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QUAL É O TAMANHO DO MERCADO CHINÊS
PARA O AÇÚCAR DO BRASIL ?

Alceu de Arruda Veiga Filho∗

RESUMO

Embora o consumo de adoçantes na China esteja em crescimento, o autor mostra que tem havido
queda na produção doméstica e nas importações de açúcar nos últimos anos, decorrentes do
importante aumento do consumo de adoçantes artificiais, consumo este em intensidade muito
acima dos próprios limites fixados pela autoridades sanitárias chinesas.  O governo procura
estimular a exportação de adoçantes artificiais.

A estrutura de produção no país é antiqüada e ineficiente, mas protegida por tarifas e barreiras
não-tarifárias.  A próxima entrada da China na OMC deverá trazer modificações nessa estrutura
em decorrência da concorrência externa ampliada.

A China importa principalmente de Cuba, dentro de acordo comercial entre os dois países.  Apesar
de exportações em volumes inconstantes para a China, o Brasil teria espaço para colocar mais
produto naquele mercado.

SUMMARY

Though the consumption of sweeteners has been growing in China, the author show that there
has been a decrease in domestic production and in imports of sugar in recent years, in
consequence of a large increase in consumption of artificial sweeteners, even above the limits
fixed by Chinese sanitary authorities.  Government has instituted incentives for artifical sweetener
exports.

Production structure in the country is old-fashioned and inefficient, but protected by tariffs and
non-tariff barriers.  The coming entry of China into WTO should bring changes to this structure
through greater foreign competition.

China imports mostly from Cuba, within a commercial agreement between the two countries.
Though Brazil has had inconstant exports to China, there should be space for more Brazilian
product in that country.

                                                          
∗   Pesquisador Científico do IEA-SP  (e-mail: aveigafilho@iea.sp.gov.br).

As opiniões expressas neste trabalho são de responsabilidade do autor, não refletindo posição da instituição.
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 “Os fatos sempre têm três versões: a minha, a sua e a verdadeira.”
(pensamento chinês)

A ARITMÉTICA CHINESA

É muito freqüente o uso de certos cálculos sobre o mercado chinês –  tão misterioso quanto nossa
ignorância sobre ele – que fornecem resultados muito animadores sobre as possibilidades de
colocação dos produtos brasileiros. Pela  chamada “aritmética chinesa”,  se metade do 1,2 bilhão
de pessoas  existentes na China  aumentar o atual patamar de consumo de açúcar, de 10kg per
capita/ano para 15kg, em cinco anos isso significaria um consumo adicional de 600 mil toneladas
anuais. Ou seja, um potencial de 3 milhões de toneladas além do que já se consome, do qual o
Brasil, por sua grande competitividade, poderia abocanhar parte relevante.

Mas, como o provérbio chinês nos ensina, é preciso municiar-se de informações e de reflexão
sobre elas antes de adiantar conclusões. Assim,  busca-se conhecer um pouco mais sobre o
tamanho desse mercado, sua dinâmica e perspectivas, de maneira a ter elementos que possam
contribuir para estabelecer conjuntamente políticas de incentivo e estratégias empresariais de
conquista de parcela do mercado chinês de açúcar.

SITUAÇÃO ATUAL: PRODUÇÃO DE AÇÚCAR, MERCADO E POLÍTICAS

A produção chinesa de açúcar é originada da exploração da cana-de-açúcar e da beterraba, sendo
a primeira atividade responsável por mais de 85%, em média, do total próximo a 8 milhões de
toneladas (V. Tabela 1).

Tabela 1

CHINA – PRODUÇÃO DE AÇÚCAR CENTRIFUGADO (bruto)

ANO VOLUME

1.000 TONELADAS

VOLUME

INDICE 1998=100

2000 7.800 78
1999 7.736 77
1998 10.046 100
1997 9.123 91
1996 7.765 77
1995 7.214 72
1994 6.409 64
1993 6.981 69
1992 8.920 89
1991 9.023 90
1990 7.397 74

Fonte: FAO (www.fao.org)

A produção da matéria-prima foi de 70 milhões de toneladas de cana em 2000 e de 7,7 milhões
de toneladas de beterraba, ocupando 1,247  milhão de hectares (V. Tabela 2).  As principais
produções de cana estão localizadas no sul, na região autônoma de Guangxi, e nas províncias de
Guangdong  considerada a região mais pobre da China - e Yunann, que, além de ser caracterizada
pela extrema pobreza rural, é a que tem a maior diversidade étnica 1, o que, de um lado, explica

                                                          
1  Bean; Chao, 2000

http://www.fao.org/
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a necessidade da proteção aos produtores de cana e de outro lado explica a dificuldade da
reforma empreendida pelo governo para adequar esse setor às condições de produção lucrativas.

