autor. 

 

 A China ganhou participação em todos os setores, os ganhos neste mercado foram 

maiores nos setores de maquinaria e equipamentos de transporte, principalmente nos 

setores de maquinaria especializada, maquinaria industrial geral e equipamentos, e 

veículos de estrada. Os ganhos do Brasil foram positivos em todos os setores, mas de  

forma menos intensa que os da China. 

  No geral, foi possível notar com relação à intensidade da concorrência chinesa, 

que há uma crescente expansão da potência asiática nesses mercados, e esta ocorre 

principalmente nos setores onde o comercio entre Brasil e África é mais significativo, 

como o de maquinaria e equipamento de transporte, onde a China avança 

consideravelmente e se consolida como fornecedora desses bens, podendo representar 

uma ameaça às exportações brasileiras, tendo em vistas os preços altamente 

competitivos dos produtos chineses. 

 É possível concluir então, que a presença chinesa no continente africano trará 

consigo mudanças à vinculação econômica deste continente com o Brasil no que se 

refere à presença das multinacionais brasileiras neste continente. A inserção chinesa na 

África representa uma ameaça ao predomínio das multinacionais brasileiras no 

continente africano. A necessidade de matérias-primas como petróleo e minérios faz 

com que a economia chinesa realize ofertas generosas de financiamento, que favorecem 

o comércio com o continente africano e acabam deslocando desse mercado os demais 

parceiros africanos. 
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5.4 DECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS POR PAÍS COMPETIDOR NOS 

MERCADOS MAIS AFETADOS PELA CONCORRÊNCIA CHINESA 

 

 Os ganhos de participação chineses foram mais intensos nos Estados Unidos e 

na África do Sul, dada essa característica, foi aplicado o modelo de Constant-Market-

Share ampliado
16

 a esses dois países em períodos mais curtos com o objetivo de 

verificar que partes das perdas brasileiras correspondem de fato à concorrência chinesa.  

 Para a obtenção dos resultados foram calculados os ganhos e perdas de outros 

parceiros comerciais dos Estados Unidos (Canadá, México, EU-27, Japão, Índia, Reino 

Unido, Cingapura), foram escolhidos os principais parceiros comerciais e mercados em 

expansão. Posteriormente, foi aplicada a metodologia ampliada do modelo. A tabela a 

seguir mostra os resultados para os Estados Unidos. 

 

Tabela 15: Perdas do Brasil atribuídas à China no Mercado Americano (Em %). 

SETOR 2003/2005 2005/2007 2007/2009 

Substâncias Químicas e Produtos Relacionados - - 21,03 

Fabricação de Bens Classificados por Material - 86,06 57,25 

Maquinaria e Equipamentos de Transporte 97,6 84,32 47,78 

Artigos Fabricados Diversos 89,69 90,93 89,67 

Fonte: UN Comtrade. Cálculos realizados pelo autor. 

  

 Os resultados mostram que as perdas de participação do Brasil devem-se em 

grande parte aos ganhos de participação da China nesses mercados, principalmente nos 

dois primeiros períodos de análise, no último período as perdas devidas à China foram 

menores, só o setor de artigos fabricados diversos que manteve um percentual elevado. 

Sendo assim, pode-se inferir que as perdas do último período são em grande parte 

devidas à crise. 

 

Tabela 16: Perdas do Brasil atribuídas à China na África do Sul (Em %). 

SETOR 2003/2005 2005/2007 2007/2009 

Substâncias Químicas e Produtos Relacionados 32,0 40,2 49,2 

Fabricação de Bens Classificados por Material 70,4 71,3 37,2 

Maquinaria e Equipamentos de Transporte - 75,3 72,6 

Artigos Fabricados Diversos  - 97,1 81,7 

Fonte: UN Comtrade. Cálculos realizados pelo autor. 

 

                                                           
16

 As tabelas com os valores utilizados no cálculo são apresentadas no anexo. 
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 Analisando os resultados para a África do Sul, é possível perceber o forte 

impacto da concorrência chinesa. Na maior parte dos setores, a china é responsável por 

mais da metade das perdas brasileiras, em especial, no setor de artigos fabricados 

diversos. A análise feita anteriormente mostrou que este é o setor que concentra os 

maiores ganhos de competitividade para a China. 

