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O EFEITO CHINA NO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO 

A China que já é uma das maiores economias do mundo, ainda está 

crescendo. De 2003 até 2013, segundo dados do Banco Mundial (2018), o país 

contou com um aumento de seu Produto Interno Bruto (PIB) de mais de 10% ao 

ano, sendo que em 2006, 2007, 2008 e 2011 este aumento foi maior que 20% 

ao ano, e ainda continua crescendo, porém a um ritmo mais desacelerado. Sua 

população, assim como a qualidade de vida também tem aumentado, pessoas 

estão migrando do campo para a cidade, exigindo melhores níveis na qualidade 

dos alimentos. 

O país negocia com o mundo todo, de maneiras diferentes, e assim 

consegue reconfigurar a economia internacional. Do mesmo modo que os 

Estados Unidos e a União Europeia são os principais compradores de suas 

exportações, o Brasil, assim como países da África, Oriente Médio e América 

Latina, é responsável por suprir sua demanda por recursos naturais. Nós 

exportamos praticamente recursos primários, como a soja e minérios de ferro, e 

importamos bens industrializados, como eletrônicos e máquinas. Em geral, o 

Brasil consegue um superávit comercial, porém de maneira instável.  

Esta instabilidade é o chamado “efeito China”, que afeta o mundo todo, e 

pode ser observado no Brasil de diversas maneiras. A China além de influenciar 

nossa economia por meio da balança comercial, também afeta por meio de 

investimentos, já que recebemos a maior parte das fusões e aquisições, 

principalmente no setor de mineração, gás e petróleo, e de maneira crescente 

no agronegócio. Um exemplo foi a aquisição da Syngenta pela ChemChina, que 

controla parte considerável do mercado mundial de defensivos agrícolas. Em 

2011 a ChemChina adquiriu a empresa Adama, e em 2017 a Nidera Sementes.  

O “efeito China” no agronegócio está presente em cada área do setor. A 

China produz alimento, mas não supre sua demanda. Nós exportamos carnes 

para alimentar sua população, e soja para alimentar sua produção de carne. A 

China é a principal compradora do Brasil, então qualquer instabilidade lá, nos 



 
 

PEDRO LIMA                                                                                                        
2018 

 

 

afeta aqui. Quando o grande asiático passa por problemas sanitários, como 

ocorreu recentemente, necessita uma maior quantidade de commodities e com 

uma qualidade e nível de exigência maior. De outro lado, o país não tem 

interesse em comprar industrializados, então o Brasil fica limitado a vender 

produtos primários, e da mesma maneira que existe incentivo para a produção 

destas commodities, falta incentivo para a indústria. 

Este efeito pode ser visto no Gráfico 1, que ilustra o crescimento do PIB 

chinês, comparado com o aumento da área plantada de soja no Brasil e as 

exportações para a China, de 2007 até 2017. Nos primeiros anos do período o 

PIB apresentou um menor crescimento, e uma menor produção interna, o que 

motivou as exportações e a área de soja plantada a crescer. As exportações 

atingiram um recorde histórico em 2009. Em 2010 com a crise que se abateu no 

mundo todo, levou a um menor crescimento na produção do grão e em 

consequência uma menor exportação. Devido a este menor crescimento, no ano 

de 2011 o governo chinês criou uma série de medidas para incentivar a produção 

no Brasil, como a aquisição de multinacionais que atuam no setor, o que 

impulsionou novamente a produção de soja. Estas variações de mercado e 

incerteza no cenário mundial causaram uma instabilidade na balança comercial, 

porém na safra de 2012/13 o Brasil consegui aumentar sua produtividade de 

soja, ao mesmo tempo que a produção interna da China estava diminuindo, o 

que resultou em um aumento de 30,2% nas exportações. Após mais períodos de 

problemas sanitários, embargos, jogadas políticas, na safra de 2016/17, o Brasil 

voltou a aumentar o crescimento da área plantada, assim como suas 

exportações, que atingiu recorde histórico, apresentando um crescimento de 

32,1%. 
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Gráfico 1: O “Efeito China” sob área de cultivo de soja. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

No atual cenário, existe muita incerteza, devido às políticas externas dos 

EUA, e a crise sanitária na China. Estes movimentos podem gerar uma maior 

demanda pelos produtos brasileiros, porém com uma exigência de qualidade 

maior. O debate sobre o “efeito China” gera diversas opiniões, mas o fato é que 

quando o gigante asiático passa por mudanças internas, o mundo todo é afetado. 

E a sua crescente demanda por produtos primários pode acelerar a economia 

de países emergentes, já que tem um grande consumidor, porém pode também 

atrasar o desenvolvimento de suas indústrias. 
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