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SUMÁRIO EXECUTIVO

É inegável que o agronegócio brasileiro tenha vivido anos dourados na década passada. Os números são abun-
dantes e já foram amplamente divulgados. Além da forte expansão da produção, da área plantada, da produ-
tividade e da renda gerada pelas cadeias agroindustriais, o agronegócio se mostrou como o setor econômico 
brasileiro que mais êxito teve no esforço de se inserir nos fluxos internacionais de comércio. 

Todavia, embora haja méritos internos, o setor foi beneficiado de uma conjuntura bastante favorável, a saber, a 
forte expansão do comércio internacional e um significativo grau de complementaridade com a economia chinesa. 
É justamente a partir dessa constatação que este relatório sugere uma reflexão a respeito das limitações deste 
modelo de sucesso adotado para os próximos anos, que devem oferecer uma conjuntura não tão promissora 
para o agronegócio brasileiro. Será que a estratégia adotada anteriormente funcionará nos próximos anos?

Nessa direção, além de apresentar as principais características do agronegócio chinês, este relatório também 
buscar fazer uma reflexão a respeito das interações deste com o agronegócio brasileiro e sua expansão para o 
mercado internacional. Efetivamente, qual é o espaço que o agronegócio brasileiro ainda tem para ocupar no 
mercado chinês? Quais são as oportunidades disponíveis aos produtores brasileiros em um ambiente em que, 
por um lado, o governo tem como meta ser autossuficiente em alguns produtos básicos para a alimentação do 
seu povo e, por outro, claramente não tem as condições materiais (terra, água, tecnologia e fatores climáticos) 
para produzi-los internamente na sua totalidade? 

Embora haja farta literatura nos organismos multilaterais sobre o agronegócio chinês, com especial destaque 
para documentos da FAO e da OECD, este relatório realizou um esforço diferente para oferecer respostas 
e reflexões às perguntas anteriores: sempre que possível, foi utilizada a literatura chinesa para caracterizar 
tanto a sua inserção no comércio internacional e quanto a evolução do agronegócio local. Com isso, a síntese 
apresentada ao longo desse texto representa muita mais a visão que os chineses têm da sua produção agrope-
cuária do que uma leitura de um especialista fora desse ambiente, por exemplo, de um organismo multilateral.

A partir da análise realizada, fica claro que o agronegócio brasileiro tem conseguido avançar principalmente 
nos mercados cujos produtos os chineses não têm condições minimamente favoráveis para produzi-los inter-
namente ou que não são prioritários na sua política de segurança alimentar. Ou seja, para ampliar e, principal-
mente, para diversificar as exportações brasileiras para a China, o Brasil terá que avançar a sua produção em 
bens agropecuários que estão fora da lista de bens essenciais para os chineses garantirem sua autossuficiência. 
Nessa direção merece especial destaque a produção de alimentos mais processados, ao invés de commodities 
e matérias-primas.

Enfim, o agronegócio brasileiro tem aproveitado as oportunidades abertas por uma China em transformação 
ao ocupar um papel fundamental no suprimento de recursos naturais e produtos do agronegócio, fato que lhe 
garante a liderança na produção e exportação mundial em alguns dos mais importantes mercados agrícolas. 
Neste mesmo cenário, marcado pelo aumento significativo do fluxo comercial entre os dois países, tem se 
pautado por uma clara divisão entre as atividades de maior e de menor valor agregado, resultante, por um 
lado, dos diferenciais competitivos entre os dois países e seus setores produtivos; e, por outro, do ajustamento 
passivo do Brasil frente às transformações em curso na China. Neste último ponto, é importante destacar outras 
variáveis e obstáculos de ordem geopolítica e diplomática, focalizados na redução das restrições de comércio 
externo impostas pelos dois países.
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A INSERÇÃO DO AGRONEGÓCIO NAS CADEIAS GLOBAIS DE VALOR

A forte expansão do comércio internacional

Pode-se afirmar que as últimas quatro décadas foram marcadas pelo aprofundamento do fenômeno conhecido 
como globalização. Na literatura, o termo é empregado comumente para identificar a crescente interdepen-
dência entre as economias nacionais, por meio da intensificação dos fluxos de mão de obra, de bens e serviços, 
de capitais e informações através de suas fronteiras.

Tomando como referência o intercâmbio de bens e serviços, a dimensão do fenômeno recente de abertura e 
integração entre as diferentes nações do globo pode ser evidenciada a partir da comparação entre a evolu-
ção do valor dos fluxos comerciais relativamente ao à renda e produção mundiais. De fato, segundo dados do 
Banco Mundial, ao longo dos últimos 50 anos, as exportações do mundo cresceram a uma taxa média anual 
de 5,1%, ao passo que o PIB mundial se expandiu, em média, 3,5% ao ano.

É possível destacar um conjunto de fatores responsáveis por reduzir os obstáculos e aumentar os vínculos 
comerciais e produtivos entre as nações:

n	Melhorias na oferta de infraestrutura, reduzindo os custos de transporte (as chamadas “barreiras na-
turais” ao comércio) e de telecomunicação;

n	 A redução das barreiras e das restrições comerciais (tarifárias e não tarifárias), implicando menores 
custos de transação (custos de informação, custo de fazer valer os contratos, custos legais e regula-
tórios, custos alfandegários e administrativos, etc.); e

n	O grau de internacionalização das empresas e da produção mundial.

