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Seção 1 — IED chinês no bimestre Março/Abril 2018
No segundo bimestre de 2018, foram divulgados seis projetos de inves mentos chineses no Brasil.
Desses, três veram os valores informados, totalizando US$ 992,7 milhões. A tabela abaixo mostra um
quadro sinté co com informações sobre os inves mentos.
1)

07/03 - Anunciada a compra pela PetroChina, braço para expansão internacional da CNPC, de
30% da TT Work, distribuidora de combus8veis com sede em Recife/PE, numa negociação que
não teve valores revelados.

2)

13/03 - A Midea anunciou o lançamento de uma plataforma de e-commerce para vender diretamente produtos da sua linha residencial. O inves mento aproximado foi de US$ 900 mil.

3)

16/03 - O Grupo ULBRA teve parte da sua estrutura leiloada por dívidas trabalhistas. Cinco ins tuições de ensino superior foram arrematadas pela empresa Glory Top por cerca de US$ 391,8
milhões.

4)

12/04 - Um consórcio que tem par cipação da Shandong Kerui Petroleum venceu licitação
promovida pela Petrobras para implantação de Unidade de Processamento de Gás Natural
(UPGN) no Complexo COMPERJ, em Itaboraí/RJ, aportando cerca de US$ 600 milhões.

5)

28/04 - Inaugurada, em Curi ba/PR, a segunda loja Hsica no Brasil da DJI, empresa chinesa líder
mundial na fabricação de drones.

6)

23/04 - Anunciada a aquisição de parte da IPPG Brasil, com sede em Sorocaba/SP, pela YDF
Valves, empresa chinesa benchmark mundial na fabricação de válvulas.
Empresa
Inves dora

Projeto ou Empresa

PetroChina (CNPC)

TT Work
Plataforma de
e-commerce
CEULP/ULBRA

Midea
Glory Top

Shangdong Kerui PetroProjeto EPC UPGN
leum e Método Potencial (COMPERJ - Petrobras)

Público /
Privado

Setor

Status1

UF

Valor
(US$ milhões)

Modalidade
do Inves mento1

Púb

Comércio Varejista

Anunciado

-

ND

Fusão e Aquisição

Priv

Comércio Varejista Conﬁrmado

-

0,9

Greenﬁeld

Conﬁrmado *Div.

391,80

Fusão e Aquisição

Priv

Educação

Priv

Petróleo e Gás

Conﬁrmado

RJ

600,00

C/P/A1

SZ DJI
Technology

Loja Hsica oﬁcial

Priv

Varejo

Conﬁrmado

PR

ND

Greenﬁeld

YDF Valves

IPPG Brasil

Priv

Máquinas e Equip.

Conﬁrmado

SP

ND

Fusão e Aquisição

*DIVERSOS — AM, GO, PA, RO e TO

ND — Não disponível

1 — Para metodologia, ver seção 5

Ajustes retroa vos
Até o fechamento desta edição, foram iden ﬁcados mais dois anúncios de inves mento referentes ao
mês de dezembro de 2017:
1) A Chint Group, empresa chinesa produtora de equipamentos para instalações elétricas, anunciou
que aportará cerca de US$ 34,2 milhões em uma fábrica de módulos solares em Extrema/MG.
2) A YAPP Automo ve Parts, fabricante de tanques plás cos para o setor automo vo, estaria se preparando para inves r US$ 24,63 milhões para a instalação de uma planta em Gravataí/RS até o segundo semestre de 2019, ra ﬁcando a no8cia publicada na Seção 3 da segunda edição deste Bole m,
divulgado em 18/01/2018.
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Seção 2 — Compilação dos inves mentos chineses no Brasil
Comparação de nº de projetos — Jan/Abr 2017 - Jan/Abr 2018

Projetos de chineses no Brasil — 2003/Abr 2018

Comparação de valores de projetos — Jan/Abr 2017 - Jan/Abr 2018 (em US$ milhões)

*

* O valor do único projeto anunciado em 2018 não foi disponibilizado.

