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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar as características do conteúdo tecnológico 

nas pautas de exportação do comércio sino-brasileiro. A especialização brasileira em 

setores de produção de bens de baixo conteúdo tecnológico se intensifica no mesmo 

período em que o comércio entre Brasil e China cresce, ou seja, a partir dos anos 

2000. Ao contrário do Brasil, o país oriental buscou uma política de desenvolvimento 

e de inovação capitaneada pelo Estado chinês. Consequentemente, o Brasil tem que 

ceder muito mais produtos para fazer frente às exportações chinesas para o Brasil. O 

resultado é uma grande lacuna nos termos de troca em favor da China. 

 

Palavras-chave: inovação, conteúdo tecnológico, balança comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the characteristics of the technological content in the export 

guidelines of the Sino-Brazilian trade. The Brazilian specialization in sectors of 

production of goods of low technological content intensified in the same period in which 

trade between Brazil and China grew, that is, from the 2000s. Unlike Brazil, the eastern 

country pursued a development policy and innovation led by the Chinese state. 

Consequently, Brazil has to cede much more products to face Chinese exports to 

Brazil. The result is a large gap in the terms of trade in favor of China. 

 

Keywords: innovation, technological content, trade balance. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O padrão de especialização da pauta exportadora brasileira é, historicamente, voltado 

para produtos de baixo valor agregado (NEGRI, 2005). Contudo, essa característica 

começou a se intensificar ainda mais a partir dos anos 2000. A indústria de média-alta 

tecnologia, como, por exemplo, a produção de químicos e veículos automotores, 

perdeu participação na pauta exportadora. Em 1999 ela representava 23% das 

exportações contra 17% em 2015, apesar do crescimento do valor exportado real de 

111,33% no período. Já na indústria de alta tecnologia, que tem como carro-chefe a 

produção de aeronaves, a situação não foi diferente. Sua participação caiu quase a 

metade, de 8% para 5%, mesmo havendo um crescimento absoluto no mesmo 

período de 70,98% (MDIC, 2016). 

Na contramão desse processo, os produtos não classificados na indústria de 

transformação responderam por 36% do total das exportações em 2015, contra 18% 

em 1999. Em termos absolutos, a preços constantes de dezembro de 2015, as 

exportações desse setor saltaram de US$ 11,8 bilhões para US$ 68,2 bilhões no 

mesmo período observado, obtendo um crescimento real de 576,26%. O quantum 

exportado cresceu 159,17% no mesmo período (MDIC, 2016). 

Em termos gerais, é possível destacar três áreas responsáveis por esse incremento: 

agricultura e pecuária, extração de minerais metálicos e extração de petróleo e gás 

natural, que apresentaram crescimento real, entre 2000 e 2015, de 511,14%, 281,11% 

e 5.365,33%, respectivamente. A participação dos três na exportação de produtos não 

classificados na indústria de transformação alcançou 93,48% em 2015, um 

crescimento de 8,95% em relação a 1999, o que corresponde a 33,65% do fluxo total 

das exportações brasileiras em 2015 (MDIC, 2016). 

Pelo lado das importações, a característica da pauta importadora brasileira sofreu 

pouca ou nenhuma modificação ao longo do período de 1999 a 2015, no que diz 

respeito à participação das indústrias classificadas por intensidade tecnológica. Se por 

um lado os produtos não classificados da indústria de transformação são os principais 

produtos exportados, nas importações eles são apenas o terceiro, indo de 11% em 

1999 para 12% em 2015. O mesmo ocorre para a indústria de baixa tecnologia, como 

produtos alimentícios e têxteis, que mantiveram sua participação constante entre 1999 
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e 2015, em 10%, fazendo com que esses sejam os produtos com menor participação 

entre os importados pelo Brasil (MDIC, 2016). 

Em 1999, a indústria de média-alta tecnologia detinha 43% do total importado, o 

mesmo percentual do ano de 2015 (Secex/MDIC, 2016). O quantum de importação 

cresceu 123,25% entre 1999 e 2015 (IPEADATA, 2016).  

A partir da primeira década dos anos 2000, a participação da China nas exportações 

brasileiras cresceu a ponto de se tornar o principal parceiro comercial do Brasil. Essa 

relação comercial passou a ser configurada de tal forma que fez com que o Brasil se 

especializasse em fornecer produtos intensivos em recursos naturais, nos quais revela 

vantagens comparativas como a soja e o minério de ferro (CUNHA; BICHARA, 2011). 

No ano de 2009, a China tornou-se o principal parceiro comercial do Brasil, papel 

antes ocupado pelos Estados Unidos da América (EUA). Em 2000, a China foi destino 

de apenas 1,97% das exportações brasileiras. Porém, influenciada pelo aumento da 

demanda chinesa por commodities, a participação chinesa alcançou 18,63% em 2015. 

Nesse ano, os dois principais produtos exportados para o país asiático foram, de 

acordo com o Sistema Harmonizado a seis dígitos, “soja, mesmo triturada, exceto para 

semeadura” e “minério de ferro não aglomerados e seus concentrados” que 

representaram, juntos, cerca de 60% do total (MDIC, 2016). De acordo com Soares e 

Castilho (2014, p. 2), “trata-se de uma concentração bastante superior à observada 

nas exportações brasileiras para o resto do mundo”. 

A participação chinesa nas importações brasileiras saltou de 2,19% em 2000 para 

17,92% em 2015, enquanto as importações brasileiras tiveram um crescimento real, 

a preços constantes de 2015, de 125,83% no mesmo período observado, 

concentrando, principalmente, na indústria de alta e média-alta tecnologia. Por outro 

lado, a participação brasileira nas exportações chinesas caiu no período de 2000 a 

2014, de 26,55% para 10,21%, o que indica um crescimento muito elevado das 

exportações chinesas que de fato ocorreu, pois, de 1999 a 2014, as exportações 

globais chinesas tiveram um crescimento real de cerca de 860% (UNCTAD, 2016). 

Observar o comportamento da relação comercial entre o Brasil e a China permite 

aprender as alterações na configuração da pauta exportadora brasileira, e, também, 

entender o caminho percorrido pela China para se tornar a grande indutora da 
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demanda por commodities. Além disso, analisar o conteúdo tecnológico dessa relação 

nos permite constatar a trajetória percorrida por ambos os países no que se refere à 

competitividade internacional. 

O país asiático possui uma posição de destaque no fluxo do comércio internacional, e 

qualquer análise da economia brasileira torna-se displicente se não levar em conta 

também a importância da economia chinesa e os impactos que ela causa 

internamente. É significativo também entender o porquê de o Brasil importar da China 

produtos de maior valor agregado, e não os produzir internamente, o que levaria ao 

país ter uma inserção internacional mais competitiva e dinâmica. 

Com isso, a relevância do tema fica evidente por abranger uma questão recente e, ao 

mesmo tempo, tão antiga no cenário brasileiro. Dada essa problemática, esse estudo 

pretende discutir o conteúdo tecnológico das relações comerciais entre Brasil e China 

para entender os impactos gerados nos sistemas de produção internos e os efeitos 

para a competitividade brasileira no exterior. 

O objetivo dessa monografia é estudar o comportamento das exportações e 

importações brasileiras com a China, no que se refere ao aumento ou diminuição da 

intensidade tecnológica desse intercâmbio comercial. Como objetivos específicos, o 

trabalho também buscou verificar os seguintes pontos: i) a importância da inovação e 

da tecnologia para a competitividade no que se refere ao comércio exterior; ii) o 

comportamento dos principais produtos brasileiros comercializados com a China e 

entender o conteúdo tecnológico das importações e exportações entre esses dois 

países; iii) as consequências da intensificação da relação sino-brasileira na pauta 

exportadora brasileira, tendo a China como forte influenciadora dessa tendência; iv) 

os efeitos das políticas de inovação nos dois países. 

Em relação à metodologia, além de bibliografias teóricas que relacionem a questão 

da concorrência Schumpeteriana com a da competitividade no mercado externo, todo 

estudo que se pretendeu fazer foi fundamentado nessas ideias.  Com isso, foi feito 

uma revisão dos trabalhos já realizados acerca do tema estudado.  

A pesquisa foi baseada na confrontação entre teoria e dados a partir de um enfoque 

neo-schumpeteriano. Para tanto, foi preciso delimitar as fontes e o tratamento dos 

dados para analisar o conteúdo tecnológico das exportações brasileiras.  Os dados 

referentes às exportações e importações da economia brasileira foram retirados no 
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website da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (Secex/MDIC). Nele encontram-se séries históricas para 

as duas variáveis. Contudo, adota-se o período de análise que vai de 1999 a 2015, 

pois é nesse período que ocorrem mudanças na configuração da pauta exportadora 

brasileira e no destino das exportações. 

Também utiliza-se o Secex/MDIC para analisar o conteúdo tecnológico das relações 

comerciais do Brasil e a ideia de fator agregado. Segundo nota metodológica, que 

converte os produtos listados pelo Sistema Harmonizado: 

A classificação das Exportações e Importações por Intensidade Tecnológica 
é construída a partir da metodologia proposta no artigo ‘The OECD STAN 
Bilateral Trade by Industry and End-use’ (BTDIxE) publicado pela 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
(DEAEX/SECEX, 2015, p. 1). 

 

Para os dados do comércio exterior da China, usa-se como fonte os anuários 

publicados pela divisão das Nações Unidas para o Comércio Exterior (em inglês, 

United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD). Verifica-ses que 

os dados divulgados pelo Handbook of Statistics sobre a economia brasileira estão de 

acordo com aqueles divulgados pela Secex/MDIC. Por isso, confia-se que esta é uma 

fonte segura sobre os dados da economia chinesa.  

Todos os valores sobre o comércio exterior, por uma questão de homogeneização, 

foram convertidos em dólar. Por esse motivo, quando for necessária uma comparação 

de valores de anos diferentes, adota-se como deflator o índice oficial de preços dos 

Estados Unidos, o Consumer Price Index – CPI. Esse indicador é calculado e 

divulgado mensalmente pelo Bureau of Labor Statistics, divisão ligada ao United 

Department of Labor. Sempre que for utilizado, será informado. 

A estrutura da monografia está dividida em quatro partes. A primeira parte discute a 

evolução das ideias a respeito do comércio internacional que a literatura econômica 

nos oferece. A segunda faz uma síntese do desenvolvimento recente da economia 

chinesa, bem como do florescer da relação comercial sino-brasileira. O terceiro 

apresenta as principais características do conteúdo tecnológico da relação comercial 

entre Brasil e China. Por fim, constam algumas considerações finais sobre o que foi 

apresentado.  
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2 EVOLUÇÃO DAS TEORIAS DO COMÉRCIO INTERNACIONAL 

 

O objetivo deste capítulo é sintetizar, cronologicamente, as principais teorias do 

comércio internacional que a literatura econômica oferece. O capítulo é divido em três 

seções: i) teorias clássicas do comércio internacional, que serviu como base para o 

surgimento das demais teorias; ii) teorias neoclássicas do comércio internacional, que 

é a corrente de pensamento mais difundida atualmente; iii) competitividade e 

inovação, que apresenta uma visão alternativa e refuta alguns princípios do 

pensamento convencional. 

 

2.1 TEORIAS CLÁSSICAS DO COMÉRCIO INTERNACIONAL 

 

Existem dois motivos básicos para os países participarem do comércio internacional. 

O primeiro é que os participantes podem tirar proveito das diferenças de forma a obter 

ganhos com bens que produz com melhor eficiência que os demais. Segundo, eles 

podem se especializar na produção de poucos artigos, produzindo-os em quantidade 

maior e, com isso, aumentar a eficiência (KRUGMAN, 2005). 