Embora todos os fatores anteriores sejam essenciais para explicar a expansão do comércio internacional 
envolvendo o agronegócio, dois fenômenos adicionais mereceram especial destaque neste relatório: o surgi-
mento das chamadas Cadeias Globais de Valor e a emergência da economia chinesa como um dos principais 
players globais.

A importância das Cadeias Globais de Valor

Além dos avanços tecnológicos, das novas instituições e formas de integração político-econômica, a expansão 
do comércio internacional foi marcada por novos padrões de organização produtiva e geográfica das empresas 
e da produção mundial. Nesse contexto, a aplicação do termo “globalização” deve ser qualificada não só pelo 
aumento quantitativo do fluxo internacional de bens e capitais – fenômeno que se repete em outros períodos 
históricos da história – mas, sobretudo, pela emergência de novos padrões de produção e de integração pro-
dutiva, conduzidos em escala global. Para avaliar este fenômeno, a literatura tem empregado comumente o 
termo Cadeias Globais de Valor.

No berço das Cadeias Globais de Valor, a significativa redução dos custos de transporte e de comunicação, 
aliada às menores restrições internacionais para comércio e investimentos, criou condições inéditas, inicialmente, 
para que as empresas coordenassem suas atividades em diferentes espaços competitivos do globo, levando 
à consolidação de sistemas de governança global por grandes corporações transnacionais. Aproveitando-se 
dos processos de desregulação e privatização em voga no mundo emergente, bem como da consolidação de 
um mercado consumidor internacional, as empresas passaram a controlar a produção e disputar mercados 
tanto nos países-sede, onde se localizavam as matrizes, como nos países em desenvolvimento, por meio do 
aumento do fluxo líquido de investimentos externos diretos (IED). 



7

A fragmentação e dispersão das cadeias produtivas pelo mundo se traduzem no aumento do fluxo interna-
cional de bens intermediários (partes e componentes), vis-à-vis bens finais, fenômeno mediado pelo aumento 
do comércio intrafirma. Em uma ótica de valor adicionada, mais apropriada para avaliar o comércio entre os 
países, é possível destacar a parcela significativa do valor adicionado das exportações mundiais representada 
por partes, componentes e insumos importados.

Do exposto anteriormente, fica claro que há duas proxies importantes para avaliar a inserção de um setor nas Ca-
deias Globais de Valor: o fluxo de investimentos diretos externos e o volume de comércio de bens intermediários, 
principalmente, na modalidade intrafirma. Em breve, serão apresentados esses números relativos ao agronegócio 
brasileiro para avaliar de que forma que o setor efetivamente conseguiu se inserir nas Cadeias Globais de Valor.

A inserção internacional do agronegócio brasileiro

Na esteira da expansão do comércio internacional, o agronegócio brasileiro elevou consideravelmente o grau 
de abertura do setor entre 1996 e 2014, passando de 14,3% a 22,6% - tendo atingido seu pico em 2004 25,9%. 
Entre 1989 e 2014, as exportações do setor passaram de US$ 13,9 bilhões para US$ 96,7 bilhões, o equivalente 
a um aumento de 7,7% ao ano. No mesmo período, as importações evoluíram de US$ 3,1 bilhões para US$ 16,6 
bilhões, crescendo a taxas anuais de 6,7% ao ano. Como resultado deste desempenho excepcional, o saldo 
da balança comercial do agronegócio elevou-se de US$ 10,8 bilhões, em 1989, para cerca de R$ 80 bilhões, 
em 2014, ano em que o setor movimentou 25% do fluxo comercial brasileiro (exportações e importações). No 
último ano da série, o Brasil exportou cerca de seis vezes mais do que importou em produtos agropecuários.

Com base no desempenho do setor, suficiente para abastecer o mercado interno e gerar excedentes expor-
táveis, o Brasil consolidou-se como um dos mais importantes ofertantes de bens agropecuários no mercado 
internacional. Além de ampliar sua participação no comércio mundial, o agronegócio brasileiro se firmou tam-
bém como o principal player em diversas cadeias.

A partir desses resultados, a produção do agronegócio brasileiro tem desempenhado um papel singular no 
equilíbrio das contas externas brasileiras. Nessa direção, o aumento da produção e da produtividade dos prin-
cipais produtos, aliado ao atendimento da crescente demanda internacional, permitiram ao setor a geração 
consecutiva de superávits, atraindo as divisas necessárias para financiar o déficit em transações correntes – 
importações de bens e serviços. Todavia, e é importante ressaltar que o grau de abertura do setor se manteve 
em um patamar praticamente estável desde o início do século XXI.

As novas características da pauta exportadora do agronegócio brasileiro

Em termos de pauta de exportação, tomando como referência o ano de 2000, constata-se como o agrone-
gócio brasileiro respondeu em linhas com as mudanças no cenário internacional no período. Destacam-se ao 
longo desses anos, a evolução da participação de produtos do complexo da soja, carne, produtos do complexo 
sucroalcooleiro; ao passo que produtos florestais, couros, sucos, fibras e produtos têxteis, café e fumo, perde-
ram espaço relativamente aos demais. De fato, a participação conjunta de produtos do complexo da soja e de 
carnes subiu de 29,9% para 50,5% da pauta exportadora do agronegócio.

