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Agenda

• Economia Global

• Economia Chinesa

• Os investimentos Chineses para exterior

• Visão geral do setor bancário da China



Economia Global

O crescimento global para 2017 é projetado em 2,7%, 0,4 pontos percentuais acima da 
estimativa para 2016. Em 2018, o crescimento global deverá crescer modestamente, 
atingindo 2,9%.

(%)

2014 2015 2016e 2017p 2018p 2019p

PIB real

Mundo 2.8 2.7 2.4 2.7 2.9 2.9

Economias avançadas 1.9 2.1 1.7 1.9 1.8 1.7

Estados Unidos da América 2.4 2.6 1.6 2.1 2.2 1.9

Zona do Euro 1.2 2.0 1.8 1.7 1.5 1.5

Japão 0.3 1.1 1.0 1.5 1.0 0.6

Economias Emergentes e em 
Desenvolvimento (EMDEs)'

4.3 3.6 3.5 4.1 4.5 4.7

R.P. China 7.3 6.9 6.7 6.5 6.3 6.3

Europa e Ásia Central 2.3 1.0 1.5 2.5 2.7 2.8

América Latina e Caribe 0.9 -0.8 -1.4 0.8 2.1 2.5

Brasil 0.5 -3.8 -3.6 0.3 1.8 2.1

Fonte: Banco Mundial



Economia Chinesa

O crescimento economico chinês nos últimos 30 anos



Economia Chinesa

PIB chinês nos últimos 10 anos(US$, Bilhções)



Economia Chinesa

 Desacelerou sim, mas desacelerou gradualmente.

 A última vez que a economia chinesa cresceu a um ritmo de dois dígitos foi em 
2010.

 A partir do primeiro trimestre de 2010 ao terceiro trimestre de 2012, o crescimento 
trimestral em uma base de ano-a-ano diminuiu drasticamente de 12,2% para 7,4% 
em 11 trimestres. 

 Ao contrário, durante 18 trimestres depois, a desaceleração se tornou muito mais 
moderado, com o enfraquecimento do crescimento apenas levemente de 7,5% 
para 6,9% em quatro anos.

Motivo da redução:1. A transformação de medelo de baseado na exportação e 
investimento para um novo baseado no consumo e serviço

2. Tamanho da PIB 



Economia Chinesa

Em 2017, a economia Chinesa tem crescendo melhor do que esperava no início do ano 
contribuindo 1/3 para o crescimento economico global.



Economia Chinesa

Décimo Terceiro Plano Quinquenal (2016-2020)

• os novos conceitos de desenvolvimento :

Inovação, harmonia, verde, abertura, compartilhação.

• nova meta do crecimento económico:

--manter o crescimento económico de média e alta velocidade.

--até o ano de 2020, o PIB será duplo do que em 2010. Para  alcançar essa 
meta, a China tem que manter um ritmo de crescimento médio de 6.43% 
desde 2017 até 2020.



Economia Chinesa

Quatro canais-chave o governo chinês está fazendo para estimular 
ainda mais o crescimento económico na China, incluindo: 

(1) Reformas do lado da oferta: promovendo a mudança estrutural e 
reforçando o papel do mercado na alocação de recursos; 

(2) O desenvolvimento de uma economia inovadora: defendendo uma 
integração mais profunda da tecnologia e economia; 

(3) Abrindo a porta amplamente: a flexibilização das regulamentações sobre 
investimentos estrangeiros e continuando com as experiências sobre zonas 
de comércio livre na China; 

(4) A promoção de um desenvolvimento económico verde: insistindo na 
estratégia de crescimento sustentável e construção para uma economia 
mais verde e de baixo carbono.



Os investimentos da China para o exterior

Forte ritmo do crescimento dos investimentos diretos(FDI) da China para o exterior . 

Em 2016, os investimentos externos diretos da China (excluindo setores de banco , títulos e 
seguro  ) atingiram a US$ 170 bilhões, aumentou 44% em comparação com ano anterior, 
registrando um rápido crecimento por 14 anos consecutivos. 

Desde 2016 até 2020, os investimentos chineses no exterior chegará  750 bilhões de dólares no 
total 



Trajetória recente dos investimentos chineses no Brasil 

Os investimentos, em geral tímidos entre 2007 e 2009, ganharam grande dinamismo a 
partir de 2010 e 2011, cresceram rápidamente desde 2012.

Em 2016,  o total das aquisiçoes chinesas no Brasil chegou a US$ 11,92 bilhões, valor 
que já foi mais que o dobro daquele no ano anterior. 

Em 2017, a China já uma das principal fontes da FDI atraida pelo Brasil, contribuido  
mais do que um terço para montande total.

Até hoje, mais de 200 empresas chinesas com um saldo acumulado  cerca de US$50 
bilhões. 

Os investimentos da China para o exterior



Visão geral do setor bancário da China

Ativo e passivo total do setor bancário da china (RMB, trilhões) 



313 bancos comerciais nacionais.  Os 5 maiores já tem presença no Brasil.

Os investimentos da China para o exterior

3 bancos po

Nome do Banco Presença no Brasil

Industrial and Comercial Bank of China ICBC Brasil S.A.

China Construction Bank CCB Brasil S.A.

Agricultural Bank of China Rep. Office

Bank of China Banco da China Brasil S.A.

Bank of Communication Banco Bocom BBM

3 bancos politicos: 

China Development Bank.   Tem um escritório no Rio.

Agricultural  Development  Bank of China 

The Export-Import Bank of China

1 empresa de seguro de exportação: 

China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure)



Muito obrigado

pela sua atenção

Banco da China Brasil S.A.

Tel.: 0055-11-3508-3200

Av. Paulista, 901 - 14º andar - Bela Vista, 

01311-100-São Paulo-SP-Brasil