Tabela 2

CHINA – ÁREA E PRODUÇÃO, CANA-DE-AÇÚCAR E BETERRABA

CANA-DE-AÇÚCAR    BETERRABA

ÁREA

1.000 ha

PRODUÇÃO

1.000 T

ÁREA

1.000 ha

PRODUÇÃO

1.000 T

2000 991 70.205 256 7.700
1999 1042 78.108 296 8.639
1998 1187 87.204 503 14.466

Fonte: FAO (www.fao.org)

O governo chinês protege seus produtores agrícolas e as unidades industriais processadoras de
açúcar ao impor restrições à importação, mediante  tarifa de importação de 30%,  barreiras não-
tarifárias como licença para importação, sistema de teste, inspeção, quarentena e,
principalmente, pelo estabelecimento de quotas 2, o que leva em parte a sustentar a antiga
ineficiência.  Ao mesmo tempo, procura promover reforma, colocando racionalidade e auto-
sustentabilidade, pelo fechamento de 152 unidades industriais em 2001 e pela imposição de freio
à alta de preços internos com a venda de estoques 3.  Como exemplo das ineficiências, pode-se
citar a extrema fragmentação do fornecimento de cana para a maior usina de Guangxi, que
requer por volta de 1 milhão de toneladas anuais.  A usina é abastecida por 10 mil fornecedores,
o que significa a média de 100 toneladas por produtor.  Outro exemplo vem da tecnologia
empregada na produção de açúcar, que gera um produto de baixa qualidade, contendo altos
níveis de enxofre, cinzas e cor escura, características não-adequadas para o padrão da indústria
de alimentos e de bebidas 4.

A necessidade de reestruturar esse segmento produtivo coloca-se como imperiosa porque a
entrada da China na Organização Mundial do Comércio (OMC) provocará alterações nesse sistema
de proteção, obrigando-a a fazer frente aos seus competidores internacionais.  Veja-se que o
compromisso assumido é o de começar com uma quota de 1,6 milhão de toneladas de açúcar,
que seria aumentada para 1,945 milhão em quatro anos. Além disso, a tarifa extra-quota,
atualmente estabelecida em 76%, deverá ser reduzida em 65% em quatro anos 5.

 Esses números, por sua vez, são bastante consistentes com o nível histórico de importação de
açúcar pela China, que já chegou a alcançar a marca de 3 milhões de toneladas em 1995 e esteve
no patamar acima de 1 milhão de toneladas durante vários anos da década de 1990, somente
caindo para a faixa abaixo de 1 milhão de toneladas nos anos finais da década (V. Tabela 3).

                                                          
2  Fonseca et al., 1999

3  USDA, 2001

4  Yang; Liu, 2001.

5   Bean; Chao, 2001.

http://www.fao.org/
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Tabela 3

CHINA – IMPORTAÇÃO DE AÇÚCAR

(em equivalente bruto)

TOTAL

1.000 T

BRUTO

1.000 T

REFINADO

1.000 T

1999 680,8 546,7 123,3
1998 735,9 606,8 118,8
1997 998,1 890,2 99,3
1996 1.383,2 1.328,7 50,1
1995 3.080,6 2.665,1 382,2
1994 1.617,9 1.544,4 67,6
1993 532,9 498,7 31,5
1992 1.158,9 1.130,4 21,6
1991 1.071,0 968,1 94,7
1990 1.147,3 958,9 173,4

Fonte: FAO (www.fao.org)