Uma opção para avaliar o desempenho externo do agronegócio brasileiro é analisar o grau de industrializa-
ção dos produtos exportados. De fato, em uma depuração da pauta, segundo o grau de processamento dos 
produtos do agronegócio, é possível afirmar que cerca de 70% da pauta de exportação nacional em 2014 era 
constituída por produtos com baixo valor agregado (soja em grãos; açúcar de cana em bruto; farelo de soja; 
carne de frango in natura; café verde; carne bovina in natura; celulose; milho e fumo não faturado). Na compa-
ração da pauta de exportação do agronegócio entre 2000 e 2014, segundo diversas óticas (setores de contas 
nacionais, fator agregado e grau de industrialização) é possível constatar como o crescimento das exportações 
do setor concentrou-se em bens intermediários, produtos básicos e produtos não industriais.
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Na realidade, essa dinâmica não é novidade, uma vez que um fator importante para explicar a evolução do 
agronegócio foi justamente a especialização crescente nas etapas do processo produtivo associadas à pro-
dução da matéria-prima, geralmente com menor valor agregado. A dificuldade do agronegócio brasileiro em 
avançar em bens com maior grau de processamento pode ser explicado tanto por fatores externos, como 
custo da mão de obra, deficiências de infraestrutura, burocracia e elevados impostos incidentes sobre o pro-
duto industrializado no Brasil, quanto por fatores externos, como as diferenças no tratamento tarifário e não 
tarifário dos países importadores.

A concentração da pauta exportadora do agronegócio brasileiro não se deu apenas entre os produtos comer-
cializados, mas também entre os seus destinos. Em termos de principais parceiros comerciais, a China, a União 
Europeia, os países do Oriente Médio e os Estados Unidos foram responsáveis, em 2014, por 78,4% de todo 
valor exportado pelo agronegócio brasileiro. Este cenário contrasta com o observado em 2000, quando mais 
da metade valor das exportações do agronegócio eram direcionadas à União Europeia e aos Estados Unidos. 
Neste período, a participação do MERCOSUL se reduziu de 7,7% para 2,4% do valor exportado.

O agronegócio nos fluxos de investimento direto externo

Em termos de investimento estrangeiro direto (IED), dados do Banco Central, apresentados no Quadro 54, dão 
conta de que o Brasil recebeu, entre 2001 e 2014, cerca US$ 517 bilhões. Apesar do ingresso de recursos ter 
oscilado sensivelmente no período, o bom desempenho em 2004, e nos biênios 2007/08 e 2010/11 garantiu 
que a taxa de média de crescimento do IED ficasse em torno de 7,2% ao ano. Como será visto adiante, apesar 
de sua importância para a economia brasileira, a China não está entre os grandes investidores na economia 
brasileira; aliás, quatro países concentraram metade do volume de recursos ingressados no período, quais 
sejam: Países Baixos (18,6%); Estados Unidos (16,6%); Luxemburgo (7,9%) e Espanha (7,4%). 

Em termos setoriais, o segmento de agricultura, pecuária, produção florestal e atividades relacionadas rece-
beu, anualmente, apenas uma pequena parcela do montante total. Comparando as atividades agropecuárias 
aos valores recebidos pela indústria, extração mineral e pelo setor de serviços, o percentual alcançou 1,2% no 
acumulado entre 2001 e 2014, totalizando US$ 6,3 bilhões no período. Parte deste resultado pode ser expli-
cada pelas restrições legais e entraves burocráticos impostos aos investimentos estrangeiros em atividades 
do campo, a exemplo da aquisição de áreas próprias ou arrendamento de terras por estrangeiros no país. Por 
outro lado, considerando a participação limitada da agropecuária no âmbito do agronegócio, é de se esperar 
que a maior parte do IED no agronegócio brasileiro se concentre nos segmentos fora da porteira, sobretudo 
na indústria, distribuição e serviços de apoio (financeiros).

Tal tese é corroborada pelos dados do Banco Central: entre 2001 e 2014, as atividades industriais associadas à 
produção de: (i) alimentos e bebidas; (ii) celulose, papel e produtos de papel; e (iii) produtos de madeira, que 
responderam conjuntamente pelo ingresso de US$ 41,5 bilhões: o equivalente a 15,6% do IED da indústria e 
extração mineral e 8,1% do IED total no período. O valor recebido em 2011 por este agrupamento de atividades 
(US$ 8 bilhões) foi superior ao recebido pela agropecuária em todo o período analisado. 