Contudo, os países, apesar de terem a percepção de que as relações econômicas 

internacionais trazem ganhos para o comércio, muitas vezes encontram dificuldades 

em mensurar o quanto de comércio permitir. Isso ocorre porque os ganhos com o 

comércio internacional trazem, também, algum ônus para os setores menos 

produtivos de um país, fazendo o investimento e os empregos, por exemplo, migrarem 

para outros setores (KRUGMAN, 2005). 

É consenso entre os economistas que o começo do estudo da economia como uma 

ciência independente ocorreu com a publicação do livro “A Riqueza das Nações”, de 

Adam Smith, em 1776. Em sua obra, Smith explora a ideia de liberalismo econômico 

como caminho para gerar mais valor. Não obstante, suas ideias buscaram 

compreender fenômenos de várias áreas da ciência econômica, como o comércio 

internacional. 

Na teoria Smithiana, um país deve produzir os produtos nos quais possui vantagens 

absolutas em relação aos outros países. Isso significa que, ao se especializar na 
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produção de um bem em que consegue produzir com custos menores que os demais, 

o país pode utilizar o excedente da produção para trocar por outros produtos que 

necessita no comércio internacional, maximizando a renda total da economia (SMITH, 

1983). 

Os fundamentos da teoria de Adam Smith pertencem ao corpo teórico da corrente de 

pensamento econômico dita como clássica, porém, nessa mesma linha, o postulado 

sobre o comércio internacional amplamente aceito é fruto de um aperfeiçoamento das 

vantagens do comércio internacional de Smith. A teoria das vantagens comparativas 

de David Ricardo demonstrou que um país, mesmo que não tenha vantagens 

absolutas na produção de algum bem, poderia ter ganhos ao se especializar na 

produção daquele bem em que tem a maior vantagem relativa aos demais em 

condições de livre-comércio (SARQUIS, 2011). 

A teoria simplificadora Ricardiana pressupõe uma economia com apenas um fator de 

produção, o trabalho, sendo esse, em última análise, o fator primordial e único 

(SARQUIS, 2011). No postulado, duas economias decidirão o que produzir entre dois 

bens, e o farão de acordo com a produtividade do trabalho, que é a tecnologia na 

teoria das vantagens comparativas, verificando em qual setor poderia aumentar os 

seus ganhos com o comércio caso alocasse todos os fatores na produção de um único 

bem. 

Assim, mesmo que um país tenha vantagens absolutas na produção de ambos os 

bens, ele decidirá produzir aquele bem em que tem vantagem relativa maior do que o 

outro (KRUGMAN, 2005). A partir disso, seu parceiro comercial, sem vantagens 

absolutas, poderia ter certas vantagens comparativas.  

Ricardo (1817) concluiu que os ganhos do comércio não dependiam apenas 
do intercâmbio de bens produzidos a menores custos, mas também do uso 
globalmente mais eficiente e pleno das capacidades produtivas disponíveis 
nos países (SARQUIS, 2011, p. 32). 

 

Segundo Sarquis (2011, p.32), “a teoria de Ricardo tem o mérito de compreender o 

primeiro e, talvez, o mais simples princípio das ciências sociais com resultados não 

triviais” e o esquema lógico ricardiano serviu como base para o desenvolvimento das 

teorias do comércio internacional. Os estudos sobre o comércio internacional surgiram 

a partir do modelo clássico das vantagens comparativas de David Ricardo. “Este 
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modelo sugere que cada país deve especializar-se na produção daquela mercadoria 

em que é relativamente mais eficiente (ou que tenha custo relativamente menor), que 

será, portanto, a mercadoria a ser exportada” (HERMIDA; XAVIER, 2010, p. 368). 

Indiretamente, o papel da tecnologia manifesta-se na produtividade do trabalho, que 

é determinante para verificar as vantagens comparativas de um produto em cada país. 

A obra de David Ricardo “procedeu de modo especialmente rigoroso e formal, ao 

estabelecer claramente as hipóteses dessa teoria” (RUFFIN, 2002; DEARDORFF, 

2007, apud SARQUIS, p. 31). 

 

2.2 TEORIAS NEOCLÁSSICAS DO COMÉRCIO INTERNACIONAL 

 

Apesar de serem simples, “as teorias clássicas contêm uma mensagem fundamental: 

o comércio induz processos de especialização que podem tornar as economias 

mutuamente mais eficientes, com mais alto padrão de produção e de consumo” 

(SARQUIS, 2011, p. 32). A instrumentalização da teoria pela corrente de pensamento 

neoclássica foi a forma lúdica encontrada para dar entendimento e servir como 

referência para a evolução da teoria do comércio internacional neoclássica. 

As teorias neoclássicas do comércio buscam demonstrar que o comércio internacional 

resulta de abundâncias relativas dos fatores de produção entre os países. O país com 

uma maior abundância relativa de um fator se especializaria na produção do bem que 

utiliza mais intensamente um fator relativamente ao outro. Originalmente, foram 

desenvolvidas em trabalhos dos suecos Eli Heckscher (1919, apud SARQUIS, 2011) 

e Bertil Ohlin (1924, 1933, apud SARQUIS, 2011). O resultado do modelo Heckscher-

Ohlin mostra uma convergência de preços de bens causado pela abertura comercial. 

As teorias neoclássicas diferem-se das teorias clássicas na formulação das 
vantagens comparativas. Nas teorias clássicas, tais vantagens se originam 
de diferenças tecnológicas ou, mais precisamente, de produtividade do 
trabalho. No marco das teorias neoclássicas, resultam das diferenças de 
dotação ou de abundância relativa dos fatores. Para tanto, as teorias 
neoclássicas deixam de assumir um fator de produção, como no modelo 
ricardiano, e passam a assumir dois ou mais fatores de produção. 
Abandonam formulações tecnológicas lineares e adotam função de produção 
“marginalista”, em geral do gênero Cobb-Douglas, a qual impõe diferenças 
intersetoriais de alocação e de distribuição de renda nos países (SARQUIS, 
2011, p. 33). 
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Segundo Hermida e Xavier (2010, p. 370), a diferença nessa teoria moderna é “a 

dotação de fatores (capital, trabalho e recursos naturais) e, neste sentido, existiriam 

os países ricos (abundantes em capital) que exportam predominantemente bens 

intensivos em capital e os países pobres que exportam bens intensivos em mão de 

obra”. Esse modelo, porém, considera que a tecnologia disponível é a mesma para 

todos os países e o produto é homogêneo, o que desconsidera o fato de os ganhos 

com as vantagens comparativas serem induzidos a partir da inovação (TIGRE, 2006, 

apud HERMIDA; XAVIER, 2010). 

O referencial teórico adotado para análise do conteúdo tecnológico da relação 

comercial entre Brasil e China, de natureza heterodoxa, confronta a inovação 

tecnológica com o comércio exterior. A investigação dessa relação foi introduzida no 

trabalho de Posner (1961, apud NEGRI, 2005), em que o autor verificou que o ingresso 

de novos produtos e/ou métodos de produção dava ao país de origem o monopólio 

até que os demais pudessem imitá-lo (NEGRI, 2005). Com novas tecnologias, o preço 

de custo do produto diminui criando a oportunidade de lucros maiores. 

Desenvolveram-se, a partir desta constatação, os modelos “hiatos 
tecnológicos”, que visavam explicar a competitividade internacional em 
função da assimetria no acesso à tecnologia, incorporando as diferenças 
tecnológicas entre países e suas implicações dentro de um arcabouço de 
equilíbrio geral (HERMIDA; XAVIER, 2010, p. 370). 

 

No mesmo arcabouço teórico, Vernon (1966, apud NEGRI, 2005) defende o conceito 

de “ciclo do produto”. Segundo essa ideia, as vantagens dos países dependem da sua 

capacidade de inovar, tanto em produtos, quanto em processos. Primeiramente a 

capacidade inovativa levaria a produção de bens para o desenvolvimento do arranjo 

tecnológico (normalmente em economias mais desenvolvidas), para, em seguida, 

depois da maturação do produto, ser difunda para além do país que detém a 

tecnologia. “Assim, a evolução do processo mostraria que a competição internacional 

é baseada na transferência internacional da tecnologia e dos melhoramentos em 

termos da produtividade” (PEREIRA, 2007, p. 11). 

Dando continuidade ao debate, Carvalho e Avellar (2015) afirmam que Freeman 

(1968) constatou empiricamente que a hegemonia da Alemanha no setor de químicos 

estava ligada aos gastos com pesquisa e desenvolvimento e dos Estados Unidos no 

setor de eletrônicos estava associado ao desenvolvimento tecnológico. 
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Assim, Posner (1961), Vernon (1966), Freeman (1968) concluem que o hiato 
temporal entre inovadores e imitadores pode ser longo, especialmente 
quando os inovadores sustentam os fluxos de inovações e as externalidades 
necessárias para inovar, enquanto nos países imitadores essas eram fracas. 
(CARVALHO; AVELLAR, 2015, p. 2). 

  

Tendo como embasamento as ideias dos hiatos tecnológicos e do arcabouço neo-

schumpeteriano, Krugman (1990, apud Negri 2005), desenvolve um modelo com dois 

países e um fator de produção, onde o primeiro (do Norte) é inovador e o segundo (do 

Sul) é não-inovador. De acordo com esse modelo, a relação comercial entre eles 

ocorre, pois, o primeiro tem o monopólio dos produtos mais tecnológicos e exporta 

para o que é especializado em produtos com tecnologias mais maduras. O monopólio 

duraria até que o país do Sul conseguisse imitar a nova tecnologia. Esse tempo é o 

gap tecnológico.  

Observa-se também que existe um diferencial nos salários em favor do país do Norte, 

porém essa diferença tende a diminuir à medida que a tecnologia do novo produto for 

se difundindo. Com isso, apesar do Norte ter vantagens absolutas na produção de 

todos os bens, o fluxo comercial entre os países se sustenta justamente porque, 

pagando salários mais baixos, o país do Sul consegue compensar a produtividade do 

Norte pois tem vantagem nos custos. Krugman (1990, apud Negri 2005) conclui que 

existe um “bem marginal” no qual as vantagens de sua produção seriam iguais entre 

os países. Os produtos menos tecnológicos do que o “bem marginal”, seriam 

produzidos pelo Sul, e aqueles mais intensivos em tecnologia e inovação do que o 

“bem marginal”, seriam produzidos pelo Norte. Nesse modelo, a estrutura do mercado 

permanece a mesma, embora os bens envolvidos no comércio mudem 

continuamente. 

Estudos empíricos desenvolvidos por autores nacionais buscaram, a partir do enfoque 

supracitado, compreender o caso brasileiro. Hermida e Xavier (2012, p. 377) 

verificaram que, depois da abertura comercial, “a pauta de exportações brasileira 

ainda está bastante afastada do padrão mundial, crescentemente concentrado em 

produtos de maior intensidade tecnológica”. Esse fenômeno se intensificou com a 

crise financeira de 2008, segundo os autores, por um aumento do preço internacional 

das commodities e do aumento das exportações para a China. Todavia, no estudo 

conclui-se que “... o esforço inovativo dos setores de alta tecnologia nos últimos anos 
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apontam ganhos de competitividade em determinados segmentos nos quais a 

inovação tecnológica e os retornos crescentes de escala são predominantes no 

processo de produção” (HERMIDA; XAVIER, 2012, p. 391). 

 

2.3 CONPETITIVIDADE E INOVAÇÃO 

 

2.3.1 A Contribuição de Schumpeter 

 

O economista Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) é responsável por ter 
projetado um raio de sol no mundo hermético e estático da teoria neoclássica 
e nele aberto algumas fendas para a entrada, neste paraíso, de fenômenos 
que, embora existentes no mundo real, como o desenvolvimento e as crises 
econômicas, eram praticamente ignorados por essa escola de pensamento 
(OLIVEIRA, 2014, p. 100). 

 

Uma das principais contribuições às críticas sobre a visão clássica e neoclássica vem 

da obra de Joseph Schumpeter, “Capitalismo, Socialismo e Democracia”, de 1942. 