ADOÇANTES ARTIFICIAIS: COMPETIÇÃO COM AÇÚCAR E REESTRUTURAÇÃO

Além da competição externa pelo mercado doméstico, um grande concorrente do açúcar  vem da
produção e consumo dos adoçantes artificiais usados largamente nas indústrias de alimentos e de
bebidas desse país, inclusive bem acima dos níveis estabelecidos pela legislação.  Segundo uma
fonte 6, a produção de sacarina teria alcançado, em 1998, um montante de 24,7 milhões de
toneladas, o que representaria o equivalente a 7,5 milhões de toneladas de açúcar, ou algo como
75% da produção de açúcar nesse ano.  Outra fonte 7 estima essa equivalência para toda a
produção de adoçantes em 4 milhões de toneladas, o que representaria algo como 40% do total
de açúcar produzido em 1998.  Embora muito diferente dos valores anteriores, demonstra,
também, uma produção elevada de adoçantes  em relação à produção de açúcar.

Enquanto o consumo de açúcar tem baixa taxa de crescimento, o consumo de adoçantes cresce
rapidamente, impulsionado pela demanda de refrigerantes e de sucos de frutas.  Em 2001,
espera-se um aumento de apenas 2% no consumo do açúcar de cana e beterraba.  Em 2000, os
refrigerantes cresceram 25,7% em relação ao ano anterior e um levantamento recente indicou
que mais de 76% das crianças das áreas urbanas acima de 6 anos tomavam suco regularmente 8.

Um grande problema dessa disseminação de uso é exatamente o seu excesso.  A recomendação
legal do governo chinês para uso de ciclamato, por exemplo, é de 150mg/kg, enquanto na prática
seu uso alcança um valor acima de 600mg/kg.  Em levantamento feito por organização
governamental em mais de cem marcas nacionais de refrigerantes, constatou-se que acima de
61% delas usavam adoçantes artificiais, principalmente sacarina, ciclamato e aspartame.
Verificou-se, também, que nas pequenas e médias cidades, onde a fiscalização é problemática,
91% dos refrigerantes produzidos continham sacarina 9.

A reformulação implementada pelo governo busca regular a produção desse mercado e equilibrar
sua competição com o açúcar no mercado doméstico.  Nesse sentido, foram fechadas algumas
fábricas, criados incentivos para a exportação de adoçantes e estabelecido limite para o uso

                                                          
6  Yang; Liu, 2001.

7  Bean; Chao, 2001.

8  Bean; Chao, 2001.

9  Bean; Chao, 2001.

http://www.fao.org/
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doméstico da sacarina de 3 milhões de toneladas já em 1999, o que significa um volume
excedente de 14 milhões de toneladas para ser exportado em 2001 10.

Essa situação pode não acontecer no nível esperado pelas autoridades governamentais chinesas
dada a complexidade de se estabelecer mecanismos de controle que funcionem adequadamente,
em função de uma série de fatores entre os quais se destacam a falta de equipes capacitadas nas
regiões ou províncias chinesas e o imenso número de pequenas fábricas de alimentos e de
bebidas existentes 11.

TAMANHO POSSÍVEL PARA O AÇÚCAR BRASILEIRO NA CHINA

Assim, a situação da produção e do mercado de açúcar, associada à situação da produção e do
mercado de adoçantes, delineia a complexidade da questão de se colocar o açúcar nacional nesse
país asiático, rechaçando a visão otimista que a “aritmética chinesa” nos leva a enxergar.
Entretanto, existem possibilidades a serem exploradas que podem ser úteis às empresas
exportadoras e ao governo brasileiro.

Nesse sentido, são utilizadas as informações sistematizadas nas tabelas 4 e 5 para se construir
um cenário possível.  Veja-se que a importação de açúcar pela China, por país de origem, mostra
que apenas quatro países (Cuba, Austrália, Tailândia e Coréia do Sul) fornecem acima de 90% do
total importado pela China no primeiro ano da série da tabela 5.  No ano seguinte, foi incluído o
Brasil (que eventualmente ocupou o lugar da Tailândia), para voltar a repetir os mesmos países
no último ano.