De fato, embora as atividades de agropecuária e de serviços diretos na agropecuária tenham apresentado 
uma reduzida participação no montante total, os valores totais recebidos de investimentos por esses setores 
cresceram de forma significativa, desde 2002, passando de US$ 44,8 milhões em 2002 para US$ 772,8 milhões 
em 2014. Isso indica, entre outros aspectos, que movimento de “internacionalização” do agronegócio brasilei-
ro vinculou-se a parcerias e operações entre empresas brasileiras e estrangeiras, parte das quais associada à 
aquisição de imóveis rurais para produção de commodities e matérias primas de interesse. Exemplos podem 
ser encontrados na lista de maiores empresas de produção agropecuária do Brasil, cuja liderança é assegurada 
por multinacionais de controle estrangeiro: Louis Dreyfus (França) e ADM (Estados Unidos), sem considerar 
empresas com espectro amplo de atuação no agronegócio, como a Bunge (Países Baixos) e Cargill (Estados 
Unidos). Por outro lado, empresas brasileiras do agronegócio, com importante inserção internacional, também 
se destacam nas vendas, caso da BRF, JBS e Coopersucar.
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CHINA: CARACTERÍSTICAS DO GRANDE PARCEIRO COMERCIAL

Muito já foi discutido sobre as transformações ocorridas na economia chinesa. Assim como os números do 
agronegócio, a expansão é farta a literatura sobre o boom econômico chinês. Diante disso, este relatório abor-
dou de forma mais detalhada uma dimensão que não tem recebido a devido atenção dos agentes do agrone-
gócio brasileiro: as características do agronegócio chinês. Até que ponto a produção brasileira se insere nos 
interesses da sociedade chinesa?

A dimensão e o desafio do agronegócio chinês

Como no caso brasileiro o setor agropecuário chinês também desempenha um papel fundamental na sua 
economia. Embora a produção setorial ainda tenha respondido nos últimos anos por cerca de 10% do produto 
interno bruto (PIB), o setor emprega um terço da população economicamente ativa (793 milhões de habi-
tantes), sendo que pouco menos da metade (46%) dos 1,36 bilhão de chineses encontra-se ainda registrada, 
oficialmente, como população rural.

Apesar da qualidade limitada das terras cultiváveis e da escassez de água em certas áreas da China, a produção 
vem crescendo desde a década de 1970, de maneira que o País se classifica, hoje, como o maior produtor mun-
dial de produtos como arroz, algodão, carne suína, ovo, e responde por 18% da produção mundial de cereais, 
29% da produção de carne e quase 50% da produção mundial de frutas e verduras. Essa expansão se deve, em 
grande parte, ao aumento substancial da produtividade por meio de melhorias tecnológicas, o que possibilitou 
uma taxa de crescimento anual média de 2,5% entre 1970 a 2007. Além do crescimento geral da produção, a 
composição também mudou ao longo do tempo, com notável incremento na produção de hortaliças, carne e 
laticínios – ao mesmo tempo em que se observou uma queda de importância relativa de culturas tradicionais, 
sobretudo grãos e tubérculos. 

Enfim, com 135 milhões de hectares de terras aráveis, 9% do total do planeta, a China alimenta 21% da popula-
ção mundial. Ainda assim, o setor é dominado por milhões de agricultores com pequena parcela de terra, com 
uma média de apenas 0,6 hectare por unidade produtiva rural. Além do desenvolvimento do setor, a agenda 
estratégica do governo chinês tem como principais objetivos a serem alcançados: a garantia do aumento da 
renda dos produtores e a autossuficiência na produção doméstica de grãos. É dentro desse contexto que o 
agronegócio brasileiro precisa encontrar o seu espaço nesse mercado.

A importância da segurança alimentar para os chineses

Desde a antiguidade, garantir a segurança alimentar sempre foi uma prioridade e um desafio para o Estado 
chinês, motivo pelo qual o governo adota uma série de políticas voltadas para reduzir a dependência externa 
do país para atender ao elevado e crescente consumo nacional. Essa política foi consagrada no início do pe-
ríodo da República Popular (1949), que sempre destinou espaço prioritário para autossuficiência na agenda 
nacional de segurança alimentar, de sorte a alimentar a maior população do mundo e mitigar as calamidades 
naturais que afligem o País com alguma frequência (inundações, por exemplo). Essa prioridade é reafirmada 
em diversas ações do governo chinês:

n	 Em dezembro de 2013, a Conferência Central sobre Assuntos Rurais, realizada pelo governo chinês, 
reafirmou a estratégia nacional de segurança alimentar baseada na “oferta doméstica e importação 
moderada, garantia da capacidade produtiva com o apoio da ciência e tecnologia”;

n	 De acordo com o Plano Nacional de Médio e Longo Prazo para a Segurança Alimentar (2008-2020), 
lançado em novembro de 2008, logo após a alta mundial no preço dos grãos, o setor agrícola da China 
pretende manter a produção na casa dos 540 milhões de toneladas, de forma a garantir uma taxa de 
autossuficiência de grãos acima de 95% até 2020.
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Enfim, a autossuficiência é, portanto, um componente-chave da estratégia da segurança alimentar do governo 
chinês. A pauta da autossuficiência está centrada, fundamentalmente, na produção de grãos. Note-se que, 
para os chineses no sentido de segurança alimentar, o termo “grãos” abrange trigo, arroz, milho, leguminosas 
e tubérculos. Destacam-se, neste contexto, o arroz e o trigo – dois produtos de que o governo exige um alto 
grau de autossuficiência. O Plano Nacional de Médio e Longo Prazo para a Segurança Alimentar define o piso 
de 120 milhões de hectares de terra arável e 105 milhões de hectares de área de cultivo de grãos para o final 
do período e prevê que a produtividade em média deverá crescer de 4,74 toneladas/hectare em 2007 para 
5,25 toneladas/hectare em 2020. 