Seção 3 — Anúncios de intenções de inves mentos chineses no Brasil — Mar/Abr 2018
06/03/2018 — Após o fechamento de uma unidade da empresa JBS na cidade, o Prefeito de Morro
Grande/SC, Valdo Rocha, reuniu-se com o Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China
(CCIBC), Charles Tang, para discu r inves mentos chineses que podem chegar a R$ 3 bilhões. (Fonte:
Engeplus No8cias)
08/03/2018 — O Governador de Mato Grosso reuniu-se com representantes da empresa Sepco1 Construções do Brasil Ltda, consorciada da empresa estatal Powerchina, quando foi apresentado ao projeto
de construção do primeiro parque solar no Estado. Há expecta va de outros projetos de produção de
energia elétrica, a par r da biomassa, com previsão de inves mento superior a US$ 1,5 bilhão.
21/03/2018 — Prepostos da empresa Corona Energy Technology reuniram-se com o Presidente da
Agência de Fomento de MT, João Alexandre Gebara, com interesse em também inves r na fabricação
de placas de energia solar em Mato Grosso. (Fontes: Só No8cias, Cenário MT, Macauhub)
22/04/2018 — Após a Petrobras ter divulgado que pretende negociar 60% da Reﬁnaria Landulpho Alves
(RLAM), em São Francisco do Conde/BA, a empresa chinesa Qingdao Xinyu an Chemical iniciou trata vas com a empresa brasileira visando a compra da unidade. A Reﬁnaria é responsável por 20% da
arrecadação de ICMS do Estado da Bahia. (Fonte: Bahia No8cias)
23/04/2018 — Foi anunciado que a indústria de agroquímicos Adama, controlada pela ChemChina, pretende inves r até US$ 50 milhões até 2020 para ampliação da capacidade de produção de duas unidades no Brasil, em Londrina (PR) e Taquari (RS). (Fonte: DCI)
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Seção 4 — No+cias
1) Em 09/03, foi no ciado que a Petrobras transferiu para o estaleiro chinês CIMC Raﬄes a construção
da plataforma P-71, que estava a cargo do Estaleiro Rio Grande (RS). A licitação foi concluída na primeira semana de março. (Fonte: Folha MAX)
2) Em 14/03, foi anunciado que a fabricante chinesa de turbinas eólicas Goldwind, terceira colocada no
ranking global do setor, conseguiu seu primeiro contrato para fornecimento de equipamentos no Brasil.
A chegada da Goldwind indica concorrência adicional para gigantes globais do setor que já contam com
unidades locais. (Fonte: Extra)
3) Ainda em 14/03, foi ﬁrmado acordo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Campinas, a CPFL
Energia e a BYD do Brasil para o desenvolvimento de um modelo de mobilidade elétrica para o sistema
de transporte público urbano da cidade. A meta do Governo é incluir 150 ônibus elétricos na região
central da cidade até 2020. (Fonte: Diário do Transporte)
4) Em 19/03, foi anunciado que a China Communica ons Construc on Company (CCCC), responsável
pela construção de um Terminal Portuário de Uso Privado (TUP) em São Luís/MA, iniciou a construção
do empreendimento com custo es mado de US$ 245 milhões, com criação de cerca de 4.000 postos de
trabalho durante os quatro anos previstos para a conclusão. (Fonte: Valor, Macauhub, Folha)
5) Na mesma data, a Presidente da Gree Electric Appliances, Dong Mingzhu, aﬁrmou que a empresa
pretende explorar o mercado externo como parte da inicia va governamental chinesa “Belt and Road”
e que o Brasil será um dos países-alvo. (Fonte: China Radio Interna onal)
6) Em 20/03, durante evento na Federação das Indústrias no Rio Grande do Sul (FIERGS), o Presidente
da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, Charles Tang, aﬁrmou exis rem dois projetos previstos
para implementação naquele Estado: uma montadora de tratores e um complexo de produção e abate
de suínos. (Fonte: Jornal do Comércio)
7) Em 27/03, foi no ciado que o Grupo Fosun estuda adquirir a parte do Grupo Austral dedicada à administração de seguros. O Grupo já analisou outros a vos no Brasil, como a Notredame Intermédica
(operadora de planos de saúde e dona de 18 hospitais), o Complexo Hospitalar Aliança, na Bahia, além
de empresas do setor da construção civil. (Fonte: Exame)
8) Em 28/03, foi publicada autorização da ANEEL no Diário Oﬁcial da União para que a EDP Renováveis e
a China Three Gorges possam iniciar a operação comercial de um parque eólico no Rio Grande do Norte
composto por 12 turbinas eólicas somando 28,2 megawa\s de capacidade instalada. (Fonte: Extra)
9) Após o anúncio, em novembro/2017, da associação da Caoa — maior conglomerado automo vo da
América La na — com a Chery, a montadora anunciou, em 29/03, o lançamento do primeiro SUV projetado e fabricado em conjunto pela China e o Brasil. (Fonte: ChinaDaily)
10) A CBSteel apresentou na úl ma semana de março, no Seminário Mais Desenvolvimento, promovido
pelo Governo do Maranhão, o projeto (anunciado em 2016) de uma indústria siderúrgica que pretende
implantar no município de Bacabeira/MA. As obras começarão ainda no segundo semestre deste ano. O
inves mento previsto é de até US$ 8 bilhões, em duas fases. (Fonte: O Petróleo)
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Seção 4 — No+cias (con nuação)
11) Em 19/04, foi no ciado que a Petrobras estaria preparando um acordo em que a China Na onal Petroleum Corp Ltd (CNPC) inves ria em uma reﬁnaria de petróleo em troca de óleo bruto, potencialmente
dando à China a primeira oportunidade para reﬁno nas Américas. (Fonte: Reuters, Estadão)
12) Em 27/04, foi anunciado que o Governo de SC se comprometeu a liberar R$ 370 mil para a aquisição
de um terreno pela Prefeitura do Município de Major Vieira/SC des nado à instalação de uma indústria
chinesa do ramo de laminados de eucalipto. (Fonte: Jornal Correio do Norte)