Nele, o autor aponta os equívocos dos métodos e dos pressupostos das visões 

supracitadas. Entre as críticas, a de que, normalmente, as suposições da teoria 

convencional se aplicam à casos isolados e não representativos do modo capitalista. 

De acordo com Schumpeter (1961, p. 109) “se nós, economistas, fôssemos dados 

menos ao pensamento esperançoso e mais à observação dos fatos, duvidaríamos 

imediatamente dos méritos reais de uma teoria que nos teria levado a esperar 

resultado muito diferente”. 

O caráter estático dos modelos de desenvolvimento econômico tradicionais, segundo 

Schumpeter, não refletem a realidade do sistema econômico capitalista, a começar 

pela ideia de concorrência perfeita. Nessa suposição, os agentes econômicos são 

sempre influenciados pelas forças de mercado e nunca influenciadores e, caso 

fossem, seria exceção à regra, uma falha de mercado. O que se observou, na verdade, 

foi, a partir do início do século XX, mercados cada vez mais monopolizados e/ou 

oligopolizados, sem que isso representasse perda de eficiência (SCHUMPETER, 

1942). 

O economista entende que o capitalismo é um processo dinâmico, no qual o sistema 

está sempre em constante mudança: “O capitalismo é, por natureza, uma forma ou 
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método de transformação econômica e não, apenas, reveste caráter estacionário, pois 

jamais poderia tê-lo” (SCHUMPETER, 1961, p. 110). Para ele, o motor do 

desenvolvimento econômico seria as inovações, maneira pela qual os empresários 

buscam auferir maiores lucros. Com isso, um método de produção substitui o outro de 

maneira que cria novos produtos e tecnologias, revelando o caráter cíclico que sofre 

a economia. Esse processo, de acordo com Schumpeter, de forma nenhuma ocorre 

de maneira suave, sendo que a inovação destrói e cria um novo padrão e método de 

produção, além de novos hábitos de consumo. Essa é a ideia de “destruição criadora”, 

em que o novo, consequentemente, provoca destruição do antigo.  

Este processo de destruição criadora é básico para se entender o capitalismo. 
É dele que se constitui o capitalismo e a ele deve se adaptar toda a empresa 
capitalista para sobreviver. Esse fato afeta o nosso problema de duas 
maneiras diferentes (SCHUMPETER, 1961, p.110). 

 

Ao se falar em inovação na teoria Schumpeteriana, não necessariamente ela deva ser 

a criação de um novo produto. Podemos expor quatro modos em que se considera 

inovação: i) o caso clássico, que é a introdução de novos bens ou técnicas de 

produção; ii) surgimento de novos mercados; III) fontes de ofertas de matérias-primas; 

iv) composições industriais (VIEIRA, 2010). 

No estudo desenvolvido pelo economista, busca-se investigar os movimentos cíclicos 

que passa a economia. Para ele, esses movimentos são causados por mudança 

qualitativa, como a tecnologia e a inovação. Existem duas fases que acontecem e que 

impactam nessa mudança, chamadas de ondas primárias e secundárias. A primeira 

se desenvolve dentro da empresa, fruto da inovação nos meios de produção. Em 

seguida, a segunda onda é o espalhamento das inovações para toda a economia, 

resultando em mudanças qualitativas na estrutura capitalista (SCHUMPETER, 1997 

apud WAGNER, 2012). Com isso, a economia não tenderia ao equilíbrio, visto que 

esse é um processo dinâmico, que gera instabilidade econômica em função da 

trajetória de mudanças qualitativas. “O desenvolvimento econômico ocorre devido a 

mudanças qualitativas, isto é, quando ocorre uma inovação tecnológica capaz de 

alterar a dinâmica da economia” (WAGNER, 2012, p. 14). 

O impulso fundamental que põe e mantém em funcionamento a máquina 
capitalista procede dos novos bens de consumo, dos novos métodos de 
produção ou transporte, dos novos mercados e das novas formas de 
organização industrial criadas pela empresa capitalista (SCHUMPETER, 
1961, p. 110). 
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Para Schumpeter, de acordo com Wagner (2012), a dinâmica econômica é regida pela 

interação entre inovação, crédito e empresário, por isso, contrariando o pensamento 

tradicional, a tecnologia e inovação são produtos de mudanças endógenas. Apesar 

desse processo, a mudança qualitativa, que é induzida pela inovação, pode esbarrar 

nos limites físicos da capacidade produtiva, chamadas de mudanças quantitativas.  

A concorrência em Schumpeter, de acordo com Possas (2002), é vista como um 

processo endógeno e constante de busca por espaços, e a maneira que os agentes 

econômicos encontram para ocupar uma parcela do mercado é por meio da inovação.  

Para ele, esse movimento pode vir a criar monopólios temporários, que é a forma 

predominante nos mercados. Essa é uma visão não ortodoxa, na qual enxerga a 

economia como envolta num processo dinâmico no qual a inovação é o efeito da 

procura por lucros extraordinários para se obter vantagens competitivas. 

 

2.3.2 Os neo-schumpeterianos 

 

A corrente teórica neo-schumpeteriana tem avançado substancialmente o 
pensamento econômico sobre desenvolvimento. Esta teoria é apropriada 
para análises desenvolvimentistas e, além disso, é adequada para uso como 
instrumento de elaboração de políticas econômicas, podendo ser adaptada 
para casos de países não desenvolvidos, como o Brasil, o que tem sido feito 
por muitos autores internacionais e brasileiros (DATHEIN, 2010, p. 193). 

 

A partir da década de 1970, novos conceitos como paradigmas tecnológicos e 

trajetórias tecnológicas foram desenvolvidos a partir dos fundamentos da teoria 

Schumpeteriana. Essas teorias rejeitam a ideia de equilíbrio de mercado, 

argumentando que os agentes econômicos, como as firmas, têm características 

cognitivas próprias. Além disso, acreditam que, por existir uma gama variada de ideias 

e com isso levar a um processo de aprendizagem, a hipótese de racionalidade 

substantiva não pode ser considerada como definidora da característica de um agente 

econômico (VIEIRA, 2010). 

Algumas das ideias de Schumpeter foram acolhidas por economistas heterodoxos 

com enfoque evolucionário, chamados também de neo-schumpeterianos, como 

Nelson e Winter (1982), Dosi (1988), Dosi, Pavitt e Soete (1990) (SILVA; AVELLAR, 
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2015).  Dentre essas ideias, uma que aparece como principal é a de que a mudança 

econômica é resultado da trajetória da busca por inovações. Para eles, “o ritmo e a 

direção da cumulatividade de técnicas e conhecimento, que define a trajetória 

tecnológica, vão depender dos níveis de formalização e do propósito dos esforços 

inovativos, bem como a sua forma de aprendizagem” (NELSON; WINTER, 2005, apud 

SILVA; AVELLAR, 2015, p. 4). Acreditam ainda que, ao contrário do modelo de 

dotação de fatores, a tecnologia não é um bem disponível igualmente para todos. 

Segundo Dosi (1984, apud VIEIRA, 2010), a tecnologia é um conjunto de 

conhecimentos incorporado a alguma atividade econômica que objetiva manter a 

competitividade e a sobrevivência em um determinado mercado. “Portanto, a 

tecnologia tem um caráter dinâmico e endógeno ao processo de desenvolvimento 

econômico, ao contrário dos preceitos estáticos da análise neoclássica” (VIEIRA, 

2010, p. 7).  

 

Em resumo, os organismos individuais (fenótipos) correspondem às firmas; 
populações aos mercados (indústrias); genes (genótipos) às rotinas (regras 
de decisão) ou formas organizacionais; mutações às inovações (em sentido 
amplo, schumpeteriano); e lucratividade à aptidão (fitness). Assim, firmas 
com rotinas mais adequadas à obtenção de maior lucratividade levam a seu 
maior crescimento no mercado, portanto maior market share. Inovações que 
tenham potencial para gerar rotinas indutoras de maior lucratividade serão 
selecionadas implicitamente pelo maior sucesso competitivo das firmas 
portadoras dessas. Dessa forma, rotinas mais rentáveis tenderão a ser 
selecionadas em detrimento das demais, aumentando sua participação no 
pool de rotinas da indústria, assim como genes selecionados aumentam sua 
participação no pool genético de uma população (POSSAS, 2008, p. 287). 

 

Em suma, a abordagem neo-schumpeteriana baseia-se em três pontos fundamentais: 

i) a tecnologia é fruto de um processo endógeno; ii) o crescimento econômico está 

diretamente ligado ao padrão de especialização do país, e, aqueles que são 

especializados em setores mais tecnológicos tem maior crescimento; iii) as 

instituições têm papel importante no processo de inovação (CARVALHO; AVELLAR, 

2015). 
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2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As teorias do comércio internacional ainda servem como referência para os estudos 

da disciplina de economia internacional. Contudo, como pudemos ver na contribuição 

de Schumpeter, a visão alternativa com enfoque nas inovações também nos oferece 

embasamento teórico para analisar os fenômenos do comércio internacional. 

Para diversos autores que serão apresentados e citados ao longo do trabalho, o papel 

da tecnologia tem espaço fundamental na lógica de produção capitalista. Com um 

enfoque nas inovações podemos perceber o papel das economias capitalistas bem 

como o desenho geoeconômico de acordo com o desenvolvimento tecnológico. 
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3 SÍNTESE DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CHINÊS E 

EVOLUÇÃO DAS RELAÇÕES SINO-BRASILERIAS 

 

A ideia central deste capítulo é apresentar brevemente o modelo de crescimento 

chinês e o crescimento do comércio entre Brasil e China. O conteúdo apresentado 

neste capítulo servirá como referência para a análise que será feita no capítulo 

seguinte pois elucidará o papel ocupado pelas economias brasileira e chinesa no 

comércio internacional. O capítulo é divido em três seções: i) elementos do 

desenvolvimento chinês; ii) a China como player global; iii) evolução da relação 

comercial entre Brasil e China. 

 

3.1 ELEMENTOS DO DESENVOLVIMENTO CHINÊS 

 

É esperado que seja difícil resumir a história do país mais populoso do mundo, uma 

nação com um dos maiores territórios e com uma cultura milenar que influenciou 

diversas gerações ao redor do mundo. O que tem se percebido, contudo, é que o 

crescimento econômico realizado pela China é fruto de uma política econômica e de 

um planejamento específico que se iniciou há poucas décadas atrás. 

Ao longo dos últimos séculos o país oriental foi governado por diversas dinastias 

diferentes, que ajudaram a formar as características geopolíticas e sociais que o 

identificam como nação. Porém, depois da Revolução Chinesa, mais especificamente 

em 1978, o produto interno bruto chinês passou a crescer a uma taxa média anual de 

10%, atingindo o patamar atual de segunda maior economia do mundo. Esse processo 

“foi enquadrado na transição do sistema econômico de planificação centralizada para 

um sistema de mercado” (BEKERMAN; DULCICH; MONCAUT, 2013, p. 7), 

alavancando os níveis de eficiência e produtividade e dando “maior autonomia às 

unidades produtivas em termos de implementação e desenvolvimento de técnicas de 

produção, decisões de investimento e apropriação privada do excedente” (CHOW, 

2002 apud BEKERMAN; DULCICH; MONCAUT, 2013, p. 7). 