 A análise construída neste capítulo permite concluir que a concorrência entre 

Brasil e China é real, e mostra-se mais expressiva no mercado norte-americano e no 

continente africano. Nestes mercados em especial, os ganhos chineses foram 

acompanhados na maioria das vezes por perdas de competitividade por parte do Brasil, 

principalmente no setor de maquinaria e equipamentos de transporte. Pode-se verificar 

que grande parte das perdas do Brasil são devidas aos ganhos de participação da China. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A consolidação da China como grande produtora e exportadora de produtos 

manufaturados trouxe grandes desafios para todos os países, principalmente para as 

economias em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. A combinação de mão-de-

obra abundante, acelerado crescimento da produtividade e um estado fortemente 

intervencionista faz da China um competidor muito forte para as exportações brasileiras, 

bem como para a produção destinada ao mercado interno, dado os preços altamente 

competitivos dos produtos chineses.   

Dentro deste contexto, o presente trabalho teve como objetivo analisar a 

natureza das relações comerciais entre Brasil e China, e as possíveis conseqüências do 

padrão de comércio verificado. O estudo também ocupou-se com a análise da 

concorrência chinesa em terceiros mercados, identificando em quais desses a 

concorrência é mais forte, e avaliando os riscos da entrada de produtos chineses para as 

exportações brasileiras.  

O segundo capítulo apresentou uma caracterização das relações comerciais entre 

Brasil e China, nele foi possível verificar que a tendência histórica de um 

relacionamento bilateral cooperativo, porém de baixa intensidade começou a mudar nos 

primeiros anos do século XXI, e que atualmente as relações sino-brasileiras são bastante 

significativas e cada vez mais intensas.  

A análise do fluxo bilateral mostrou que as exportações brasileiras destinadas ao 

mercado chinês estão concentradas em commodities e produtos de baixo valor agregado 

intensivos em recursos naturais, como soja, minérios e combustíveis, já as importações 

de origem chinesa são em grande parte de produtos industrializados com maior valor 

agregado intensivos em mão-de-obra, o que causa preocupação, dado a grande 

vantagem comparativa que a economia chinesa possui nesse fator. Neste contexto o 

Brasil acaba lucrando muito menos com suas vendas do que o concorrente, tornando o 

saldo da balança comercial cada vez mais deficitário para o Brasil. 

  A crescente especialização da pauta exportadora brasileira em produtos 

intensivos em recursos naturais, onde está incluído principalmente o complexo da soja, 

deve ser causa de preocupação dado que qualquer oscilação da demanda chinesa nesse 

setor terá impactos desastrosos para a economia brasileira.  
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Como observado anteriormente, as importações originadas da China estão 

concentradas em produtos intensivos em mão-de-obra, foi possível concluir que estas 

exercem uma forte concorrência na indústria local, em virtude dos preços altamente 

competitivos dos produtos chineses, o que tem obrigado esses setores a adotar 

salvaguardas e tarifas às importações chinesas para defender a indústria nacional. 

O foco principal do trabalho foi analisar a concorrência chinesa em terceiros 

mercados no setor de manufaturados, os resultados obtidos permitem concluir que há 

uma forte concorrência nos principais mercados importadores brasileiros, 

principalmente nos Estados Unidos e África do Sul e que a China vem ganhando cada 

vez mais participação nesses mercados, mesmo com a crise. 

Deve-se considerar que a crise faz com que os países reduzam sua demanda, mas 

também procurem baratear suas importações. Neste contexto a China torna-se uma 

parceira atrativa, dados os preços competitivos de seus produtos, favorecidos pela taxa 

de câmbio desvalorizada, o que transforma-se em um subsídio às exportações chinesas 

promovendo impactos favoráveis à competitividade das mesmas no comércio mundial. 

Pode-se concluir então, que a emergência da China como grande exportadora de 

produtos manufaturados, tanto de produtos intensivos em mão-de-obra e de baixa 

tecnologia, como também, e de forma crescente, de produtos de alta tecnologia, 

apresenta-se como um desafio para a indústria brasileira.  

