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CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

Cumprimento a todos e desejo-lhes boas-vindas ao comitê do Fundo Monetário 

Internacional, no qual trataremos sobre a Guerra Comercial entre Estados Unidos e 

China, aprofundando a interdependência econômica social complexa do Sistema 

Internacional moderno com o intuito de promover discussões e debates de grande nível. 

O tema trata de uma relação de bilateralidade econômica, na qual engloba, por meio de 

políticas monetárias, estratégias cambiais e políticas macroeconômicas, todos os países 

postos no Sistema Internacional. Sendo assim, um problema bilateral que através da 

interdependência  complexa com foco no interesse nacional na relação do povo e a 

economia, transforma-se em um problema multilateral. Saliento que será de enorme 

importância debatermos as ordens do novo mundo e sua polaridade, provando sua 

necessidade ao encararmos uma situação multilateral.  

A Guerra Comercial entre Estados Unidos e China é uma matéria presente no 

cotidiano de toda população mundial em que se dissemina muito conteúdo falso e de 

senso comum. Assim, não é o que buscamos nesse comitê, visto que procuramos levar-

lhes ao conhecimento crítico e de alto nível. Ainda que, seja um tema de extrema 

dificuldade, estaremos prontos para auxiliá-los e corrigirmos se necessário. 

 

Matteo Garofalo 

Fernanda Dias 

Dhara Tergolina 
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HISTÓRICO DO COMITÊ  

O Fundo Monetário 

Internacional (FMI) foi concebido em 

uma conferência das Nações Unidas em 

Bretton Woods, New Hampshire, EUA, 

em julho de 1944. Os 44 países 

participantes na conferência procuraram 

construir um quadro de cooperação que 

visava reorganizar a economia mundial 

que tinha sido arruinada pelas duas 

Guerras Mundiais. 

Os países buscaram o 

planejamento de um novo sistema 

financeiro e cambial (modificando o 

ouro padrão de ouro-dólar), e fixação 

taxas de câmbio para evitar 

desvalorizações competitivas. Também 

se pretendia evitar as desvalorizações 

econômicas, erros que tinham sido 

cometidos nas primeiras décadas do 

século XX, derrubando as duas 

retaliações impostas aos países 

derrotados na Primeira Guerra Mundial, 

na conferência de Versalhes que teria 

levado à Grande Depressão na 1930 e 

favoreceu os regimes autoritários em 

Alemanha e Itália. 

A Grande Depressão foi 

responsável por uma marcada 

desequilíbrio nas economias mundiais e 

teria contribuído indiretamente para a 

eclosão da Segunda Guerra Mundial. A 

conferência tinha, portanto, como 

objetivo para alcançar o equilíbrio 

económico, o pleno emprego e criar 

uma ordem económica mundial estável, 

acreditando que a harmonia econômica 

poderia melhor assegurar a harmonia no 

sistema internacional. 

Durante a conferência, duas 

posições distintas em conflito – a dos 

delegados americanos e a dos delegados 

britânicos. Os EUA mantinham a 

opinião de que o FMI deveria ser uma 

instituição que funcionasse como um 

banco no qual os países poderiam pedir 

empréstimos para qualquer que fosse o 

motivo, como Harry Dexter White 

argumentou. 

Entretanto, John Maynard 

Keynes, representando o Reino Unido, 

encarou o FMI como um fundo 

especificamente para ajudar as nações a 

melhorar as suas economias, mas 

apenas em tempos de crise. No final, os 

EUA constituíram outras instituições 

financeiras, particularmente o Banco 

Mundial, que tiveram um propósito 

semelhante ao que Keynes tinha 
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proposto. Nesse sentido, conferência 

tratou de três temas principais: 

reconstrução após a Segunda Guerra 

Mundial, comércio e o Sistema 

Monetário Internacional. 