A presença do Estado chinês na realização de políticas macroeconômicas voltadas 

para o desenvolvimento econômico é o principal traço desse modelo, que conseguiu 

também resultados na área social, permitindo que cerca de “500 milhões de pessoas 



23 
 

saíssem da pobreza, transformando a China no principal país manufatureiro e no 

maior exportador em nível mundial” (WORLDBANK, 2012, apud BEKERMAN; 

DULCICH; MONCAUT, 2013, p. 7). Nesse novo cenário, a partir de 1980, a China 

passou a ter um excesso de oferta, em uma situação de taxas de poupança acima 

das taxas de investimento, permitindo que parte do seu excedente da produção fosse 

exportado (cerca de 27%). Inicialmente as exportações caracterizavam-se por 

manufaturas mais simples, de baixo valor agregado, e transformação de recursos 

naturais, não sendo muito diferente dos países latino-americanos à época 

(BEKERMAN; DULCICH; MONCAUT, 2013). Todavia, “as transformações produtivas 

experimentadas posteriormente mostraram profundas mudanças geradas nos 

padrões de especialização a partir de políticas macroeconômicas, industriais e de 

complementação produtiva regional” (BEKERMAN; DULCICH; MONCAUT, 2013, p. 

8). 

Preliminarmente, as mudanças sociais e econômicas implementadas na China foram 

no sentido de reduzir as lacunas geradas pela desigualdade e problemas estruturais, 

como a reforma agrária. O cenário encontrado por Mao Tsé-tung em sua ascensão no 

poder em 1949 era de um país vivendo um caos social, de uma sociedade 

fragmentada, como observa Milaré e Diegues (2012):  

O país estava devastado pela guerra contra o domínio japonês e também 
pela guerra civil que enfrentara contra os nacionalistas. O cenário econômico 
estava longe de estável: a agricultura havia sido assolada e a indústria 
(rudimentar) existente, destruída (Yang, 1990, p. 233-234). É nesse contexto 
que emerge o consenso acerca da necessidade de uma reforma agrária 
extensa e eficiente. Poderíamos descrever a economia chinesa nesse 
momento como dual, composta por um vasto território agrícola com poucas 
cidades “industriais” ao seu redor (MILARÉ; DIEGUES, 2012, p. 363). 

 

Nessa conjuntura, a criação de uma indústria passava necessariamente por uma 

reforma agrária de forma a criar bases para o fortalecimento industrial, pois com o 

aumento de produtividade na agricultura é possível suprir os processos de fabricação 

com os excedentes da produção. Em seguida, na política econômica conduzida por 

Mao, a indústria pesada foi pensada de forma a servir como alicerce para que, 

futuramente, a economia pudesse caminhar na direção da produção de bens de 

consumo e/ou de maior complexidade tecnológica. Essa fase foi especialmente 

importante, pois a indústria pesada supre com insumos outros setores industriais mais 

tecnologicamente avançados e o sucesso desses últimos passa pelo sucesso dos 
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primeiros (MILARÉ; DIEGUES, 2012). “O objetivo de acelerar o processo de 

industrialização chinesa é um aspecto marcante da estratégia de desenvolvimento do 

período, que optou por seguir os moldes soviéticos pautados na estatização da 

indústria existente” (MILARÉ; DIEGUES, 2012, p. 367). Foram essas as bases do 

pensamento objetivando o crescimento econômico e que seguiram como modelo após 

a Revolução Chinesa. 

Para Medeiros (1997), os fatores propulsores do crescimento econômico da China 

foram: i) o excedente agrícola e de consumo; ii) investimento externo e gasto público; 

iii) exportações; iv) investimento estrangeiro direto; v) financiamento internacional. O 

primeiro pode ser explicado pela reforma da agricultura, fim das comunas com a 

reforma da terra e investimentos na produção de energia elétrica, acabando com os 

gargalos que limitavam a produção e obstruíam ganhos de produtividade. 

Em seguida, o investimento ficou situado acima dos 35% do PIB ao longo dos anos 

1980, e foram alocados na expansão da capacidade produtiva industrial. Já o gasto 

público foi deficitário no mesmo período pela política de preços e os incentivos fiscais. 

O terceiro, exportações, é o item que permitiu a China ofertar seu excedente de 

produção no mercado externo e foi um dos grandes indutores do crescimento chinês. 

 Segundo Medeiros (1997, p. 6), “talvez a parte mais visível das reformas e mudanças 

estruturais chinesas seja a explosão dos investimentos diretos”. O crescimento do 

Investimento Estrangeiro Direto (IED) começou a aparecer a partir de 1991, sendo 

alocados em sua maioria no mercado interno. A composição desses investimentos 

aparece prioritariamente na forma de joint ventures para ampliar a capacidade 

produtiva em setores predefinidos pelo governo. Por último, o financiamento 

internacional, inicialmente, em 1978, foi a principal fonte de divisas do governo chinês 

para desenvolver o seu parque industrial. Contudo, a captação de ativos por meio das 

exportações representou 77% do total obtido em 1988 e o investimento estrangeiro 

direto superou dez vezes o montante total de empréstimos comerciais e credores 

internacionais (MEDEIROS, 1997). 

As reformas adotadas pelo PCC (Partido Comunista Chinês), único partido da China, 

a partir de 1978, após a morte de Mao Tsé-tung, visaram o aumento da participação 

no comércio internacional para promover o desenvolvimento econômico do país. “Em 

2002, a China já tinha se elevado da posição de 32º exportador do mundo em 1978, 



25 
 

para a de 5º maior exportador mundial, atrás somente dos EUA, Alemanha, Japão, e 

França...” (STORY, p.124-125 apud VILLELA, 2004, p. 9). Na transição para uma 

economia de mercado, o país incentivou a criação de joint ventures em setores de 

maior valor agregado e arquitetou políticas comerciais no sentido de dar incentivos 

fiscais aos exportadores, como no caso do drawback. Isso permitiu que houvesse 

migração da força de trabalho para setores com maiores produtividades, e, no caso 

especial da China, esse contingente se deslocou do campo para as cidades, onde as 

indústrias estavam inseridas. 

As modernizações perseguidas pelo governo chinês com as reformas respeitaram 

quatro objetivos básicos: a primeira ideia é de planejamento e preços. De acordo com 

Medeiros (1997, p. 8), “em 1984, os documentos do PCC enfatizavam a mudança do 

conceito de planejamento. Este deixava de ser mandatório e passava a ser 

interpretado como instrumento de liderança”, e ainda que “no Congresso de 1987 é 

estipulado que a função econômica do estado é o de regular o mercado, e o do 

mercado o de guiar as empresas”. Esse aspecto também é corroborado por Masiero 

e Coelho (2014) que afirmam que os resultados alcançados pela China a partir dos 

anos 1990 “...não foram atingidos aleatoriamente, mas pela existência de um 

planejamento industrial específico, formulado, orientado e liderado pelo Estado no 

âmbito de uma estratégia nacional de desenvolvimento do país” (MASIERO; 

COELHO, 2014, p. 144). A segunda, como já ficou evidente, a reforma da terra, 

formulou uma política de incentivos onde o produtor obrigatoriamente deveria vender 

para o Estado uma parte de sua produção a um preço predeterminado. O excedente 

da produção poderia ser vendido a um preço acima do fixado.  

O terceiro objetivo consistiu na elevação do patamar das empresas estatais. A 

estratégia era formar gigantes industriais estatais em setores estratégicos, 

centralizando o poder de mercado nas mãos do governo. Por último, como também já 

salientado anteriormente, o rumo da economia chinesa seguiu por dois caminhos, a 

industrialização para abastecer o mercado interno e a promoção das exportações. 

Com isso, as zonas econômicas especiais, o regime de câmbio desvalorizado e a 

liberalização do acesso a recursos externos fizeram parte do plano (MEDEIROS, 

1997). 
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3.2 A CHINA COMO PLAYER GLOBAL 

 

A geografia econômica mundial está sofrendo grandes alterações na sua dinâmica, 

induzida pelos resultados recentes da economia chinesa, que passou a ser vista como 

uma grande potência mundial em diversos setores estratégicos. Suas reformas 

levaram o país a ter nos anos 2000 o segundo maior PIB do mundo, além de ser o 

segundo maior captador de investimento estrangeiro direto e maior país exportador. 

Segundo Masiero e Coelho (2014, p. 140),  

para muitos analistas, esses expressivos resultados atingidos pelos chineses 

são frutos de uma nova trajetória de crescimento, direcionada, sobretudo, por 

uma estratégia going global, caracterizada por forte e agressiva inserção de 

suas empresas e negócios em terceiros mercados, seja via exportações e/ou 

investimento direto no exterior. 

 

De acordo com Araújo (2013), a mudança estrutural nos indicadores de inovação da 

economia chinesa resulta da relação entre aumento da intensidade tecnológica nos 

setores escolhidos pelo governo e diminuição da lacuna de inovação nos setores 

produtivos em comparação com os países desenvolvidos.  A política de inovação 

pretendida pelo Estado chinês buscou, a partir dos anos 1990, transferir as novas 

tecnologias aos setores produtivos. Inicialmente, após as reformas do fim da década 

de 1970, a estratégia de desenvolvimento tecnológico respeitava três princípios 

básicos: i) empresas estatais como principais produtoras; ii) institutos públicos de 

pesquisa (IPPs) como principais provedores de ciência e de tecnologia; iii) importação 

de bens de capital e tecnologia de países desenvolvidos ocidentais e a antiga União 

Soviética (ARAÚJO, 2013). Nesse sistema o primeiro nível de governo é o grande 

definidor da política de inovação e os institutos públicos de pesquisa são os 

condutores e desenvolvedores de novas tecnologias, sendo essas aplicadas nas 

empresas públicas. Até 1987 os institutos públicos de pesquisa foram responsáveis 

por cerca de 55% do gasto em P&D (OECD, 2008 apud Araújo, 2013) e a participação 

dos setores mais tecnológicos no total da produção subiu de 4% em 1980 para 10% 

em 1989 (Rausch, 1998; Wang e Szirmai, 2003 apud Araújo, 2013). 

Grande parte da alocação dessas políticas aconteceu nas zonas econômicas 

especiais, que foram criadas pelo governo chinês com o intuito de liberalizar e 

desregulamentar áreas para atrair capitais estrangeiros e concentrar a produção de 
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industrializados perto das regiões costeiras com vistas à exportação. Essas zonas 

tiveram especial importância quando, na segunda metade da década de 1980, o 

governo chinês percebeu que o processo de inovação deveria acontecer nos locais 

onde elas eram aplicadas, ou seja, nas empresas, e não nos institutos de pesquisa 

e/ou nas universidades (ARAÚJO, 2013). A partir disso, “o governo chinês mudou sua 

orientação de políticas de inovação e esforçou-se grandemente, durante a década de 

1980, para criar um mercado chinês de tecnologia – no qual tecnologia, como qualquer 

mercadoria, poderia ser comprada, vendida ou transferida” (ARAÚJO, 2013, p. 12).  

Entre as ações governamentais a mudança do mecanismo de incentivo à inovação 

passou a ser por concorrência de projetos e não mais horizontal, transformação dos 

institutos de pesquisa em empresas de tecnologia, criação de parques tecnológicos e 

incentivos fiscais às empresas internacionais para atrair investimento estrangeiro 

direto. Além disso, com a chegada de empresas mais tecnologicamente superiores, a 

convergência e transferência de tecnologia acontecia por meio das joint ventures. 

Com isso, de acordo com Ding, Li e Wang (2008, apud Araújo, 2013), 480 empresas 

da Fortune 500 foram atraídas à China. Todavia, a perda de arrecadação com 

incentivos fiscais levou à China a perder capacidade de investir em infraestrutura de 

P&D, provocando dependência tecnológica das grandes firmas internacionais, o que 

levou a China imitar produtos sem se preocupar com a propriedade intelectual até sua 

entrada na OMC, como observa Araújo (2013, p. 13):  

Da parte do governo, o tratamento fiscal diferenciado das transnacionais – 
um dos mais importantes atores da economia – levou à perda da capacidade 
fiscal para realizar investimentos públicos adequados na infraestrutura de 
P&D. Da parte das firmas, elas se tornaram extremamente dependentes de 
tecnologias e equipamentos importados e usaram a imitação, não raro com 
desrespeito à propriedade intelectual, como estratégia básica de negócios. 
Como resultado disto, as firmas não investiram em capacitação local para 
inovação e nem buscaram estratégias empresariais baseadas na 
diferenciação ou na gestão de marcas de seus produtos; pelo contrário, a 
concorrência foi baseada na melhoria da produtividade e nos baixos custos 
trabalhistas. 