Seção 5 — Metodologia para iden ﬁcação e registro de inves mentos
Fusão e Aquisição — são computadas no grupo Fusão e Aquisição todas as operações que envolvam
compra de par cipação, minoritária ou majoritária, de empresa no Brasil por uma empresa chinesa.
Concessão/Permissão/Autorização (C/P/A) — prestação de serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, delegada à inicia va privada. Se a delegação for referente a um empreendimento
greenﬁeld, será especiﬁcado como C/P/A greenﬁeld.
Greenﬁeld — são os inves mentos em que o inves dor aporta recursos na construção de uma nova estrutura necessária à operação, ou seja, a operação não se baseará em estrutura preexistente.
Brownﬁeld— são os inves mentos em empreendimentos pré-existentes, ou em um projeto a ser desenvolvido ou atualizado que se baseará em um já existente.
Inves mentos conﬁrmados (grupo Conﬁrmados) — são aportes de inves mentos direcionados a empreendimentos/projetos no Brasil, cuja informação seja passível de conﬁrmação por mais de uma fonte
de dados, incluindo páginas ins tucionais de empresas ou ins tuições diretamente envolvidas.
O número e os valores destes inves mentos são computados no grupo “Conﬁrmados”.
Inves mentos anunciados (grupo Anunciados) — são anúncios formais de inves mentos futuros, que
passam a ser acompanhados pelo mercado e ins tuições interessadas. O número e o valor desses invesmentos são computados no grupo “Anunciados”. Quando um inves mento que havia sido computado
no grupo “Anunciados” é conﬁrmado, seu valor sai desse grupo e passa a compor o grupo
“Conﬁrmados”.
Anúncios de intenção de inves mentos — são manifestações formais veriﬁcadas em meios de comunicação sobre inicia vas de empresas chinesas interessadas em inves r no país. Considerando que ainda
estão no campo das intenções, esses valores, mesmo quando disponíveis, não são computados no
grupo “Anunciados”.
No8cias — rumores e informações correlatas a possíveis inves mentos chineses no país, que podem
servir como referência para pesquisas mais aprofundadas quanto à formalização de anúncios ou
conﬁrmação de inves mentos.
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ANEXO
Fundo Brasil-China de Cooperação para Expansão da Capacidade Produ va - No+cias
No dia 4 de abril, foi realizada a 2ª reunião ordinária do Grupo de Trabalho Técnico (GTT) do Fundo
Brasil-China de Cooperação para Expansão da Capacidade Produ va, na qual foram examinados seis projetos.
Após análise inicial, com base nas informações atuais, os membros chineses do GTT consideraram
que cinco projetos poderão facilitar a cooperação industrial entre o Brasil e a China e os membros brasileiros não apresentaram objeções para a realização das demais análises destes projetos.
Agora, os projetos, que abrangem os setores de energia, logís ca, infraestrutura e tecnologia, e que solicitaram um total de US$ 2,4 bilhões ao Fundo Brasil-China, serão analisados em maiores detalhes por ins tuições ﬁnanceiras dos dois lados. Após a aprovação de um inves dor brasileiro e um chinês, os membros do GTT realizarão outra reunião para deliberarem sobre a proposta ﬁnal de classiﬁcação, que será encaminhada ao Comitê Dire vo do Fundo, para decisão ﬁnal.
Para mais informações, acesse a página do Fundo: h-p://www.planejamento.gov.br/assuntos/
internacionais/fundo-brasil-china

Fontes u lizadas neste bole m:
Páginas ins tucionais das empresas e dos entes federa vos citados, bases de dados do Conselho Empresarial Brasil-China, Financial Times (FT), The Heritage Founda on & American Enterprise Ins tute e
demais veículos de comunicação referenciados, com destaque para: Agência Brasil, Aiddata, Bloomberg, China Daily, Dealogic, Estadão, Exame, Folha, Gazeta Mercan l, G1, Inves ng.com, Istoé, Macauhub, Reuters, Terra, UOL, Valor Econômico, Embaixadas da China no Brasil e do Brasil na China.

Elaboração
COORDENAÇÃO-GERAL DE INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS - SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS
CONTATO: ASSESSORIA DE IMPRENSA - IMPRENSA@PLANEJAMENTO.GOV.BR
TELEFONE: (61) 2020-4547/5309/4159
Link para acesso eletrônico ao Boletim - http://www.planejamento.gov.br/assuntos/internacionais/boletim-bimestral-de
-investimentos
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