O governo chinês tem trabalhado no sentido de reajustar (ou melhor, flexibilizar) esta questionável taxa de 
autossuficiência. Em vez de definir metas quantitativas, a Conferência Central sobre Assuntos Rurais de 2013 
estabeleceu como diretriz manter a “autossuficiência básica de cereais e a segurança absoluta de grãos para 
alimento (arroz e trigo)”, além de incluir, pela primeira vez, a “importação moderada” como elemento inte-
grante de sua estratégia de segurança alimentar. É justamente neste ponto que o agronegócio brasileiro tem 
que centrar seus esforços para conquistar fatias ainda maiores desse mercado.

Desafios dos chineses para alcançar e manter a meta de autossuficiência na pro-
dução de “grãos”

Apesar da grande esforço, a sociedade chinesa se defronta com um grande desafio para conseguir manter a 
sua política de autossuficiência na produção de alimentos:

A disponibilidade de terras aráveis

Com cerca de 9,6 milhões de quilômetros quadrados de área, o censo mais recente das terras aráveis na China 
registrou cerca de 135,2 milhões de hectares de terras agrícolas, 14,3% do território nacional. Contudo, subtraindo-se 
as áreas reservadas para a restituição de florestas e pastagens, bem como os terrenos considerados impróprios 
(poluídos) para o cultivo, a extensão das terras realmente agricultáveis fica apenas pouco acima do nível mínimo 
defendido pelo governo de 120 milhões de hectares, o que equivale a menos de 0,1 hectare per capita, ou 40% 
da média mundial. Este percentual continua diminuindo devido à expansão rápida da urbanização, degradação 
do solo, uso excessivo de fertilizantes, bem como por conta dos inúmeros problemas ambientais, tais como: 
inundações, erosão do solo e desertificação. Além disso, a população da China continuará a crescer até por volta 
de 2030. Com isso, estima-se que, em 2050, a demanda total de terras aráveis supere a oferta em mais de 12%.

Disponibilidade de recursos hídricos

Além das restrições de terras próprias para o cultivo, a escassez e a poluição da água também podem limitar 
a produção de grãos no futuro. Apesar de a China ser dotada da quarta maior oferta total de recursos hídricos 
no mundo, a quantidade per capita era de 2.059 m3 em 2013, ou um quarto da média global. De acordo com a 
WWF (World Wildlife Fund), 13% dos lagos da China desapareceram nos últimos 40 anos, assim como metade 
de suas zonas úmidas costeiras. Entre as principais causas dessa escassez, pode-se citar: a grande demanda 
gerada pela agricultura; o processo de industrialização e urbanização; a distribuição desigual dos recursos 
hídricos e o alto nível de poluentes depostos nas reservas hídricas chinesas.

A falta de água já afeta seriamente a produção de grãos, em especial nas regiões áridas e semiáridas da pla-
nície do norte da China, área potencial para a expansão da produção de grãos no futuro. Além da escassez, 
problemas com o sistema de irrigação também poderão complicar a capacidade produtiva do agronegócio 
chinês. Isto porque a China usa tanto os rios como os aquíferos subterrâneos para irrigar suas plantações. Me-
tade das terras cultivadas na China é irrigada e produz cerca de 75% dos cereais e mais de 90% da produção 
de algodão, frutas, legumes e outros produtos agrícolas. O Banco Mundial, no entanto, estima que, ao ritmo 
atual de exploração, os aquíferos no norte da China podem secar em menos de 30 anos.
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Força de trabalho e produtividade no campo

Depois de alcançar a alta histórica de 844 milhões em 1992, a população rural na China diminuiu para 695 
milhões em 2012, com uma redução líquida de quase 150 milhões de pessoas. Projeções populacionais feitas 
pelas Nações Unidas indicam uma redução de mais 100 milhões na população residente na zona rural até 2022. 
A dimensão desta cifra trará enorme impacto sobre a força de trabalho agrícola, a estrutura de produção, a 
gestão de terra e especialmente a economia rural. Além do processo de urbanização, a migração motivada por 
melhores salários nas cidades reforça o fluxo migratório, contribuindo para a redução da força de trabalho no 
campo, sobretudo entre os mais jovens e com maior escolaridade.

Efetivamente, essa situação continuará privando o setor agrícola chinês da mão de obra necessária para as 
operações agrícolas de escala de maior e complexidade, como a utilizada para o manuseio de máquinas e 
equipamentos modernos, o diagnóstico de pestes e pragas, o uso de ferramentas de investimento e comer-
cialização, e a gestão eficaz de unidades operativas complexas. Isso poderá, no futuro, limitar a produtividade, 
reduzir o potencial de oferta e restringir a competitividade do setor agrícola chinês – ameaças que se impõem 
sobre as diretrizes estratégicas do Estado chinês com relação à segurança alimentar no país. 