 

Segundo Tang (2009, apud Araújo, 2013, p. 14), a partir de então, “o principal objetivo 

das atuais políticas chinesas de inovação é transformar a China em uma sociedade 

voltada para inovações até 2020”. Gradualmente, a China deve diminuir a sua 

dependência tecnológica do exterior, reduzir cada vez mais a reprodução de bens com 
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propriedade intelectual e apostar em uma força de trabalho capacitada para ser base 

do crescimento econômico de longo prazo. 

Ao apresentar os indicadores econômicos da China, Masiero e Coelho (2014) 

mostram que a participação média da indústria cresceu para 46% do PIB chinês no 

período de 1990-2009 e que supera bastante a média mundial no mesmo período. 

Destrinchando a participação dos setores industriais, vemos que a indústria de bens 

intermediários teve notada expansão, atingindo 33% de participação em contrapartida 

a outras economias emergentes e outras regiões, que tiveram uma participação de 

18% (World Bank, 2011, apud MASIERO; COELHO, 2014). 

Os autores apontam, a partir desses indicadores, que o sucesso chinês se deu por 

conta de um projeto de desenvolvimento e uma política industrial liderada pelo Estado 

a partir de 1989, subsidiando diversos setores-chave como eletrônico, elétrico, 

químicos, etc. A proporção da exportação de bens primários entre 1991 e 2008, caiu 

de 22% para 9%, fruto, do novo plano de desenvolvimento tecnológico e de 

investimento de capital estrangeiro em áreas prioritárias. O incremento tecnológico 

nas exportações chinesas nos anos 1990 permitiu que o país pudesse adicionar valor 

na sua corrente de comércio com o resto do mundo (World Bank, 2011, apud 

MASIERO; COELHO, 2014). 

A reorganização industrial nos anos 1990, no sentido de desenvolver a intensidade 

tecnológica de seus produtos, melhorando a qualidade, quantidade e preço, permitiu 

à China criar uma rede industrial em nível internacional altamente competitiva. 

Consequentemente, a atração de investimento fez com que a China se consolidasse, 

no fim dos anos 2000, “como uma economia capaz de atrair empresas estrangeiras 

para produzir em seu país, mas de articulá-las com as chinesas e, principalmente, 

dotá-las de capacidade de desenvolver tecnologias próprias na e a partir da China” 

(MASIERO; COELHO, 2014, p. 151). Esse novo cenário proporcionou ao país oriental 

a possibilidade de se tornar uma investidora internacional nos anos 2000. Esse fato é 

explicado pela influência de suas empresas em mercados emergentes, como na África 

e na América do Sul. Prova disso é que, em 2009, considerando Hong Kong, o país 

se tornou o terceiro maior investidor mundial, alcançando a cifra de US$100 bilhões. 

Além disso, a participação da China nas exportações mundiais atingiu 12,33% em 

2014, contra 3,82% em 2000 (UNCTAD, 2015). 
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3.3 EVOLUÇÃO DA RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE BRASIL E CHINA 

 

O estabelecimento de relações diplomáticas entre Brasil e China data o ano de 1974. 

Curiosamente, nesse período, ambos passavam por mudanças em seus cenários 

políticos e sociais. O Brasil atravessava um período de ditadura militar enquanto a 

China vivia o radicalismo das reformas socialistas. Contudo, como observa Oliveira 

(2010, p. 88), “desde o início a parceria sino-brasileira apresentava o objetivo de uma 

ação conjunta em tópicos de interesses comuns de desenvolvimento na agenda 

internacional, demonstrando similaridades em alguns princípios de política externa”. 

Ainda nessa época, contrariamente ao período mais recente, o Brasil apresentava um 

forte estágio de desenvolvimento econômico enquanto a China tentava recondicionar 

a economia de volta aos trilhos. De acordo com Oliveira (2010), a China foi único o 

país asiático com que o Brasil obteve relações significativas nesse período. 

No campo econômico, a partir dos anos 1980, a condição de desenvolvimento dos 

dois países se reverteu, com a China passando por forte crescimento econômico 

sustentado pelas suas reformas e o Brasil atravessando um período conhecido como 

“Década Perdida”. Desde então, a China atravessa um período com altas taxas de 

crescimento do seu produto e, no período observado de 1978 a 2015, sempre cresceu 

muito acima da média de crescimento mundial e do crescimento brasileiro, com 

ressalva para o final dos anos 1970, como podemos verificar no Gráfico 1: 
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Gráfico 1 - Taxa de crescimento anual (1978-2015) (%) 

 

Fonte: World Bank. Visitado em novembro/2016. Elaboração própria.  

 

Desde o final dos anos 1970, a China adotou uma estratégia de abertura econômica, 

e o país ressurgiu como uma potência global. Seu rápido crescimento econômico e 

processo intenso de internacionalização fizeram com que, em 2011, sua economia 

contribuísse com mais de 10% do comércio global, 10% do produto interno bruto (PIB) 

mundial medido em preços de mercado e 15% do PIB mundial medido em poder de 

paridade de compra (CUNHA; LÉLIS; BICHARA, 2012). Essa ascensão chinesa 

provocou uma grande alteração no fluxo de exportações e importações mundiais, 

impactando principalmente os países da América Latina, que eram em sua maioria 

exportadores de produtos primários. Esse aumento das importações chinesas teve 

importantes repercussões sobre as exportações brasileiras de produtos agrícolas e 

agroindustriais. Efetivamente, entre 1997 e 2009, as exportações de produtos de 

origem agrícola do Brasil para a China passaram de cerca de US$ 700 milhões para 

US$ 8,9 bilhões, um aumento significativo que impactou bastante na economia 

brasileira (MDIC, 2016). 

O Brasil sofreu duas consequências com essa ascensão da economia chinesa: o 

estímulo aos setores que se beneficiam da demanda chinesa por recursos naturais, e 
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a pressão competitiva na indústria. Enquanto a indústria de transformação teve um 

incremento em seu déficit externo entre 2008 e 2011, o setor primário obteve 

superávits expressivos (CUNHA; LÉLIS; BICHARA. 2012). Os países da América 

Latina se tornaram mais vinculados à economia chinesa, em função dos poucos 

canais de comércio, e isso inclui o Brasil, que, por sua vez, passou por um processo 

de especialização regressiva, e por meio dessa alteração no padrão brasileiro de 

comércio internacional, passou a depender mais ainda das exportações de recursos 

naturais, já que houve uma perda de capacidade de competir nos mercados local e 

global (CUNHA; LÉLIS; BICHARA. 2012). 

O Brasil, em contraste com a China, não tem conseguido estabelecer uma estratégia 

nacional capaz de articular planejamentos, projetos e políticas de desenvolvimento no 

longo prazo. Pode-se argumentar que o Plano de Metas e os Planos Nacionais de 

Desenvolvimento (PND) foram os que mais se aproximaram dessa ideia quanto à sua 

forma (MASIERO; COELHO, 2014). Em períodos recentes, pós anos 1990, o que 

ocorreu foram políticas isoladas, não totalmente articuladas, que tentaram resolver 

problemas específicos, principalmente fiscais, cambiais ou inflacionários, mas nunca 

de forma articulada com os agentes produtivos e com fraca capacidade de 

mobilização e liderança do Estado. Já a China tem conseguido uma grande expansão 

industrial e internacional como resultado de suas articulações de políticas setoriais, 

que permitiram modificações em processos internos de suas empresas, de gestão de 

tecnologias e produtos (MASIERO; COELHO, 2014). 

As relações comerciais entre Brasil e China, apesar de já acorrer desde a década de 

1970, começaram a se intensificar no início dos anos 2000. Em 1997, a China não 

figurava entre os 15 maiores parceiros comerciais do Brasil em termos de corrente de 

comércio. Já em 2009, a China assumiu a primeira posição que sempre foi ocupada 

pelos Estados Unidos, sendo que nesse ano a participação da China na corrente de 

comércio brasileira foi de 13,15% (MDIC, 2016). Do outro lado, em 2000, o Brasil 

ocupava a vigésima primeira posição no ranking de participação na corrente de 

comércio chinesa, com 0,5% do total, e em 2012 o país assumiu a oitava posição 

(CHINA CUSTOMS, 2016). A evolução das relações comercias entre os dois países 

pode ser entendida a partir do Gráfico 2:  
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Gráfico 2 – Posição do Brasil e da China na respectiva balança comercial 

 

Fonte: Secex/MDIC e China Customs. Visitado em novembro/2016. Elaboração própria. 

 

A mudança no ranking de principais parceiros comerciais dos dois países ocorreu com 

a entrada da China na OMC em 2001. De acordo com Bekerman et al (2013, p. 11), 

“ao ingressar na OMC, no fim de 2001, a China teve que adaptar sua estrutura tarifária, 

por meio da redução de tarifas e eliminação de barreiras não tarifárias, entre outras”, 

e, a partir desse novo contexto, a China se permitiu abrir novos mercados para suas 

exportações e importações, além de ter acesso a fontes de abastecimento de insumos 

e matérias-primas (BEKERMAN et al, 2013). Também para Medeiros e Cintra (2015, 

p. 34):  

As relações comerciais entre a China e países da AL começaram a se 
intensificar a partir de 2002, com o ingresso da China na OMC e pela maior 
ofensiva comercial a partir da visita de Hu Jintao em 2004, quando dezenas 
de acordos comerciais, de investimentos e de cooperação foram assinados 
com diversos países da região. 

 

Além disso, segundo Medeiros e Cintra (2015), o aumento da demanda chinesa por 

commodities provocou aumento nos preços desses bens e como resultado,  

A elevação do preço das commodities permitiu um crescimento generalizado 

das exportações tanto dirigido diretamente para a China — contribuindo em 

muitas delas para um saldo comercial elevado — quanto para o resto do 
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mundo; por outro lado, no caso das economias mais diversificadas (Argentina 

e Brasil) o maior crescimento dos países primário especializados permitiu 

aumentar as exportações não apenas de commodities mas a de bens 

industriais (ainda que a taxas menores) para estes mercados, gerando 

inclusive superávit comercial com os países da América do Sul (MEDEIROS; 

CINTRA, 2015, p. 38). 

 

Para cristalizar o entendimento dessa motivação, além de ambos assumirem posições 

de maior importância, com destaque para a China, que, em 2009, se tornou o principal 

parceiro comercial do Brasil superando dois outros antigos parceiros brasileiros, os 

Estados Unidos e a Argentina, os valores e o volume exportado cresceram de forma 

vertiginosa nos anos que sucederam a entrada da China nas negociações da OMC: 

 

Gráfico 3 – Balança comercial do Brasil com a China (milhões de US$) 

 

Fonte: Secex/MDIC. Valores deflacionados pelo Consumer Price Index. Visitado em outubro/2016. 
Elaboração própria. 

 

Nos últimos anos, o saldo da balança comercial tem pesado mais para o lado do Brasil 

do que da China, e a importância que China tem para a economia brasileira é refletida 

no fato de que, por exemplo, em 2011, ápice do montante da diferença entre 
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exportações e importações, o saldo representou 38,68% do saldo total (MDIC, 2016). 

Dentro desse contexto, os principais produtos exportados pelo Brasil para a China no 

último ano foram soja mesmo triturada, exceto para semeadura, minérios de ferro não 

aglomerados e seus concentrados, óleos brutos de petróleo. Enquanto a China 

exportou para o Brasil, principalmente, partes de aparelho para telefonia, partes de 

aparelhos radiofônicos e terminais portáteis de telefonia celular (MDIC, 2016). Em 

2004, o conteúdo da pauta exportadora dos dois países não era muito diferente, sendo 

que nesse período os principais produtos exportados do Brasil para a China foram 

outros grãos de soja mesmo triturados, minérios de ferro não aglomerados e seus 

concentrados e óleo de soja, em bruto, mesmo degomado. Em contrapartida, os 

principais produtos exportados pela China para o Brasil no ano de 2004 foram coques 

de hulha, partes de aparelhos transmissores e/ou receptores e dispositivos de cristais 

líquidos (LCD) (MDIC,2016). 

