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Características sociais

• População de 1,4 bilhões de habitantes

• Partido Comunista Chinês

• 56 etnias (Han é a principal)

• 22 províncias, 5 regiões autônomas e 4 municípios diretamente administrados

pelo governo central

• Controle do governo sobre onde as pessoas podem morar e trabalhar (Hukou)

• Migração do campo para os grandes centros urbanos

• Aumento de renda e mudança de hábilitos alimentares



Características econômicas e comerciais

• Maior PIB real 2020 (estimado): US$ 24 trilhões

• O país é um grande importador e exportador de produtos agrícolas

• Maior importador de produtos agrícolas do mundo (US$ 133 bilhões)

• Brasil é o maior fornecedor de produtos agrícolas para a China, seguido por UE e 

EUA.

• carne suína é a principal proteína animal consumida (peste suína africana alterou

padrões de consumo)



Características econômicas e comerciais
Principais produtos exportados para a China (2019)

Produto Valor (USD) Percentual da pauta
Percentual das 

exportações brasileiras 
do produto

Soja USD 20.502.316.433 32,61% 78,50%

Petróleo USD 15.395.140.715 43,65% 64,14%

Minério de ferro USD 12.627.027.621 45,75% 63,98%

Pasta química de 
madeira

USD 3.078.705.703 4,90% 42,95%

Carne bovina congelada USD 2.677.317.232 7,59% 47,72%

Carne de frango 
congelada

USD 1.228.663.590 4,45% 19,16%

Ferro-nióbio USD 865.285.088 1,38% 38,09%

Algodão USD 816.933.168 1,30% 30,96%

Carne suína congelada USD 611.774.918 0,97% 41,58%

Minério de cobre USD 443.134.445 0,70% 19,66%

Açúcar USD 384.442.909 0,61% 7,33%

Tabaco USD 385.682.034 0,61% 18,84%

Minério de manganês USD 376.295.619 0,60% 77,88%

Cobre USD 269.715.243 0,43% 87,21%

Pasta química de 
madeira

USD 219.037.029 0,35% 67,96%

Couros USD 215.707.723 0,34% 47,57%



Principais exigências fitossanitárias e 
sanitárias

• Processo de aprovação de organismos geneticamente modificados GMO

• Protocolos bilaterais para exportação de produtos vegetais e animais (avaliação de 

interesse de importação)

• Carnes: processo de habilitação de estabelecimentos

• BSE

• Febre aftosa

• COVID-19



Principais oportunidades para o Brasil

• Subprodutos de origem animal

• Milho

• Gergelim

• Amendoim

• Arroz?

• Novas espécies de pescados

• Lácteos



O que fazer para aumentar as 
exportações

• Diversificação de pauta exportadora

• Presença constante junto às autoridades chinesas

• Peso do posicionamento político

• Mostrar o que o Brasil tem a oferecer

• Promoção da imagem do produto brasileiro

• Conhecimento do mercado chinês pelo setor produtivo brasileiro



O que poderíamos importar da China

•Defensívos e medicamentos veterinários (moléculas)

•Maquinário para processamento de alimentos de origem animal e vegetal

•Maquinário para embalagem e material para embalagem

•Sementes hortícolas

•Tecnologia 4.0 para o campo



Atividades desempenhadas pelos adidos
agrícolas

• Habilitação para novos produtos

• Habilitação de novas empresas

• Reabertura de mercado

• Promoção

• Cooperação

• Negociações tarifárias
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