
Seção Investimentos no Brasil 

INVESTIMENTOS: Entrada de capital por parte de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica (instituições 
ou empresas públicas, empresas privadas, etc.) em um país estrangeiro. No país de destino, esta entrada de 
capitais pode ser realizada mediante a criação de novos empreendimentos ou a participação em empresas já 
estabelecidas para conformar uma filial da companhia investidora. 

EMPRESA NO BRASIL: Entidade através da qual a empresa chinesa atua em determinado projeto, podendo 
ser subsidiárias totalmente controladas pela empresa chinesa, subsidiárias parcialmente controladas por ela, 
Sociedades de Propósito Específico (SPEs), entre outros.

ATIVIDADES ECONÔMICAS E SETORES

As atividades econômicas e setores seguem as divisões estabelecidas pela Classificação Nacion-
al de Atividades Econômicas (CNAE), que segue as diretrizes da International Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities (ISIC). 

AGRICULTURA: Atividade que se ocupa da produção de bens primários vegetais, seja para a alimentação ou 
para a produção de outros bens. Estão inclusos nesta atividade econômica investimentos em produção de la-
vouras temporárias; produção de lavouras permanentes; produção de sementes e mudas certificadas geneti-
camente modificadas ou não, além de armazenagem de grãos em silos ou outros tipos de armazenamento.

INDÚSTRIA EXTRATIVA: Compreende as atividades de extração de minerais em minas subterrâneas, a céu 
aberto ou em poços. Esta atividade econômica inclui os seguintes setores:

Mineração: Abrange a extração de minerais em estado sólido como carvão, minério de ferro e outros minérios, 
incluindo atividades complementares de beneficiamento associado à extração, realizadas para  melhorar a qual-
idade do produto e facilitar sua comercialização, sem no entanto alterar as características físico-químicas dos 
minerais. 

Petróleo e Gás Natural: Compreende a extração de petróleo e gás natural e as atividades de preparação e oper-
ação dos campos de petróleo e gás natural.  

ENERGIA: Esta atividade econômica compreende a geração de energia elétrica em alta tensão, a transmissão 
desde as usinas de geração até os centros de distribuição, a distribuição para os consumidores finais, o 
comercio atacadista de energia elétrica e as atividades de coordenação e controle de operação da geração e 
transmissão elétrica.

INFRAESTRUTURA: Esta atividade econômica compreende o conjunto de obras de infraestrutura como estra-
das, ferrovias, túneis, pontes, portos, redes de transporte por dutos, aeroportos, metrôs, distribuição de água, 
etc. Estas obras servem de suporte para o desenvolvimento para uma série de atividades.

INDÚSTRIAS MANUFATUREIRAS / DE TRANSFORMAÇÃO: Esta atividade econômica compreende a transfor-
mação física, química e biológica de materiais, substâncias e componentes com a finalidade de se obterem 
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produtos novos. Geralmente, o conjunto de atividades que se enquadram nesta categoria ocorre em plantas 
industriais e fábricas. Esta atividade econômica inclui os seguintes setores:

Automobilístico: Compreende a fabricação de automóveis e peças e equipamentos de automóveis para o trans-
porte de pessoas e cargas. 

Maquinário industrial: Engloba a fabricação de máquinas e equipamentos, inclusive os componentes mecânic-
os, partes e peças para atividades industriais agrícolas, extração mineral e construção, transporte e elevação de 
cargas e pessoas, para ventilação, refrigeração, instalações térmicas entre outras atividades.

Metalurgia: compreende a conversão de minérios ferrosos e não-ferrosos em produtos metalúrgicos por meios 
térmicos, eletrometalúrgicos entre outra técnicas para a obtenção de produtos intermediários do processamento 
de minérios metálicos, tais como gusa, aço líquido, alumina calcinada ou não, mates metalúrgicos de cobre 
e níquel; a produção de metais em formas primárias ou semi-acabados (lingotes, placas etc); a produção de 
laminados, relaminados, trefilados, retrefilados (chapas, barras, trilhos, vergalhões etc) e a produção de canos e 
tubos.

Tecnologia: Compreende a fabricação de produtos eletrônicos, ópticos e relacionados ao ramo das telecomu-
nicações, tecnologia de informação e comunicação, bem como a produção de outros produtos altamente tec-
nológicos que se aproveitem de tecnologia de última geração. 

Produtos químicos: Compreende a transformação de matérias-primas orgânicas e inorgânicas através de pro-
cessos químicos e a formulação de produtos e gases industriais, fertilizantes, resinas e fibras, além de defen-
sivos agrícolas. 

FINANÇAS: Esta atividade econômica abrange as operações de compra, venda e troca de propriedade de 
ativos financeiros. Envolve também as atividades de seguros, capitalização, resseguros, previdência comple-
mentar, planos de saúde e as atividades de serviço de apoio às transações financeiras.

SERVIÇOS: Engloba a prestação de serviços, abrangendo desde o estabelecimento de canais de comercial-
ização (como E-commerce), até atividades de serviços de alojamento, de alimentação, de correios, de teleco-
municações, de atividades imobiliárias, de atividades recreativas, culturais e desportivas, de saúde etc.

Valor: É exibido em milhões de dólares (US$M) na data da transação e foi retirado das mesmas fontes que 
reportaram os investimentos (revistas, jornais ou sites de empresas). No caso do valor ter sido relatado em 
reais (R$), este foi convertido a dólares americanos (US$) utilizando a cotação da época (mês e, quando pos-
sível, dia do investimento), no site do Banco Central do Brasil. 