Em relação à diversificação dos produtos dos dois países, o Brasil tem uma pauta 

exportadora mais concentrada do que a pauta chinesa, e essa concentração 

aumentou no período de 2004 a 2015, como podemos observar nas tabelas abaixo, 

que mostram os principais produtos exportados e importados do Brasil em relação à 

China: 

Tabela 1 – Principais produtos Exportados e Importados para/da China em 2004 

Fonte: Secex/MDIC. Visitado em novembro/2016. Elaboração própria. 

Tabela 2 – Principais produtos Exportados e Importados para/da China em 2015 

Produtos exportados para a China % Produtos importados da China % 
Soja, mesmo triturada, exceto para 
semeadura 

44,34 Outs.parts.p/apars.d/telefonia/telegrafia 4,10 

Minérios de ferro não aglomerados e 
seus concentrados 

16,15 
Outs.partes p/aparelhos recept.radiodif.televisao, 
etc. 

3,86 

Óleos brutos de petróleo 11,62 
Barcos-farois/quindastes/docas/diques flutuantes, 
etc. 

3,09 

Pasta quim. Madeira de n/conif. 4,62 Terminais portáteis de telefonia celular 1,21 

Outros açúcares de cana 2,12 Litorinas (automotoras) de fonte ext.de eletricidade 1,17 

OUTROS 21,15 OUTROS 86,57 

Fonte: Secex/MDIC. Visitado em novembro/2016. Elaboração própria. 

Produtos exportados para a China % Produtos importados da China % 

Outros grãos de soja, mesmo triturados 29,81 Coques de hulha, de linhita ou de turfa 9,13 
Minérios de ferro não aglomerados e seus 
concentrados 

14,36 
Outras partes p/aparelhos 
transmissores/receptores 

4,37 

Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado 7,77 Dispositivos de cristais líquidos (lcd) 4,29 
Minérios de ferro aglomerados e seus 
concentrados 

6,13 
Outs.partes p/aparelhos recept. Radiodif. 
Televisao, etc. 

2,67 

Pasta quim.madeira de n/conif.a soda/sulfato, 
semi/branq 

4,64 
Tecido de filam.poliester textur, tintos, 
s/borracha 

1,85 

OUTROS 37,29 OUTROS 77,69 
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A partir das tabelas podemos perceber que o Brasil, que já possuía uma pauta 

exportadora pouco diversificada dos seus produtos vendidos para a China, intensificou 

ainda mais essa característica nos últimos anos enquanto a China manteve a sua, 

pulverizada. Em 2004, os cinco produtos mais exportados para o país asiático 

representaram 62% do total enquanto que em 2015 os cinco produtos mais 

exportados representaram quase 80% do total (MDIC, 2016).  

Para Cunha et al (2012), há uma intensificação do comércio bilateral Brasil-China e 

que essa relação tende a posicionar a economia brasileira como especializada no 

fornecimento de commodities. Os autores acreditam que a ascensão chinesa vem 

afetando, cada vez mais, o desempenho das economias latino-americanas, em 

especial, a economia brasileira. A demanda chinesa por produtos agrícolas, minerais 

e energia resultou, por um lado, em superávits de comércio para países ricos em 

recursos naturais, o que contribuiu para um virtuoso ciclo de crescimento com 

menores vulnerabilidades externas e fiscais. Nos últimos anos, como demonstra 

Masiero e Coelho (2014), vem caindo a participação dos produtos primários na pauta 

exportadora chinesa enquanto que esse processo é inverso no Brasil, com o país se 

especializando cada vez mais em produtos de baixa intensidade tecnológica para 

alimentar o mercado mundial e, em especial, o mercado chinês. 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O crescimento chinês, como pudemos perceber, foi fruto de uma política de Estado. 

Os resultados alcançados fizeram com que a China, nos anos seguintes, pudesse 

galgar uma posição de destaque no comércio internacional. Ao passar a atrair capitais 

e ser um grande exportador de manufaturas, que possuem um maior valor agregado, 

o país oriental pôde também trabalhar fazendo o caminho inverso: ser investidor direto 

em vários países, inclusive no Brasil. 

O resultado da parceria sino-brasileira iniciada na década de 1970, só começou a ser 

significativa a partir dos anos 2000, com a entrada da China na OMC. A partir disso, 

a demanda chinesa por commodities fez os preços desses bens deslanchar e, 

consequentemente, o comércio entre Brasil e China. 
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4 ANÁLISE GRÁFICA DO CONTEÚDO TECNOLÓGICO DAS 

RELAÇÕES COMERCIAIS ENTRE BRASIL E CHINA 

 

4.1 CONTEÚDO TECNOLÓGICO DA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA 

 

Estudos empíricos sobre o comércio exterior têm destacado a importância crescente 

dos produtos mais intensivos em tecnologia para a corrente de comércio mundial nos 

últimos anos (NEGRI, 2005). “Dos 15 produtos que mais contribuíram para o 

crescimento das exportações mundiais na década de 90, 14 deles eram produtos 

classificados pela UNCTAD como de alta ou média intensidade tecnológica” 

(COUTINHO et al, 2003, apud NEGRI, 2005, p. 6). Apesar disso, de acordo com Negri 

(2005), estudos também analisaram o conteúdo do comércio exterior brasileiro e 

“grande parte deles ressalta o quanto o país é deficitário em produtos de alta 

intensidade tecnológica e como a pauta de exportações brasileira não parece estar se 

encaminhando para uma maior participação desses produtos” (NEGRI, 2005, p. 7). 

Esse fato também foi visualizado por Hermida e Xavier (2012), que afirmaram que o 

padrão do comércio internacional está caminhando no sentido de bens com maior 

intensidade tecnológica enquanto as exportações brasileiras se afastam dessa 

tendência.  

Com base na classificação da UNCTAD dos bens relacionados no sistema 

harmonizado e nos dados fornecidos pelo Ministério da Indústria e Comércio Exterior 

brasileiro (MDIC), é possível identificar um aumento significativo da importância dos 

produtos não classificados na indústria de transformação na pauta exportadora 

brasileira, ou seja, aqueles produtos que praticamente não sofrem alterações em seus 

estados naturais no processo de produção. Em 1997, a participação desse tipo de 

bem no comércio internacional brasileiro foi de 19% do total exportado naquele ano. 

Em 2015, essa fatia aumentou para 36%, sendo que em 2010 essa proporção foi de 

41% (MDIC, 2016). 

Os sintomas dessa característica de uma economia voltada para a produção de bens 

primários, segundo Coutinho e Ferraz (1994, apud HERMIDA; XAVIER, 2012), são 

resultados de  
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Esforços no sentido de realizar reformas comerciais não foram 
acompanhados por políticas industriais e tecnológicas capazes de alterar a 
situação competitiva da indústria brasileira, o que tornou a base produtiva 
brasileira ainda mais concentrada em setores de menor intensidade 
tecnológica (HERMIDA; XAVIER, 2012, p. 337). 

 

Gráfico 4 - Evolução das participações nas exportações brasileiras por conteúdo tecnológico 
(1997-2015) (%) 

 

Fonte: Secex/MDIC. Visitado em maio/2016. Elaboração própria. 

 

No caso brasileiro, em se tratando da balança comercial de produtos com maior 

conteúdo tecnológico, no período entre 1997 a 2015, a importação de produtos da 

indústria de transformação classificados como alta tecnologia ou média-alta tecnologia 

tiveram uma participação de cerca de 60% ao longo do período, enquanto que os 

produtos não classificados na indústria de transformação e os de baixa tecnologia 

tiveram uma participação de cerca de 24% (MDIC, 2016). No período de janeiro a 

outubro de 2016, por exemplo, nove dos dez produtos mais importados pelo Brasil 

são classificados como alta ou média-alta tecnologia. Pelo conceito de fator agregado, 

que separa os bens em básicos, semimanufaturados e manufaturados, conforme o 

grau de transformação que eles sofrem no processo produtivo, sendo que, quanto 

mais tecnológico o produto, maior valor agregado ele tem (Secex/MDIC, 2016). As 

participações das três divisões nas importações brasileiras ao longo do período 

observado de 1997 a 2015 se comportaram conforme o gráfico abaixo: 
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Gráfico 5 – Composição das importações brasileiras por fator agregado de 1997 a 2015 (%) 

 

Fonte: Secex/MDIC. Visitado em novembro/2016. Elaboração própria. 

 

As importações brasileiras, conforme o gráfico acima, se concentram 

predominantemente em produtos manufaturados, com maior valor agregado, como 

turbinas de aeronaves importadas dos Estados Unidos e placas de circuito impresso 

importadas da China.  Ao longo de todo o período observado, a participação desse 

tipo de bem não ficou abaixo de 75%, sendo que no ano de 2015 essa divisão ficou 

acima de 84% (MDIC, 2016).  

Em relação às exportações, como explicitado anteriormente, a literatura nos apresenta 

que o Brasil se especializou na produção de bens com baixo valor agregado, como a 

soja e o minério de ferro. Esses produtos, pelo conceito de fator agregado, são 

classificados como básicos, pois são vendidos praticamente pela forma que são 

encontrados na natureza. Retrocedendo o período analisado de 1997 para 1985 até 

2015, é possível perceber que de 1985 até o fim dos anos 1990, a participação de 

produtos básicos nas exportações brasileiras vinha perdendo força pois, no início do 

período observado, eles representavam 33,30% do total exportado em 1985 (MDIC, 

2016). Já no ano de 2000, a participação ficou em 22,80% do total exportado naquele 

ano. Contudo, na primeira década dos anos 2000, esse quadro começou a se inverter, 
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e em 2015, a participação ficou em cerca de 46% (MDIC, 2016), como podemos 

observar no gráfico, com dados do MDIC: 

 

Gráfico 6 – Composição das exportações brasileiras por fator agregado de 1985 a 2015 (%) 

  

Fonte: Secex/MDIC. Visitado em novembro/2016. Elaboração própria. 

 

O impacto dessa especialização brasileira pode ser verificado de duas formas: o saldo 

da balança comercial dividido pela classificação por nível de agregação de valor ou 

por intensidade tecnológica. 
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Gráfico 7 – Saldo da balança comercial brasileira por fator agregado de 1997 a 2015 (US$) 

 

Fonte: Secex/MDIC. Visitado em novembro/2016. Elaboração própria. 

 

Gráfico 8 – Saldo da balança comercial brasileira por intensidade tecnológica de 1997 a 2015 
(US$) 

 

Fonte: Secex/MDIC com metodologia UNCTAD. Valores deflacionados pelo CPI. Visitado em 
novembro/2016. Elaboração própria. 

 

As informações apresentadas nos gráficos 7 e 8 elucidam a composição e a lógica 

das relações comerciais do Brasil com o resto do mundo. Primeiramente, a partir do 

começo dos anos 2000, a importância dos bens primários ou dos produtos não 
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classificados na indústria de transformação para a balança comercial brasileira torna-

se evidente pois, se analisarmos o período de 2009 a 2014, no gráfico 8, o país teve 

déficits nas três maiores classificações de intensidade tecnológica e mesmo assim 

obteve superávits totais na balança comercial sustentados pelos produtos e baixo 

valor agregado. Além disso, em todo o período observado, o Brasil sempre foi 

deficitário na balança de bens de alta e média-alta tecnologia. De acordo com Negri 

(2005), a falta de políticas de inovação no país fez com que houvesse uma 

dependência brasileira de produtos de maior intensidade tecnológica. Caberia ao país, 

assim,  

estimular o esforço inovador das empresas, e não apenas esforços de 
inovação destinados à adaptação de produtos ao mercado doméstico, como 
parece ser o padrão dessas firmas. Esse estímulo poderia possibilitar, 
inclusive, a internalização, no país, da produção de peças e componentes 
atualmente importados, suavizando a dependência brasileira da importação 
de produtos intensivos em tecnologia (NEGRI, 2005, p.18). 