Como resultado, surgiram o 

Banco Mundial, o FMI, e o Acordo 

Geral sobre Pautas Aduaneiras e 

Comércio (GATT) – "embrião" da 

Organização Mundial do Comércio 

(OMC) que foi criada posteriormente a 

Bretton Woods, o padrão ouro-dólar que 

durou de 1944 a 1971. Com este novo 

padrão, o valor das moedas era 

determinado por uma quantidade de 

ouro que têm um valor correspondente a 

uma moeda, neste caso, o dólar. 

Durante este período, o Fundo foi 

encarregado de supervisionar o sistema 

monetário internacional para assegurar a 

estabilidade cambial e para encorajar os 

membros a procurarem a remoção de 

restrições cambiais que dificultavam o 

comércio. 

Em 1971, os Estados Unidos 

romperam com o padrão dólar ouro e a 

partir de então os países tiveram a livre 

escolha da troca, terminando o Sistema 

Bretton Woods. Os choques petrolíferos 

ocorreram em 1973-74 e 1979 e o FMI 

interveio para ajudar os países lidam 

com as consequências. Durante no 

período, o Fundo estabeleceu o 

Petroleum Financial Service – Serviço 

Financeiro do Petróleo –, que 

permaneceu ativo até 1976. O Serviço 

Financeiro do Petróleo, em conjunto 

com o Fundo de Financiamento 

Alargado (SAF), que criou o FMI em 

1976. Isso permitiu o uso de fundos de 

países exportadores de petróleo e de 

países ricos para ajudar os países 

importadores de petróleo ou défices da 

balança de pagamentos. 

Ademais, no mesmo ano, foi 

criado o Fundo Fiduciário, se 

beneficiando da venda de parte do 

Fundo Monetário Internacional (FMI) 

das reservas de ouro, o que 

proporcionaria assistência aos países 

mais pobres. Esse Fundo Fiduciário 

marcou uma nova direção para o FMI, 

que tornou-se cada vez mais uma 

instituição de desenvolvimento para os 

países mais pobres, que em grande parte 

tinham caiu no Banco Mundial. No 

entanto, isso não implica dizer que o 

FMI não abandonou as funções para as 

quais foi criado. 
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O FMI deu continuidade às suas 

funções originais, por exemplo, no 

período de 1982 a 1989, quando houve 

a crise da dívida internacional que teve 

reformas dolorosas, levando a um 

aumento dos empréstimos do Fundo. No 

ano anterior, em 1981, o FMI tinha 

colocado sua própria moeda, chamada 

Direito Especial de Saque, como 

instrumento monetário para completar 

as reservas oficiais dos países-membros. 

Na década de 1980, a América Latina 

sentiu fortemente o impacto da crise da 

dívida. Foi auxiliado pelo que, por sua 

vez, tinha criado a Agência Estrutural: 

Planos de Ajuste (SAPs) para ajudar os 

países a lidar com as suas economias 

em crise. Por isso, os Economic 

Citizenship Programs (PCEs, Planos de 

Cidadania Econômica) foram 

significativos, visto que elaboraram 

uma série de medidas que até hoje 

guiam muitos financiamentos do FMI. 

Na década de 1990 ocorreu a 

transição do planejamento central para 

economias de mercado no Centro e 

Leste. A Europa e as crises nas 

economias de mercado emergentes 

levou a novos empréstimos, 

permanecendo no mesmo situação no 

ano 2000, devido a crises profundas em 

a América Latina. Crises como a 

mexicana em 1994 que desencadeou o 

"efeito tequila", bem como a crise 

financeira do sudeste asiático de 1997, a 

Rússia em 1998 e o Brasil em 1999 

foram entre as principais preocupações 

do FMI. 

A partir do final de 2008, em 

uma crise globalizada no cenário 

internacional, os empréstimos do FMI 

aumentaram devido ao aumento fluxos 

de capital e preços baixos. Em 

Novembro de 2008, um relatório de 41 

recomendações, lições e advertências 

sobre as consequências da crise foi 

preparada na sua sede em Washington. 

