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OS IMPACTOS DA GUERRA COMERCIAL CHINA-EUA 

 

  A considerada maior guerra comercial entre países foi decretada dia 6 de 

Julho de 2018. Nesta data, o presidente dos EUA, Donald Trump começou a 

impor tarifas bilionárias sobre os produtos chineses. A China por sua vez, tomou 

medidas imediatas apresentando uma ação contra os Estados Unidos na OMC 

(Organização Mundial do Comércio), e dias depois aplicando também uma 

sobretaxa sobre os produtos norte-americanos. Essa guerra afeta não só o 

Brasil, mas praticamente todo o mundo.   

Segundo a Folha de SP (2018), as tarifas impostas pelos norte-

americanos aos chineses é de 25% sobre 818 produtos chineses, chegando a 

um total de US$34 bilhões de importações, incluindo automóveis, discos rígidos 

e componentes de aviões. E ainda promete mais um 2° lote de tarifas 

equivalentes a US$16 bilhões, totalizando UR$50 bilhões de importações 

chinesas afetadas.  

A justificativa defendida por Donald Trump para a implantação das 

tarifas, é que as taxações seriam uma forma de compensar o ‘’roubo’’ de 

propriedade intelectual e de tecnologia por parte da China. O governo 

americano acusa os chineses de terem se apropriado de patentes de 

tecnologia de ponta em empresas americanas. (Folha de SP, 2018)  

Em contrapartida, o país asiático já respondeu as medidas norte-

americanas, impondo uma sobretaxa semelhante sobre 545 produtos 

americanos, totalizando US$34 bilhões. Entre os principais produtos de 

exportações americanas estão a soja, carne de porco, frutos do mar e veículos 

elétricos. (BBC Brasil). 

 

 

 

 



  

FABIANO AUGUSTO    

                                                                                                                                      2018  

  

  

 O governo chinês diz não temer a guerra comercial, pois, exporta quatro 

vezes mais em dólares em relação aos EUA. Como podemos ver na Figura 1 a 

seguir. 

 

 Figura 1: Comércio entre China e EUA. 
 Fonte: Portal Istoé - Escritório de Censo dos EUA, 2018. 

 

 Como demonstra o gráfico do comércio entre as duas maiores 

economias do mundo, as exportações feitas por chineses aos EUA no último 

ano chegaram a US$506 bilhões, enquanto as exportações americanas para a 

China apenas a US$130 bilhões. Podendo sinalizar uma dependência maior 

dos EUA em relação à China.   

 No que condiz ao mercado mundial, as consequências da guerra 

comercial ainda não podem ser quantificadas, mas a médio prazo o FMI 

(Fundo Monetário Internacional) aponta um impacto de cerca de 0,5 ponto 
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(negativo) no PIB global. Já o diretor-geral da OMC (Organização Mundial do 

Comércio) se demonstrou mais pessimista em relação a situação alertando 

para uma futura “profunda recessão”. (El País, 2018).    

Em relação ao Brasil, é possível observar pontos positivos nessa guerra 

comercial, como no caso da Soja, maior produto de exportação do Brasil para a 

China, que promete ter um aumento substancial com o anúncio da China em 

substituir a soja americana por a de outros países, incluso o Brasil como 

aponta a Folha de SP (2008). A previsão é que as importações brasileiras 

saltem de 64,6 milhões de toneladas para 71, 06 milhões de toneladas, 

constituindo um aumento de 13%.  

 Mas ainda que o país ganhe em curto prazo com o maior fornecimento 

de commodities, há consequências negativas a serem levadas em conta. O 

Brasil sendo a segunda maior fonte de aço para os EUA, representando um 

terço das exportações brasileiras de aço, está sujeito a uma tarifa de 25%, 

prejudicando todas as siderúrgicas brasileiras.   

 Em relação aos malefícios ou benefícios, para Penelope Prime (2018), 

diretora do Centro de Pesquisa da China na Universidade da Georgia (EUA) 

“Essas tensões podem desacelerar o crescimento global, prejudicando os 

mercados emergentes, tanto em termos de exportações, quanto ao 

crescimento de investimento estrangeiro.”   
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