Desses países, a Tailândia, localizada próxima à China, é importante produtor e exportador de
açúcar no mercado mundial.  A Coréia do Sul, embora não tenha produção de açúcar (conforme
estatísticas sobre balanço mundial do USDA e da FAO), pode estar re-exportando, aproveitando
sua extrema proximidade com a China.  A  Austrália, também um dos principais países
exportadores de açúcar do mundo, justifica plenamente sua relevância nesse mercado.  Porém, a
participação de Cuba em primeiro lugar e com um volume de exportações bem superior ao dos
demais – somente no último ano, representou 59% do total – é explicada pela existência de um
acordo de comércio estabelecido sob a égide de um amplo tratado de cooperação sino-cubano,
aparentemente suprindo diferenças de competitividade com os demais países e com o Brasil.

Todavia, mais do que propor a substituição do açúcar brasileiro pelo cubano – sugestão
diplomaticamente antiética, mesmo porque se espera maior abertura com a entrada da China na
OMC, o que se quer ressaltar é a possibilidade de o Brasil entrar um pouco mais fortemente nesse
mercado, inclusive porque o País já chegou a exportar a expressiva soma de U$ 124,6 milhões em
1995 (a preços da época), o que representou por volta de 400 mil t, volume praticamente igual ao
colocado por Cuba, que depois caiu para zero em 2000 (tabela 5).

Sem mais, queremos concluir com a sugestão de que essa pode ser uma meta inicial e realista
para o Brasil no médio prazo, ou seja,  chegar novamente a exportar 400 mil toneladas para a
China, o que representaria 25% da sua provável nova quota.

Alceu de Arruda Veiga Filho
São Paulo, setembro 2001

                                                          
10  Bean; Chao, 2001.

11  Bean
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Tabela 4

CHINA – IMPORTAÇÃO DE AÇÚCAR (VOLUME), POR PAÍS DE ORIGEM

ANO  out 97- set 98 ANO  out 98-set 99 ANO  out 99-set 00

EXPORTADOR T % EXPORTADOR T % EXPORTADOR T %

Cuba 223.775 56 Cuba 352.512 70 Cuba 402.979 59
Austrália 51.696 13 Austrália 50.610 10 Austrália 102.401 15
Tailândia 50.214 13 Brasil 32.734 6 Tailândia 98.888 14
Coréia Sul 41.869 10 Cor. Sul 28.392 6 Cor. Sul 39.602 6
R. Unido 7.022 2 Tailândia 25.920 5 Guatemala 25.838 4
Japão 5.914 1 Japão 4.937 1 R. Unido 2.586 0
China (1) 4.497 1 R. Unido 4.100 1 Nepal 2.532 0
Cingapura 3.124 1 China (1) 1.767 0 Japão 2.494 0
Burma 3.100 1 Bélgica 1.146 0 Bélgica 1.688 0
Bélgica 1.957 0 H. Kong 902 0 H. Kong 1.312 0
H.  Kong 1.747 0 Áfr. Sul 801 0 França 1.103 0
Áfr. Sul 1.484 0 Alemanh 705 0 EAU 761 0
Nepal 1.044 0 França 544 0 Cingapura 483 0
Malásia 913 0 EAU 421 0 China (1) 220 0
Outros 778 0 Cingapura 348 0 210 0
França 648 0 A. Saud. 262 0
EUA 247 0 Malásia 236 0

Outros 41 0
Nepal 38 0
EUA 31 0

TOTAL 400.029 100 TOTAL 506.447 100 TOTAL 683.097 100

Fonte:     Bean, 1999 e Bean; Chao, 2000.
Nota (1): Outros países de origem chinesa (Macau, Formosa)
Obs:     Os totais de importação de açúcar constantes desta tabela diferem dos valores das demais porque as fontes,

metodologias e datas de levantamento são diferentes.

Tabela 5

BRASIL - EXPORTAÇÃO DE AÇÚCAR PARA A CHINA
B R UTO R E F I N A DO

TONELADAS US$ 1.000 TONELADAS US$ 1.000

2000 0 0 0 0
1999 3.600 548 20.800 3.340
1998 33.000 5.841 0 0
1997 21.808 5.711 0 0
1996 0 0 2.000 520
1995 407.962 124.627 28.657 9.890
1994 0 0 0 0
1993 0 0 0 0
1992 0 0 0 0

Fonte: FAO (www.fao.org)          Obs.:   Valores FOB

http://www.fao.org/
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