Embora a chegada da crise já tivesse 

sido alertada por economistas e outros 

financeiros instituições, o FMI e o seu 

relatório desempenharam um papel 

importante no reforço da magnitude dos 

problemas financeiros que o mundo 

enfrenta. Algumas das medidas tomadas 

pelo Fundo neste cenário foram: as 

restrições das linhas de crédito, pacotes 

de ajuda e planos de salvamento para os 

países mais afetados, tais como como a 

Islândia. Além disso, o FMI também 

tinha o desafio de criar redes de 
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segurança para evitar que a crise 

alcance mercados mais pobres. 

Quanto à forma como o FMI 

funciona como um todo, seus países 

membros investem no Fundo com 

contribuições de quantias variáveis e 

com isso vem o sistema de quotas que 

governa o FMI: quanto maior for a 

contribuição financeira para dentro da 

Organização, maior será a sua quota de 

participação ou o peso dos seus votos. O 

peso destes votos tende a ser revisto a 

cada cinco anos, e o que determina que 

isso é o tamanho do Contribuição 

especial do Direito de Saque ou da 

moeda própria do FMI, cujo valor está 

vinculado a moedas como o dólar, o 

iene e a libra esterlina. Os países com as 

quotas mais altas - neste caso, o maiores 

contribuintes - são os Estados Unidos, 

Japão, Alemanha, Arábia Saudita, 

China, França, o Reino Unido e Rússia. 

Estes oito países também permanecem 

como membros permanentes do Fundo. 

A quota de participação americana, em 

conta de contribuições muito maiores 

do que o de outros membros, garante a 

este país o poder de veto. O FMI 

mantém o Conselho de Governadores, 

onde cada país tem um representante e 

alternar, muitas vezes sendo o 

presidente do Banco Central ou o 

Ministro das Finanças. O Conselho de 

Administração da Diretoria Executiva é 

composta por 24 membros, incluindo 

oito membros permanentes. Os outros 

16 são nomeados pelos membros a cada 

dois anos. 

Enquanto os oito países 

permanentes representam seus países 

sozinhos, esses 16 países são 

encarregados de representar seus países 

além de uma série de outros, então 

dividindo o resto dos membros em 

"blocos" com um respectivo 

representante. Em geral, os países com 

grandes economias acabam por ser 

eleitos para representar outros, embora 

esta não seja uma regra do Fundo. Outra 

tradição é que o Diretor do Fundo de 

Gestão do FMI, a posição mais alta do 

corpo, é tradicionalmente um europeu. 

Atualmente essa posição pertence à 

búlgara Kristalina Georgievaf. 

É evidente que desde o seu 

início, nos anos 1940, o FMI nunca 

deixou de ser relevante no cenário 

econômico. Novos tempos, globalização 

e a maior integração das economias 

trouxe novos desafios para o FMI, tais 
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como o desenvolvimento da tecnologia 

utilizada em todos os âmbitos da 

economia. Com o seu poder de 

influência, a sua credibilidade no 

sistema internacional e com mais de 180 

países membros hoje, o Fundo 

Monetário Internacional continuará a 

estar no centro das principais discussões 

mundiais sobre a economia e políticas 

monetárias. 

HISTÓRICO DO PROBLEMA 

As relações entre os Estados 

Unidos e a China iniciam-se 

turbulentas, passam por todo um 

processo histórico de tensões, complexa 

mistura de relações diplomáticas, 

crescente rivalidade internacional e 

economias cada vez mais 

interdependentes. A seguir, serão 

listados os principais fatores históricos 

que fizeram com que moldaram as 

relações entre estes dois países e seus 

impactos mundiais. O desenvolvimento 

das relações políticas bilaterais entre as 

duas nações levou ao tema do debate a 

ser discutido, à "guerra comercial". 