Estrutura da produção agropecuária chinesa

O desenvolvimento agrícola na China foi alcançado, principalmente, pelo modelo de produção em pequena escala, 
realizado em pequenas propriedades. A produção agrícola chinesa é dominada por cerca de 200 milhões de peque-
nos agricultores, distribuídos pelos diversos territórios do país. Apesar do crescimento da produção pecuária em 
grande escala, as pequenas propriedades continuam desempenhando um papel importante na produção de suínos 
e laticínios. Na produção de grãos, a extensão média dos terrenos é pequena e a terra cultivada é fragmentada. 

Sabe-se que a pequena extensão e a fragmentação dos terrenos impossibilitam o uso de equipamentos mecâni-
cos avançados e, consequentemente, inibem o aumento da produtividade por falta de economia de escala. Essa 
estrutura também dificulta os investimentos em obras de infraestrutura como estradas e sistemas de irrigação 
e a implementação de políticas agrícolas regionais como a atribuição de zonas específicas para a produção 
agrícola comercial. Tudo isso tem, como consequência, um efeito negativo na produção regional ou nacional.

Apesar das características do agronegócio chinês e da política chinesa de autos-
suficiência, a demanda por alimentos continuará crescendo

País mais populoso do mundo, a China abriga um quinto da população global. Entre 2009 e 2012, a população 
chinesa aumentou cerca de 2%, apesar da tendência de redução na taxa de crescimento populacional observada 
desde a década de 1990 e que deve continuar nos próximos anos. Estima-se que o declínio deva acontecer 
em 2030, quando a população terá crescido dos atuais 1,3 bilhão para a casa de 1,5 bilhão. Dado o tamanho 
da população, cada pequena variação na demanda per capita de produtos alimentares vai se traduzir em uma 
grande cifra em nível nacional. Logo, a China permanecerá como um grande consumidor mundial de produtos 
agrícolas e a demanda de grãos pode chegar a 700 milhões de toneladas em 2050. 

Mais que o crescimento populacional, fatores como a urbanização e o aumento da renda desempenharão um 
papel cada vez maior na configuração do lado da demanda da balança alimentar na China. Um dos principais 
motivos da desaceleração do crescimento demográfico, a política de planejamento familiar em vigor desde 
1978 conduziu ao envelhecimento mais acelerado da população. Em 2000, a população com menos de 15 
anos de idade era quase quatro vezes maior que a parcela com mais de 65 anos, mas até 2030 os dois grupos 
terão praticamente o mesmo tamanho. Dadas as diferenças na composição de alimentos demandados pelas 
populações idosa, adulta e jovem, o envelhecimento da sociedade terá impacto sobre o consumo de vários 
gêneros alimentícios. Por exemplo, pode-se reduzir o consumo de carne, especialmente carne vermelha, com 
a substituição por outros itens. Embora esse impacto não tenha se manifestado, é uma área que merecerá 
atenção no futuro.
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Enfim, com a expansão da urbanização e o aumento da renda, o consumo direto de grãos tende a diminuir e 
o consumo indireto tende a aumentar em função da mudança estrutural da dieta, com preferência para a pro-
teína animal, os alimentos processados e o consumo alimentar fora do domicílio. Isso implica maior demanda 
de rações e farelos proteicos, principal fator impulsionador da demanda de grãos na China nos próximos anos. 
Para o agronegócio brasileiro, a demanda por soja parece estar assegurada.

Quais são as oportunidades de investimento no agronegócio chinês?

Por ser de interesse para os agentes do agronegócio brasileiro, é importante detalhar minimamente a política de 
incentivo ao investimento direto estrangeiro no setor agrícola. O investimento estrangeiro direto (IED) na China 
é regido principalmente pelo Catálogo de Investimento Estrangeiro, com a emenda mais recente feita em 2015. 
O documento classifica indústrias em categorias nas quais o investimento é encorajado, restrito ou proibido:

n	 No setor agrícola, a China encoraja o IED para elevar a capacidade produtiva ou desenvolver tecnologia 
destinada a reduzir a poluição;

n	 As restrições aplicam-se ao desenvolvimento de sementes convencionais, venda por atacado de grãos 
e algodão, processamento de sementes oleaginosas, beneficiamento de arroz, trigo, açúcar bruto e 
milho, bem como produção de biocombustíveis (etanol e biodiesel);

n	O catálogo proíbe o IED no desenvolvimento e produção de plantas agrícolas e animais geneticamente 
modificados.

Como a China mudou o comércio internacional?

Até seu ingresso na Organização Mundial do Comércio (OMC), em 2001, a participação da China no comércio 
internacional envolvia essencialmente exportação de bens agropecuários e manufaturas mais simples (o país 
continua sendo o quarto maior exportador mundial de produtos do agronegócio). No entanto, as transforma-
ções radicais dos últimos dez anos alçaram a China à posição de segundo maior importador mundial (atrás 
apenas dos EUA). 

