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INTRODUÇÃO: A China tem se convertido em um país
chave para o financiamento mundial, dado o grande volume
de IED por ela fornecido nos últimos anos para o mundo. A
China tem concentrado investimentos em economias em
desenvolvimento, e vem contribuindo a um ciclo inédito de
crescimento, redução da pobreza e internacionalização de
economias emergentes.
OBJETIVOS: A presente pesquisa pretende analisar a
importância dos Investimentos Externos Diretos (IED’s)
provenientes da China para a América Latina, detalhando
os principais setores e países que atraíram tais
investimentos.
METODOLOGIA: Busca-se desenvolver nesta pesquisa:
(i) pesquisa de fontes de dados; (ii) coleta de dados do think
thank The Heritage Foundation dos IED's chineses na
América Latina no período de 2005-2013; (iii) construção
de gráficos e planilhas para uma explanação visual dos
resultados; e (iv) vinculação dos resultados com uma
possível mudança na realidade política e/ou social inserida
no país de destino.
HIPÓTESE: Os três fatores principais que têm propiciado
os investimentos na região nas últimas décadas têm sido o
acesso aos recursos naturais, que são o maior interesse
chinês, a expansão nos mercados estrangeiros e o aumento
da produtividade.
CONCLUSÕES PRELIMINARES: A China tem sido e
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desenvolvimento da América Latina.
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