O principal motivo desse desequilíbrio parece ser a falta de competitividade da 

indústria brasileira frente à concorrente chinesa, que se deve principalmente ao baixo 

custo da mão de obra, elevada escala de produção e à taxa de câmbio chinesa. O Yuan 

manteve uma relação praticamente estável em relação ao dólar, entre 1997 e 2007, a 

moeda brasileira por outro lado, apresentou fortes oscilações, tendendo à valorização a 

partir de 2003, o que prejudicou em particular, as exportações de manufaturados. 
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 ANEXOS 

 

Classificação Segundo a Intensidade Fatorial 

PRODUTOS 

Produtos Intensivos em Capital 

Tintas, pigmentos e corantes 

Fundidos e forjados de aço 

Adubos, fertilizantes e corretivos do solo 

Gasolina Pura 

Produtos siderúrgicos básicos 

Oleos combustíveis, inclusive diesel 

Outros produtos do refino do petróleo 

Laminados de aço 

Gasolina automotiva 

Produtos Intensivos em Tecnologia 

Produtos farmacêuticos dosados 

Outros veículos, peças e acessórios 

Maq. E apr. Elet., inclusive equipamentos de comunicação e processamento de dados 

Equipamentos para produção e distribuição de energia elétrica inclusive peças e acessórios 

Peças, acessórios e equip. mecânicos para maq. E equip., inclusive ferramentas industriais 

Automóveis, caminhões e ônibus, inclusive carrocerias 

Tratores, maquinas rodoviárias, inclusive peças e acessórios 

Televisão, rádio e equipamentos de som 

Aparelhos elétricos, máquinas e utensilios para escritórios  

Produtos Intensivos em mão-de-obra 

Móveis e artigos de colchoaria 

Produtos de perfumaria, sabões, detergentes e velas 

Artigos de vidro 

Tecidos de fios artificiais sintéticos 

Calçados 

Artigos do vestuário, exclusive malhas e acessórios do vestuário 

Fibras beneficiadas e fios texteis artificiais 

Fios de fibras artificiais e sintéticas 

Produtos Intensivos em Recursos Naturais 

Milho em grão 

Petróleo e gás natural 

Madeira em tora 

Bebidas 

Couro verde e salgado 

Aves abatidas  

Açucar cristal, demerada e refinado e subprodutosde usinas de açucar 

Celulose e pasta  mecânica 
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Tortas, farelos e outros produtos de sementes oleaginosas 

Café em grão, torrado, moído ou solúvel 

Outros minerais metálicos 

Óleos vegetais refinados e gorduras para alimentação 

Fumo em folha 

Fonte: FUNCEX 

 

Setores Industriais por Intensidade Tecnológica 

Setores ISIC Rev. 03 

  
 Indústria de alta tecnologia (I) 
 Aeronáutica e aeroespacial 353 

Farmacêutica 2423 

Material de escritório e informática 30 

Equipamentos de rádio, TV e comunicação 32 

Instrumentos médicos de ótica e precisão 33 

  
 Indústria de média-alta tecnologia (II) 
 Máquinas e equipamentos elétricos n. e. 31 

Veículos automotores, reboques e semi-reboques 34 

Produtos químicos, excl. farmacêuticos 24 excl. 2423 

Equipamentos para ferrovia e material de transporte n. e. 352+359 

Máquinas e equipamentos mecânicos  n. e. 29 

  
 Indústria de média-baixa tecnologia (III) 
 Coque e produtos Refinados de Petróleo e Combustíveis Nucleares 23 

Borracha e produtos de plástico   25 

Outros produtos não-metálicos   26 

Construção Naval 351 

Metais básicos   27 

Metalurgia Básica 28 

  Indústria de baixa tecnologia (IV) 
 Produtos manufaturados n.e. e bens reciclados 36-37 

Madeira e seus produtos, papel e celulose 20-22 

Alimentos, bebidas e tabaco 15-16 

Têxteis, couro e calçados 17-19 

  
 Total de manufaturados (I+II+III+IV) 14-37 

    

 (*) Classificação extraída de: OECD, Directorate for Science, Technology and Industry, STAN 

Indicators, 2003. 