Como exposto, a urbanização acelerada da China (10 milhões deixam o campo a cada ano), a elevação da ren-
da, as mudanças nos hábitos alimentares (mais lácteos e mais carnes) e a insuficiente produção doméstica de 
certos itens de demanda crescente levaram o país a assumir compromissos na OMC que ampliaram o acesso 
a seu mercado. Apesar de as tradings estatais continuarem desempenhando um papel importante no merca-
do de algumas commodities como grãos e algodão, o comércio de produtos agrícolas chineses exibiu novos 
padrões nas categorias de matérias-primas, refletindo mudanças na estrutura de produção.

É visível o impacto da adesão à OMC sobre o comércio agrícola e de produtos afins, de maneira que as 
exportações e as importações aumentaram 353% e 407%, respectivamente, de 2001 a 2013, mesmo com a 
desvalorização do dólar, com exceção de 2009, provavelmente devido à crise econômica mundial. No entanto, 
o saldo do comércio agrícola da China evoluiu de US$ 15 bilhões em superávit no ano de pico de 2006, para 
US$ 18,5 bilhões em déficit em 2013. Essa mudança é coerente com a vantagem comparativa da agricultura 
chinesa, uma vez que é vantajoso para a China importar culturas e produtos com uso intensivo de terra, tais 
como sementes oleaginosas e óleos comestíveis, e exportar produtos processados trabalho-intensivos, tais 
como alimentos industrializados, artigos de couro, móveis e produtos têxteis. Em outras palavras, o desafio para 
o agronegócio brasileiro de conquistar mercado de alimentos na China é bem maior do que o de fornecedor 
de matérias-primas mais básicas.
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Desde 1993, o crescimento econômico da China oscila entre 5% e 15% ao ano, com uma média anual de 9,6%. 
Mesmo com uma projeção de crescimento desacelerado nos próximos anos, a renda per capita na China deve 
dobrar até 2022. Com isso aumentaria, obviamente, a pressão de demanda sobre o mercado de commodities 
agrícolas da China:

n	 Tendo em conta os objetivos da política atual, esta crescente demanda provavelmente requereria 
maiores importações de grãos secundários e sementes oleaginosas para alimentar o setor pecuário 
em expansão, assim como atender a produção de óleos comestíveis;

n	 Conforme a economia chinesa se integra à economia mundial, seu crescimento oferece mais oportu-
nidades do que desafios para o resto do mundo. É provável que haja uma queda moderada no índice 
de autossuficiência de todas as culturas com uso intensivo de terra, com exceção de arroz. Isso ocorre 
dado que essas culturas têm menor vantagem comparativa no mercado mundial;

n	 Neste mesmo cenário, o aumento mais significativo na importação é esperado entre as oleaginosas;

n	 A produção de algodão e de outras fibras vegetais deve expandir ao longo do tempo, principalmente 
por causa do aumento da produtividade, mas continua aquém da demanda doméstica;

n	 Entre os cereais, os grãos forrageiros representam a maior parte das importações;

n	 A produção doméstica de açúcar também vai ficar muito aquém da demanda interna e seu nível de 
autossuficiência será o segundo mais baixo, logo após as oleaginosas;

n	 As hortaliças constituem o grupo de produtos mais heterogêneos que a China tanto importará quanto 
exportará em grande volume;

n	 Já no setor pecuário, a China poderá aumentar as exportações de carne suína e de aves para a Ásia 
Oriental, União Europeia e NAFTA, enquanto suas importações provenientes da Austrália, Nova Ze-
lândia, NAFTA e América do Sul registrarão significativo crescimento.

Em suma, o padrão de comércio agrícola da China é coerente com sua vantagem comparativa e dotação de 
recursos. Após a entrada na OMC, esse padrão foi reforçado, em um sinal de que a China está se aproximando 
ainda mais da sua vantagem comparativa no agronegócio com o resto do mundo. O crescimento econômico 
e a liberalização do comércio facilitarão as mudanças estruturais da agricultura chinesa, que migrará dos se-
tores intensivos em terra com menor vantagem comparativa para setores intensivos em trabalho com maior 
vantagem. Isso deve gerar mais comércio e ganhos para quase todos os países e regiões. O tamanho desse 
ganho dependerá, no entanto, da natureza da estrutura econômica de cada região. As economias conside-
radas complementares em relação à da China sairão mais beneficiadas, ao passo que aquelas que dispõem 
de estrutura econômica semelhante podem enfrentar efeitos adversos da concorrência chinesa. Será que o 
agronegócio brasileiro, se quiser aproveitar o mercado chinês, deverá buscar as complementaridades e não 
arriscar em produtos que a China já é uma grande produtora ou que pretende ser?

Brasil e China: economias complementares?

Ao longo dos últimos anos, as relações econômicas entre Brasil e China passaram por mudanças significativas, 
sobretudo no que se refere ao intercâmbio comercial entre os dois países. Em boa medida, tais transformações 
se devem ao desempenho econômico excepcional da China no período, e o consequente deslocamento parcial 
do eixo econômico e comercial mundial para a Ásia. 