 

4.2 INTENSIDADE TECNOLÓGICA DAS RELAÇÕES COMERCIAIS SINO-

BRASILEIRAS 

 

Nos dados apresentados na seção 3 do capítulo 2 sobre a evolução do comércio entre 

Brasil e China, foi explicitado que o crescimento vertiginoso das relações entre os 

países começou no início dos anos 2000 por conta do ingresso da China nas mesas 

de negociação da OMC e pela constante necessidade do país oriental em suprir a 

demanda interna de sua grande população por commodities e insumos para serem 

utilizados nos processos de produção, uma vez que a nova inserção internacional da 

China a posicionou como um grande exportador de manufaturados e/ou de bens 

industrializados. 

Aliada a isso, a especialização do Brasil nessa mesma classe de produtos (HERMIDA; 

XAVIER, 2012) fez com que o comércio entre os dois decolasse. Em 1985, por 

exemplo, a composição das exportações do Brasil para a China, apesar de 

representar apenas 3,19% do total exportado pelo país naquele ano (UNCTAD, 2003), 

foi de 6% de produtos básicos, 30% de semimanufaturados e 64% de manufaturados 

(MDIC, 2016). A participação das exportações brasileiras no total mundial exportado 

foi de 1,3% (UNCTAD, 2003). Em 1995 a composição foi de 16% de básicos, 57% de 

semimanufaturados e 27% de manufaturados (MDIC, 2016). A participação brasileira 
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no total das exportações mundiais foi de 0,9% (UNCTAD, 2003). Contudo, dez anos 

depois, em 2005, os bens básicos já representavam 68,38% do total exportado para 

a China e em 2015 a participação deles chegou em 80,29% (MDIC, 2016). 

Interessante notar que desde os anos 1990 as importações brasileiras da China 

sempre foram muito concentradas em bens manufaturados, principalmente em artigos 

eletrônicos como partes de monitor LCD e placas de circuito impresso. No começo 

dos anos 2000, por exemplo, esse tipo de bem representou 90,43% do total importado 

da China, atingindo 97,15% em 2015 (MDIC, 2016). A participação chinesa nas 

importações brasileiras, que foi de 2,19% em 2000, atingiu 17,92% em 2015 (MDIC, 

2016). Isso significa que, do total importado pelo Brasil no ano 2000 em bens 

industrializados 2,38% vieram da China, enquanto que, em 2015, 20,62% tiveram a 

mesma origem. Esse aspecto do comércio entre os dois países, bem como a evolução 

dessas características podem ser visualizados a partir gráfico: 

 

Gráfico 9 – Evolução dos produtos básicos nas exportações brasileiras totais e para a China 
(%) 

 

Fonte: Secex/MDIC. Visitado em novembro/2016. Elaboração própria. 

 

O crescimento da participação dos produtos de baixo valor agregado nas exportações 

totais aumentou ao longo do início do século XXI, saindo de 28,8% em 2000 para 

45,62% em 2015, influenciado pela demanda chinesa, que importou 5,89% do total 
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em 2000 e subiu para 32,79% do total em 2015 (MDIC, 2016). Ou seja, de todos os 

bens primários exportados no ano de 2015, um terço foi para a China. Além desse 

fato, conforme apresentado anteriormente, a concentração da participação de 

produtos na pauta exportadora do Brasil para a China pode ser reduzida a poucos 

bens, como é possível visualizar na tabela 3. A soja e o minério de ferro, ao longo do 

período de 2004 a 2015, somados, sempre representam mais de 40% do total 

exportado à China, sendo que, desde 2009, sempre ficaram acima de 60% (MDIC, 

2016). Importante apontar que dos dois produtos, pelo conceito de fator agregado, 

são classificados como básicos. Pela metodologia de classificação da UNCTAD, por 

intensidade tecnológica, tanto a soja quanto o minério de ferro, na forma em que são 

comercializados, não são classificados na indústria de transformação, pois, 

basicamente, o processo produção é de extração na natureza ou cultivo, e transporte 

ao destino final. Ainda de acordo com dados do MDIC na tabela 3, desde 2005 que 

ao menos os três principais produtos exportados à China são classificados como 

básicos. 

 

Tabela 3 – Principais produtos exportados para a China de 2004 a 2015 
 

ANO POS. PRODUTOS VALOR (US$) 
PART. 

(%) 
PART. TOT 

(%) CLASSIFICAÇÃO 

2004 

1 OUTROS GRAOS DE SOJA, MESMO TRITURADOS   1.621.735.722 29,81 

62,71 

Básico 

2 
MINERIOS DE FERRO NAO AGLOMERADOS E SEUS 
CONCENTRADOS   

781.363.202 14,36 
Básico 

3 OLEO DE SOJA, EM BRUTO, MESMO DEGOMADO   422.870.334 7,77 Semimanufaturado 

4 MINERIOS DE FERRO AGLOMERADOS E SEUS CONCENTRADOS   333.592.598 6,13 Básico 

5 
PASTA QUIM.MADEIRA DE N/CONIF.A SODA/SULFATO, 
SEMI/BRANQ   

252.164.081 4,64 
Semimanufaturado 

2005 

1 OUTROS GRAOS DE SOJA, MESMO TRITURADOS   1.716.921.127 25,12 

62,77 

Básico 

2 
MINERIOS DE FERRO NAO AGLOMERADOS E SEUS 
CONCENTRADOS   

1.242.540.969 18,18 
Básico 

3 MINERIOS DE FERRO AGLOMERADOS E SEUS CONCENTRADOS   542.090.156 7,93 Básico 

4 OLEOS BRUTOS DE PETROLEO   541.629.596 7,93 Básico 

5 
FUMO N/MANUF.TOTAL/PARC. DESTAL. FLS. SECAS, ETC. 
VIRGINIA   

246.666.746 3,61 
Básico 

2006 

1 OUTROS GRAOS DE SOJA, MESMO TRITURADOS   2.431.569.314 28,95 

74,35 

Básico 

2 
MINERIOS DE FERRO NAO AGLOMERADOS E SEUS 
CONCENTRADOS   

2.141.645.500 25,5 
Básico 

3 OLEOS BRUTOS DE PETROLEO   835.846.393 9,95 Básico 

4 MINERIOS DE FERRO AGLOMERADOS E SEUS CONCENTRADOS   487.812.245 5,81 Básico 

5 
PASTA QUIM.MADEIRA DE N/CONIF.A SODA/SULFATO, 
SEMI/BRANQ   

347.783.404 4,14 
Semimanufaturado 

2007 

1 
MINERIOS DE FERRO NAO AGLOMERADOS E SEUS 
CONCENTRADOS   

3.118.949.214 29,02 

72,27 

Básico 

2 OUTROS GRAOS DE SOJA, MESMO TRITURADOS   2.831.860.767 26,35 Básico 

3 OLEOS BRUTOS DE PETROLEO   839.897.186 7,81 Básico 

4 MINERIOS DE FERRO AGLOMERADOS E SEUS CONCENTRADOS   591.337.446 5,5 Básico 

5 
PASTA QUIM.MADEIRA DE N/CONIF.A SODA/SULFATO, 
SEMI/BRANQ   

385.553.136 3,59 
Semimanufaturado 

2008 

1 OUTROS GRAOS DE SOJA, MESMO TRITURADOS   5.324.052.177 32,46 

77,64 

Básico 

2 
MINERIOS DE FERRO NAO AGLOMERADOS E SEUS 
CONCENTRADOS   

4.114.503.367 25,08 
Básico 

3 OLEOS BRUTOS DE PETROLEO   1.702.458.061 10,38 Básico 

4 OLEO DE SOJA, EM BRUTO, MESMO DEGOMADO   824.025.672 5,02 Semimanufaturado 

5 MINERIOS DE FERRO AGLOMERADOS E SEUS CONCENTRADOS   771.495.585 4,7 Básico 

2009 

1 
MINERIOS DE FERRO NAO AGLOMERADOS E SEUS 
CONCENTRADOS   

6.354.058.584 31,47 

77,19 

Básico 

2 OUTROS GRAOS DE SOJA, MESMO TRITURADOS   6.342.964.920 31,42 Básico 

3 OLEOS BRUTOS DE PETROLEO   1.338.299.338 6,63 Básico 

4 
PASTA QUIM.MADEIRA DE N/CONIF.A SODA/SULFATO, 
SEMI/BRANQ   

891.956.064 4,42 
Semimanufaturado 

5 MINERIOS DE FERRO AGLOMERADOS E SEUS CONCENTRADOS   656.601.083 3,25 Básico 
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2010 

1 
MINERIOS DE FERRO NAO AGLOMERADOS E SEUS 
CONCENTRADOS   

12.178.956.241 39,56 

82,61 

Básico 

2 OUTROS GRAOS DE SOJA, MESMO TRITURADOS   7.133.440.544 23,17 Básico 

3 OLEOS BRUTOS DE PETROLEO   4.053.449.415 13,17 Básico 

4 MINERIOS DE FERRO AGLOMERADOS E SEUS CONCENTRADOS   1.159.061.115 3,76 Básico 

5 
PASTA QUIM.MADEIRA DE N/CONIF.A SODA/SULFATO, 
SEMI/BRANQ   

908.952.332 2,95 
Semimanufaturado 

2011 

1 
MINERIOS DE FERRO NAO AGLOMERADOS E SEUS 
CONCENTRADOS   

17.976.880.575 40,57 

83,04 

Básico 

2 OUTROS GRAOS DE SOJA, MESMO TRITURADOS   10.957.102.029 24,73 Básico 

3 OLEOS BRUTOS DE PETROLEO   4.883.733.718 11,02 Básico 

4 MINERIOS DE FERRO AGLOMERADOS E SEUS CONCENTRADOS   1.820.195.846 4,11 Básico 

5 ACUCAR DE CANA, EM BRUTO   1.157.230.479 2,61 Semimanufaturado 

2012 

1 
MINERIOS DE FERRO NAO AGLOMERADOS E SEUS 
CONCENTRADOS   

13.950.844.361 33,84 

79,42 

Básico 

2 SOJA, MESMO TRITURADA, EXCETO PARA SEMEADURA   11.880.053.553 28,82 Básico 

3 OLEOS BRUTOS DE PETROLEO   4.834.736.560 11,73 Básico 

4 OUTROS ACUCARES DE CANA   1.063.070.877 2,58 Semimanufaturado 

5 
PASTA QUIM.MADEIRA DE N/CONIF.A SODA/SULFATO, 
SEMI/BRANQ   

1.008.407.370 2,45 
Semimanufaturado 

2013 

1 SOJA, MESMO TRITURADA, EXCETO PARA SEMEADURA 17.145.722.080 37,25 

85,11 

Básico 

2 
MINERIOS DE FERRO NAO AGLOMERADOS E SEUS 
CONCENTRADOS 

15.227.156.285 33,08 
Básico 

3 OLEOS BRUTOS DE PETROLEO 4.034.516.244 8,77 Básico 

4 OUTROS ACUCARES DE CANA 1.419.631.336 3,08 Semimanufaturado 

5 
PASTA QUIM.MADEIRA DE N/CONIF.A SODA/SULFATO, 
SEMI/BRANQ 

1.344.596.719 2,92 
Semimanufaturado 

2014 

1 SOJA, MESMO TRITURADA, EXCETO PARA SEMEADURA 16.615.105.360 40,91 

84,04 

Básico 

2 
MINERIOS DE FERRO NAO AGLOMERADOS E SEUS 
CONCENTRADOS 

11.744.118.112 28,91 
Básico 

3 OLEOS BRUTOS DE PETROLEO 3.472.942.587 8,55 Básico 

4 
PASTA QUIM.MADEIRA DE N/CONIF.A SODA/SULFATO, 
SEMI/BRANQ 

1.424.041.355 3,51 
Semimanufaturado 

5 OUTROS ACUCARES DE CANA 875.853.017 2,16 Semimanufaturado 

2015 

1 SOJA, MESMO TRITURADA, EXCETO PARA SEMEADURA 15.787.785.730 44,34 

78,85 

Básico 

2 
MINERIOS DE FERRO NAO AGLOMERADOS E SEUS 
CONCENTRADOS 

5.749.581.730 16,15 
Básico 

3 OLEOS BRUTOS DE PETROLEO 4.138.635.289 11,62 Básico 

4 
PASTA QUIM.MADEIRA DE N/CONIF.A SODA/SULFATO, 
SEMI/BRANQ 

1.645.642.350 4,62 
Semimanufaturado 

5 OUTROS ACUCARES DE CANA 754.512.638 2,12 Semimanufaturado 

Fonte: Secex/MDIC. Visitado em novembro/2016. Elaboração própria. 