Obs.: n. e. = não especificados nem compreendidos em outra categoria. 
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          Participação das Exportações Destinadas aos Estados Unidos no Total do Setor. 

Ano Setor Canadá Brasil México China EU-27 Japão Índia Reino unido Cingapura Repúb. da coréia Demais 

2003 

5 0,14 0,01 0,03 0,03 0,50 0,07 0,01 0,08 0,02 0,01 0,13 

6 0,25 0,03 0,08 0,08 0,18 0,05 0,03 0,02 0,00 0,02 0,28 

7 0,16 0,01 0,16 0,08 0,21 0,17 0,00 0,03 0,03 0,05 0,14 

8 0,07 0,01 0,09 0,14 0,14 0,04 0,01 0,03 0,01 0,01 0,45 

2005 

5 0,16 0,01 0,03 0,04 0,45 0,06 0,01 0,06 0,02 0,01 0,17 

6 0,23 0,03 0,07 0,11 0,17 0,04 0,03 0,02 0,00 0,03 0,29 

7 0,16 0,01 0,15 0,12 0,20 0,15 0,00 0,03 0,03 0,04 0,14 

8 0,07 0,01 0,09 0,19 0,14 0,04 0,02 0,03 0,01 0,01 0,41 

2007 

5 0,16 0,01 0,03 0,04 0,47 0,05 0,01 0,07 0,02 0,01 0,13 

6 0,21 0,03 0,07 0,14 0,16 0,04 0,03 0,03 0,00 0,02 0,29 

7 0,14 0,01 0,16 0,15 0,20 0,15 0,00 0,03 0,02 0,04 0,14 

8 0,06 0,01 0,08 0,23 0,13 0,04 0,02 0,03 0,01 0,01 0,40 

2009 

5 0,14 0,01 0,03 0,05 0,48 0,05 0,02 0,09 0,01 0,01 0,14 

6 0,20 0,02 0,08 0,17 0,15 0,04 0,04 0,02 0,00 0,03 0,28 

7 0,11 0,01 0,18 0,19 0,18 0,11 0,00 0,03 0,02 0,05 0,16 

8 0,05 0,00 0,08 0,28 0,12 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,37 

Fonte: UN Comtrade. Cálculos realizados pelo autor. 

 

                    Ganhos e Perdas de Market-Share de Países Selecionados nos Estados Unidos 

Período Setor Canadá Brasil México China EU-27 Japão Índia Reino unido Cingapura Repúb. da coréia Demais 

2003/2005 

5 2652,8 324,1 513,0 1369,7 -6331,1 -1662,1 248,3 -2370,6 -750,0 577,8 6006,0 

6 -4253,1 1572,0 -1004,5 6254,2 -1907,0 -1502,3 -759,4 -57,3 -20,7 129,9 1678,1 

7 -5466,5 -169,8 -4459,6 26322,1 -3487,4 -8027,9 646,9 -924,9 -675,8 -3215,3 -3757,1 

8 -1068,0 -159,5 -434,7 12488,5 -1802,7 143,6 1292,4 -661,2 -368,2 -874,4 -9430,1 

2005/2007 

5 298,1 198,5 -262,1 893,5 3825,0 -1353,8 562,4 2036,3 1012,2 -177,8 -7210,2 

6 -3566,8 -1627,8 397,3 6484,9 -956,2 -769,4 18,9 496,6 137,0 -420,2 -614,3 

7 -10974,9 -2194,4 3989,0 24700,5 -6637,8 -6275,3 603,7 -4349,8 -2108,1 -2820,1 3247,1 

8 -2033,9 -592,3 -3893,7 13570,9 -1773,8 -1912,8 61,4 1020,6 61,7 209,0 -4508,0 

2007/2009 

5 -3312,4 -278,6 -427,1 1111,3 1400,8 -334,4 701,4 2069,8 -2215,0 -307,4 1284,0 

6 -1094,0 -855,7 999,7 4255,8 -2380,3 671,8 1246,4 -844,1 -73,0 259,4 -1926,5 

7 -17181,5 -1286,2 11069,9 20957,7 -6184,4 -17717,0 919,0 -406,4 -1088,8 4388,9 10917,7 

8 -1629,1 -407,5 751,6 11871,5 -1972,2 -858,8 615,3 -2378,2 -103,6 -707,6 -5889,1 

Fonte: UN Comtrade. Cálculos realizados pelo autor. 