No caso das relações sino-brasileiras, o estreitamento das relações pode ser explicado pela complementariedade 
entre cadeias produtivas das duas economias, exacerbada pelos limites da China em prover as matérias-pri-
mas, recursos naturais e outros bens necessários para impulsionar sua própria indústria, bem como alimentar 
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uma população cada vez mais urbanizada. Neste cenário, o Brasil passa a ocupar um papel crescente no su-
primento de produtos do agronegócio e de extração mineral para o mercado chinês. Coroando este processo, 
desde 2009, a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil e o principal destino das exportações 
brasileiras, superando os Estados Unidos, a despeito dos efeitos da crise internacional sobre o comércio in-
ternacional. Em números, o fluxo comercial entre os dois países cresceu 26,4% ao ano entre 2000 e 2014, ao 
passo que o comércio brasileiro com o resto do mundo evoluiu, em média, 8,6% ao ano. O agronegócio foi 
um dos pilares do aumento das relações comerciais entre os países, crescendo a uma taxa média de 27,6% ao 
ano no mesmo período.

O fato das importações do agronegócio representarem menos de 5,0% das importações totais brasileiras da 
China torna o agronegócio um dos fundamentos para que o Brasil financie as importações crescentes de ou-
tros setores da economia (por exemplo, produtos eletrônicos, vestuários, etc.). Esta importância é ressaltada a 
partir da análise da composição do saldo comercial do Brasil com a China entre produtos básicos1 e produtos 
industrializados (manufaturados e semimanufaturados). O superávit no âmbito dos produtos primários (US$ 
33,6 bilhões) é responsável por financiar a importação líquida de produtos industrializados de origem chinesa 
(US$ 30,4 bilhões) e pela geração de um superávit de US$ 3,3 bilhões em 2014. Vale ressaltar, neste ponto, 
que o agronegócio é responsável por 60,6% do saldo positivo do comércio bilateral de produtos básicos (US$ 
20,4 bilhões dos US$ 33,6 bilhões).

Tal fato implica reconhecer que a composição recente da pauta de exportações para a China está concentrada 
em produtos de menor valor agregado (básicos e, dentre os industrializados, produtos semimanufaturados), 
ao passo que as importações brasileiras são praticamente todas relacionadas a produtos com grau elevado 
de industrialização (manufaturados). Mais precisamente, comparando-se a composição das exportações entre 
2000 e 2014, é possível notar que, embora o crescimento no valor exportado tenha sido generalizado, ele 
ocorreu de forma mais intensa entre os chamados bens intermediários e combustíveis e lubrificantes (entre 
os setores das contas nacionais); produtos básicos (em termos de valor agregado); e produtos não industriais 
(em termos de intensidade tecnológica). 

São, exatamente, bens classificados nestas categorias que ocupam a maior parte da pauta exportadora brasileira 
para a China em 2014. Se, em parte, esta concentração reflete a complementariedade entre as economias dos 
países, por outro lado, ela também é uma consequência do significativo diferencial competitivo da produção 
industrial sediada na China. No que se refere à pauta do agronegócio, a maior parte das exportações do agro-
negócio brasileiro para a China era formada, em 2014, por bens com baixo nível de processamento industrial e/
ou nível tecnológico, incluindo: soja em grãos (75,3%); celulose (7,7%); açúcar de cana em bruto (4,0%); outros 
couros curtidos/peles de bovinos (2,4%); e carne de frango in natura (2,4%).

Enfim, o agronegócio brasileiro tem aproveitado as oportunidades abertas por uma China em transformação 
para ocupar um papel fundamental no suprimento de recursos naturais e produtos do agronegócio, fato que 
lhe garante a liderança na produção e exportação mundial em alguns dos mais importantes mercados agrí-
colas. Neste mesmo cenário, marcado pelo aumento significativo do fluxo comercial entre os dois países, tem 
se pautado por uma clara divisão entre as atividades de maior e de menor valor agregado, resultante, por um 
lado, dos diferenciais competitivos entre os dois países e seus setores produtivos; e, por outro, do ajustamento 
passivo do Brasil frente às transformações em curso na China. Neste último ponto, é importante destacar outras 
variáveis e obstáculos de ordem geopolítica e diplomática, focalizados na redução das restrições de comércio 
externo impostas pelos dois países.
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A China é um grande parceiro, mas não um grande investidor do agronegócio 
brasileiro

Apesar de a China ter assumido a posição de principal parceiro comercial do Brasil, os investimentos diretos 
originados naquele país totalizaram apenas US$ 1,93 bilhões no período, valor inferior a 0,4% do total. O fluxo, 
entretanto, teve incremento significativo a partir de 2010, destacando-se o volume de recursos recebidos em 
2014: US$ 1,1 bilhão, ou 50,5% do total no período analisado. 

Segundo relatório do Conselho Empresarial Brasil-China, o aumento dos investimentos chineses no Brasil está 
associado aos efeitos negativos da crise internacional sobre mercados mais tradicionais, caso dos Estados 
Unidos e da União Europeia. Como resultado, os investidores chineses têm procurados novos mercados, sobre-
tudo no chamado mundo emergente. O interesse e a distribuição setorial do IED ressaltam a predominância de 
projetos que tenham como alvo o aprofundamento da integração entre as economias, sobretudo na expansão 
e facilitação do comércio bilateral. Assim, além de responder à demanda crescente da China por recursos na-
turais (minérios, petróleo e gás, produtos agropecuários), os investimentos chineses têm atuado em prol da 
instalação de empresas chinesas em território nacional.
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