Estrutura do Negócio: Diz respeito ao modo como a estrutura de negócios do projeto foi concebida, podendo 
se tratar de fusão e aquisição; aquisição de participações; leilões; concessões, entre outros.

Tipo: Indica se os projetos são do tipo greenfield (empreendimentos novos, sem estruturas ou instalações 
pré-existentes) ou brownfield (projeto se soma a uma estrutura já existente; expansão de empreendimentos 
ou compra de instalações existentes). 

Agente financeiro: Banco ou empresa que concede financiamentos, empréstimos ou outras operações de 
crédito. Também é a instituição responsável pela análise e aprovação do financiamento e pela negociação de 
garantias com o cliente. 
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Seção Fluxos Econômicos

Exportação: Compreende a saída de bens, produtos ou serviços originários ou procedentes de território nacional 
a outros países, podendo envolver pagamentos, como em vendas, ou de forma gratuita, como em doações.

Importação: Compreende a entrada definitiva ou temporária de bens, produtos ou serviços em território nacional 
originários ou procedentes de outros países. 

Investimento: Entrada de capital por parte de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica (instituições ou em-
presas públicas, empresas privadas etc.) em um país estrangeiro. No país de destino, esta entrada de capitais 
pode ser realizada mediante a criação de novos empreendimentos ou a participação em empresas já estabeleci-
das para conformar uma filial da companhia investidora.

Valor: É exibido em milhões de dólares (US$M) em valores atuais. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS E SETORES 

Agricultura: Setor que se ocupa da produção de bens primários vegetais, seja para a alimentação ou para a 
produção de outros bens.

Bens de Capital: Bens que são usados para a fabricação de outros bens, especialmente bens de consumo. Ma-
quinário industrial, equipamentos, materiais de construção etc.

Bens de Consumo: Bens que atendem diretamente a uma demanda, utilizados diretamente pelo consumidor - 
como automóveis, vestuário, eletrodomésticos etc.

Bens Intermediários: São bens que servem para a produção de outros, mas que ainda não estão disponíveis 
para o consumo final –como tecidos utilizados na confecção de vestuário, peças utilizadas para a fabricação de 
automóveis etc.

Comunicação: Setor que envolve as telecomunicações (internet e outros serviços de transmissão, como 
satélites), tecnologia de informação e comunicação, mídias impressas, rádio e televisão.

Educação: Setor que abrange as instituições educacionais, desde as de ensino básico até as de ensino superior, 
a política e administração educacional, treinamento de professores, pesquisa em educação, treinamento voca-
cional e outros.

Energia: Indústrias e empresas envolvidas com a geração e distribuição de energia - seja hidrelétrica, nuclear, 
solar ou outras.

Entretenimento: Ramo amplo que engloba tanto mídias digitais – como a televisão por assinatura ou os jogos 
para dispositivos móveis – quanto a produção de eventos de entretenimento, operação de bilheteria, merchan-
dising e administração de patrocínio.

Finanças: Envolve as operações de compra e venda de ativos financeiros e os investimentos financeiros. Inclui 
administração em finanças, instituições monetárias e outros.

Imobiliário: Lida com a produção e comercialização de bens imóveis. 

Infraestrutura: Conjunto de atividades ou instalações que servem de suporte para o desenvolvimento de outras 
– rodovias, portos, aeroportos e outros.

Maquinário Industrial: Máquinas, equipamentos e ferramentas utilizados na produção industrial.
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Matérias Primas: Produtos ou materiais em estado bruto, que ainda não foram submetidos a um processo pro-
dutivo; substância principal da qual serão fabricados outros bens.

Metalurgia: Ramo da engenharia ligado à produção de metais e suas ligas, abrangendo sua fabricação, fundição, 
tratamento, e transformação em produtos variados.

Mineração: Atividade que abrange a exploração e extração de substâncias minerais do subsolo, incluindo sub-
stâncias metálicas e não metálicas.

Petróleo e gás natural: Exploração, produção e refinamento de óleos brutos de petróleo e gás natural. Inclui 
petroleiros, refinarias, plataformas, gasodutos e empresas que comercializam gás natural, petróleo e derivados.

Produtos Químicos: Materiais formados por um ou mais compostos químicos que podem servir diversas 
funções, desde o uso doméstico até o uso industrial ou agropecuário.

Resposta a Emergências: Oferecimento de equipes, recursos ou materiais necessários para a administração, 
organização e gestão de recursos e responsabilidades para lidar com situações emergenciais, com o objetivo 
reduzir os efeitos nocivos de desastres.

Saúde: Conjunto de instituições e atores que desenvolvem atividades de produção e distribuição de bens e 
serviços cujos objetivos principais são promover a saúde de indivíduos e da população. Inclui políticas e adminis-
tração em saúde, pesquisa em saúde, treinamento de profissionais, saúde básica, nutrição, controle de doenças.

Serviços: Engloba as atividades de prestação de serviços, abrangendo desde o comércio de mercadorias à ad-
ministração pública ou de empresas.

Tecnologia: Setor que envolve o uso de ferramentas, processos e materiais criados a partir de conhecimento 
científico para resolver problemas ou facilitar processos humanos.

Transporte e Armazenamento: Movimento de pessoas e mercadorias entre locais e estocagem de bens em trân-
sito. Inclui administração e políticas do setor, transporte viário, ferroviário, aquático e aéreo, e armazenamento 
relacionado ou não ao transporte.

Turismo: Atividades e serviços oferecidos a pessoas em visitação a outros países.
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