 

                 Participação das exportações destinadas à África do Sul no Total do Setor. 
 

Ano Setor Brasil China EU-27 Japão Usa Coréia Cingapura Índia Demais 

2003 

5 0,01 0,04 0,47 0,02 0,11 0,02 0,01 0,02 0,30 

6 0,03 0,10 0,49 0,06 0,05 0,02 0,01 0,03 0,21 

7 0,02 0,04 0,65 0,11 0,11 0,02 0,01 0,00 0,02 

8 0,00 0,24 0,42 0,03 0,09 0,01 0,01 0,03 0,17 

2005 

5 0,01 0,04 0,48 0,02 0,10 0,02 0,01 0,03 0,30 

6 0,02 0,14 0,45 0,04 0,05 0,02 0,01 0,04 0,23 

7 0,03 0,06 0,63 0,12 0,10 0,05 0,02 0,02 -0,02 
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8 0,01 0,27 0,34 0,03 0,07 0,00 0,01 0,02 0,25 

2007 

5 0,01 0,06 0,49 0,01 0,10 0,02 0,01 0,03 0,26 

6 0,02 0,17 0,40 0,04 0,05 0,02 0,00 0,03 0,26 

7 0,03 0,09 0,53 0,13 0,10 0,04 0,01 0,01 0,06 

8 0,01 0,37 0,34 0,02 0,07 0,00 0,01 0,02 0,16 

2009 

5 0,01 0,08 0,47 0,01 0,09 0,02 0,01 0,05 0,24 

6 0,02 0,23 0,47 0,04 0,06 0,03 0,01 0,04 0,12 

7 0,03 0,12 0,51 0,10 0,09 0,03 0,01 0,02 0,10 

8 0,00 0,41 0,33 0,01 0,08 0,00 0,00 0,03 0,13 
 

                Fonte: UN Comtrade. Cálculos realizados pelo autor. 
 

             Participação das exportações destinadas à África do Sul no Total do Setor. 
 

Período Setor Brasil China Eu-27 Japão Usa Corea Cingapura Índia Demais 

2003/2005 

5 -4764581,208 41511568,13 29785384,51 -14016446,72 -92499909,04 -4626506,582 -1906441,428 58592050,67 -1064346,836 

6 -35429093,03 232844228,3 -218261757,6 -113203702,5 -39010823,52 -2949913,376 -8084913,485 67118948,56 30586957,27 

7 113586056,2 290840040,9 -451256224,8 193419894,8 -226755101,1 499591309,4 116114760,9 218745085,4 -30079253,92 

8 7590909,95 157553278,7 -401735421,3 -15443342,1 -76815588,52 -11672622,02 -11016467,51 -38629636,88 68212502,03 

2005/2007 

5 -14410775,96 129091567,4 67260757,34 -21987557,82 25341224,44 35969641,31 21153856,97 41927404,14 -49272604,34 

6 -33991719,62 302213337,1 -541676455,4 19314002,45 32165898,27 -29086824,06 -1842832,184 -98062137,91 69959687,85 

7 -57425070,22 1105915799 -2863786381 168689737 17747823,31 -219047063,9 -219465021,9 -81558002,18 175830794,5 

8 -5353341,044 623585952,2 8826332,469 -51510629,1 3183677,236 2209507,168 4711889,255 -17390552,95 -145481074,4 

2007/2009 

5 -199837,3889 21221724,53 -13378518,52 79237,42793 -9020347,096 -3310796,639 -1494719,993 21830918,44 -15727660,76 

6 -10257159,1 375324092,7 473627829 -60736074,94 36860563,03 41173297,18 24954450,71 58280287,38 -229478334 

7 -56375306,19 577521189,6 -482857344,8 -755779164,8 -288512668 -154306065,6 -80728846,27 179857327,3 38473684,71 

8 -6648409,225 243389197,7 -53540995,06 -33714525,59 12286807,42 -1585768,596 -23998788,08 42098698,04 -71090292,97 

      Fonte: UN Comtrade. Cálculos realizados pelo autor. 
 