 

Outra forma de visualizar a crescente relevância das commodities e/ ou dos bens de 

baixo valor agregado para a balança comercial brasileira é desconsiderar o efeito da 

variação do nível de preços, deflacionando os valores trazendo-os para a mesma 

base. Contudo, uma apresentação mais simples da forma como a importância dos 

bens primários se comportou é analisar o crescimento real da produção. O índice do 

quantum exportado calcula essa variação ao longo do tempo (IPEADATA, 2016). O 

gráfico 10 abaixo apresenta o quantum exportado de bens básicos e das exportações 

totais de 1995 a 2015. A partir de 2001, o crescimento da quantidade dos bens básicos 

supera em praticamente todos os anos o crescimento da quantidade de toda a 

exportação brasileira, justamente no mesmo período do crescimento da corrente de 

comércio sino-brasileira. Entre 2000 e 2015 o quantum de bens básicos cresceu 

265,5% enquanto que o quantum de exportações totais cresceu 109,25% (IPEADATA, 

2016). 
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Gráfico 10 – Índice de quantum de exportação de bens básicos e totais (média 2006=100) 

 

Fonte: Funcex. Visitado em novembro/2016. Elaboração própria. 

 

Se por um lado a intensificação das relações comerciais entre Brasil e China, de 

acordo com dados do MDIC, fez com que a importância dos produtos básicos 

aumentasse na balança comercial brasileira no século XXI, os bens manufaturados, 

pelo lado da China, se comportaram de maneira semelhante, sendo que ao longo do 

período de 2000 a 2015 a proporção desse tipo de bem nunca ficou abaixo de 83%, 

como demonstrado anteriormente.  

Conforme ilustrado no gráfico 3, de 2009 a 2015 o Brasil possuiu superávit comercial 

com a relação com a China. O gráfico 11 desagrega a série histórica do saldo da 

balança desse período de modo a ressaltar a importância de cada categoria de bem 

para o respectivo país: 
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Gráfico 11 – Saldo da balança comercial brasileira com a China por fator agregado 
desconsiderando os semimanufaturados (US$) 

 

Fonte: Secex/MDIC. Visitado em outubro/2016.Elaboração própria. 

 

O resultado demonstrado pelo gráfico 11 resume a lógica da relação comercial sino-

brasileira. Por um lado, o Brasil ao longo de todo o período sempre foi superavitário 

na balança de bens primários. A China, por sua vez, sempre foi superavitária na 

balança de manufaturados. Não seria exagero dizer que as duas balanças se anulam, 

o resultado em certos períodos tende mais para um e em outros períodos tende mais 

para outro. Por exemplo, no ano de 2013 o superávit na balança de bens básicos 

brasileira foi de US$38,1 bilhões enquanto que o déficit da balança de manufaturados 

foi de US$34,8 bilhões (MDIC, 2016).  

A relevância do conteúdo tecnológico dessa relação começa a aparecer de forma mais 

explícita neste ponto da discussão. O esforço realizado pelos dois países para compor 

os saldos comerciais pode ser mensurado pela quantidade de bem que cada um abre 

mão em troca de haveres monetários. Quanto maior o valor agregado de um 

determinado produto, por mais haveres monetários ele será trocado. Na corrente de 

comércio sino-brasileira e em todas as demais, a forma de mensurar esse esforço é 

através dos termos de troca. O valor recebido pelo Brasil por cada quilo de produto 

que ele vende à China e o valor que ele paga por cada quilo de produto pode ser 

visualizado no gráfico seguinte: 
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Gráfico 12 – Termos de troca Brasil x China (2004-2015) (US$/KG) 

 

Fonte: IPEADATA. Visitado em novembro/2016. Elaboração própria. 

 

Por essa ótica é possível ressaltar a relevância do conteúdo tecnológico para a 

agregação de valor nas relações internacionais. A comercialização de bens de baixo 

valor agregado, conforme o gráfico 12, faz com que o Brasil precise fazer frente aos 

saldos comerciais vendendo muito mais quantidade para compensar um eventual 

déficit. Enquanto no ano de 2015 o Brasil vendeu os seus produtos para a China por, 

em média, US$0,14/Kg, pelo mesmo peso, precisou desembolsar, em média, 

US$2,81. Isso significa que o peso das mercadorias vendidas da China para o Brasil 

custa 20 vezes o peso das mercadorias que o Brasil vende para a China. 

A diferença na capacidade dos dois países em agregar valor aos seus bens depende 

do processo de inovação que cada um planejou e implementou. Para Nonnenberg 

(2013, p. 122), “o processo de inovação possibilita aos países avançar na escala 

tecnológica, passando a produzir cada vez mais produtos manufaturados intensivos 

em tecnologia”. Porém, esse processo de inovação aconteceu de maneiras diferentes 

no Brasil e na China. Enquanto o primeiro manteve inalterada a sua participação nas 

exportações mundiais de manufaturas, com 0,7% entre 2000 a 2011, o país oriental 

elevou sua participação de 4,3% para 10,4% (PEREIRA, 2014, p. 8). “No caso 

brasileiro, foi o aumento da participação do país nas exportações agrícolas mundiais 

de 2,8% para 5,2% que explica o resultado geral. A pauta de exportações brasileiras 
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se ‘primarizou’” (PEREIRA, 2014, p. 9). De acordo com Pereira (2014), o efeito China 

sobre o comércio exterior brasileiro nos anos 2000 pode ser investigado através de 

dois argumentos: o primeiro é que essa primarização está associada ao aumento da 

demanda chinesa por commodities e pelas vantagens comparativas do país oriental 

na produção de manufaturas.  

Outra linha de argumento identifica a questão da primarização da pauta de 
exportações com desindustrialização. Nesse caso, o desalinhamento cambial 
associado a uma política de desvalorização cambial administrada pela China 
leva a uma concorrência desleal, razão para a perda de participação das 
manufaturas brasileiras no mercado mundial (PEREIRA, 2014, p. 9). 

 

Para Araújo (2013), a China passa por uma mudança estrutural nos seus indicadores 

de inovação, enquanto o Brasil não consegue aproveitar o seu crescimento no campo 

científico em inovação. O autor apresenta uma síntese comparativa dos indicadores 

de inovação dos dois países: 

 

Tabela 4 – Indicadores básicos de CT&I referente ao ano de 2008 

Indicadores de CT&I China Brasil 

P&D total (% PIB) 1,53 1,09 

P&D empresarial (% PIB) 1,13 0,51 

Patentes triádicas¹ (milhões de habitantes) 0,39 0,34 

Artigos científicos (milhões de habitantes) 156,25 141,39 

Firmas com inovações no mercado (% de todas as firmas) 14,87 3,62 

Pesquisadores (a cada mil empregados) 2,03 1,46 

Diplomas em ciência e engenharia (% de todos os novos diplomas superiores) 36 10,96 

População entre 25-64 anos com diploma superior (%) 10,49 11,94 

P&D empresarial (% P&D total) 73,87 46,43 
 
Fonte: OECD Science, Technology and Industry Outlook DE 2010. Retirado do artigo de Araújo 
(2013).  

¹Patentes registradas nos três principais escritórios de patentes do mundo: dos Estados Unidos, da União Europeia e do Japão  

 

Em 1991, a percentagem do PIB chinês com gastos em P&D era de 0,74%, saltando 

para 1,53% em 2008. Apesar de não figurar entre as taxas mais altas do mundo, o 

seu gasto total com inovação foi o terceiro maior do mundo, somente atrás da União 

Europeia e dos Estados Unidos (ARAÚJO, 2013).  

Além do valor crescente dos gastos em P&D propriamente ditos, também 
merece atenção a mudança em sua composição: em 1987, 60,3% da P&D foi 
conduzida em instituições públicas de pesquisa (IPPs) e apenas 29,7% em 
empresas; em 2004, estes valores foram, respectivamente, 22% e 66,8% 
(OECD, 2008, apud ARAUJO, 2013, p. 9). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A teoria neo-schumpeteriana nos diz que a busca pelo crescimento de longo prazo 

exige uma mudança no sentido de setores mais dinâmicos e inovadores. O que se 

observa no caso da pauta exportadora brasileira, contudo, é uma reprimarização para 

abastecer o setor externo com produtos de baixo valor agregado, como pudemos 

observar na participação dos produtos com diferentes níveis de tecnologia. 

Diferentemente do Brasil, China, desde a década de 1970, teve uma política voltada 

para o desenvolvimento industrial e de inovação. Essas políticas, como pudemos ver, 

fizeram com que o país asiático desse um salto de qualidade na produção de seus 

bens tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Além disso, se 

tornou um grande país manufatureiro, chamado de “fábrica do mundo”, e com isso 

demandando grandes quantidades de insumos e matéria-prima para a sua produção. 

O resultado foi países com grande capacidade de exportar bens primários se 

especializando e intensificando na produção de bens de baixo valor agregado. 

No campo de sua especialidade, o Brasil é extremamente competitivo e, como 

verificado no modelo Heckscher-Ohlin, o país com uma maior abundância relativa de 

um fator se especializa na produção do bem que utilizada mais intensamente um fator 

relativamente ao outro. Nesse caso, o Brasil possui recursos naturais em abundância, 

e se especializou na produção de bens intensivos em recursos naturais. Todavia, 

como fora visto na contribuição de Schumpeter, a maneira que os agentes 

econômicos encontram para ocupar uma parcela do mercado é por meio da inovação 

e desenvolvimento tecnológico. Isto posto, em um cenário em que o conteúdo 

tecnológico é requisito mínimo para disputar uma parcela do mercado e ter ganhos de 

competitividade e elevar o saldo da balança comercial, torna-se fundamental do 

desenvolvimento de políticas que estimulem a inovação (HERMIDA; XAVIER, 2012). 

Para tanto, Lall (2000a apud NEGRI, 2005) elenca alguns motivos pelo qual políticas 

de industriais de inovação podem fomentar o aumento da intensidade tecnológica das 

exportações como, por exemplo, a criação de barreiras à entrada em mercados de 

produtos mais tecnologicamente avançados, onde as firmas podem, com isso, obter 

lucros extraordinários. Além disso, processos mais intensos em tecnologia podem vir 

a ter ganhos de produtividade, transbordando para outros setores. 



50 
 

A característica marcante do comércio sino-brasileiro é que o Brasil transfere insumos 

para a China e tem que exportar volumes cada vez maiores para equilibrar a sua 

balança comercial, enquanto o país asiático, que tem um peso elevado na balança 

comercial brasileira, exporta menos bens, mas consegue fazer frente às exportações 

brasileiras. Esse traço do comércio é muito evidente e marcante e vem cada vez mais 

se aprofundando.  
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