Em 1949, com a fundação da 

República Popular da China, pelo então 

líder do Partido Comunista Chinês - 

Mao Zedong, os Estados Unidos passa a 

apoiar o governo da República da China 

de Chiang em Taipei. No ano seguinte 

tem-se a Guerra da Coréia a qual a 

Coréia do Sul é apoiada pelos Estados 

Unidos e Nações Unidas, e o Norte 

comunista é apoiado pela China que se 

mobilizou a partir do momento em que 

as tropas americanas, ONU e a Coréia 

do Sul se aproximaram das fronteiras 

chinesas. Este conflito durou 3 anos e 

encerra-se com o acordo de armistício 

entre as Nações unidas, China e Coréia 

do Norte, em 1953. 

Na Primeira Crise do Estreito de 

Taiwan (1954-1955), os Estados Unidos 

uniram forças à Taiwan  (através do 

Tratado de Defesa Mútua) quando a 

República Popular da China invadiu as 

Ilhas de Dachen e as Ilhas Yijiangshan. 

Na primavera de 1955, os Estados 

Unidos ameaçou bombardear a China. 

Diante do acontecido a China 

concordou em negociar, reivindicando a 

retirada dos nacionalistas da Ilha de 

Dachen. Em 1956 e 1996, as crises 

ocorrem novamente. 

No final dos anos 1950 ocorre 

uma revolta generalizada em Lhasa, 

capital do Tibet, país controlado pela 
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República Popular da China. Milhares 

de pessoas foram mortas com a 

repressão das forças da RPC e o Dalai 

Lama - monge budista e líder espiritual 

tibetano - foge para a Índia. Juntamente 

com as Nações Unidas, os Estados 

Unidos condenam Pequim por violações 

dos direitos humanos no Tibete. 

Somado a isso, durante todo o período 

da Guerra Fria a China se sustenta como 

um player importante por quebrar o 

monolitismo soviético, constituindo-se 

como um país comunista nos seus 

moldes, desafiando ambas as potências, 

EUA e URSS à sua maneira. 

Em meio às tensões com os 

EUA pelo conflito crescente no Vietnã, 

a China realiza o seu primeiro teste 

nuclear, ao qual reúne tropas ao longo 

da fronteira com o Vietnã, no ano de 

1964. Cinco anos depois, em 1969, Mao 

Tsé-Tung lança uma campanha 

conhecida como o Grande Salto 

Adiante, que pretendia tornar a China 

uma nação desenvolvida e socialmente 

igualitária em tempo recorde, 

acelerando a coletivização do campo 

através de uma Reforma Agrária 

forçada, e a industrialização urbana. As 

políticas radicais deste processo fez 

com que a União Soviética retirasse 

conselheiros enviados à China, 

pressionando as relações sino-soviéticas 

e culminando em conflitos nas 

fronteiras entre estes dois países. Este 

acontecimento contribui para a 

reaproximação de Pequim com os 

Estados Unidos e Moscou substitui 

Washington como a maior ameaça da 

China. 

No ano de 1971 tem-se a 

chamada "Diplomacia do pingue-

pongue", tendo em vista que a equipe de 

pingue-pongue da China convida 

membros da equipe dos EUA para a 

China e os jornalistas que os 

acompanham estão entre os primeiros 

americanos autorizados a entrar no país 

desde 1949. Em julho do mesmo ano o 

secretário de Estado, Henry Kissinger, 

faz uma viagem secreta à China. Dentro 

de pouco tempo, as Nações Unidas 

reconhecem a República Popular da 

China, atribuindo-a um assento 

permanente no Conselho de Segurança 

que, desde 1945 era ocupado pela 

República da China de Chiang Kai-

Shek, em Taiwan.  

 Em fevereiro de 1972 o 

presidente norte americano, Richard 
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Nixon, visita a China e conhece o 

presidente Mao Zedong. Nesta visita 

ambos assinam o Comunicado de 

Xangai, ao qual seu objetivo principal 

seria a abertura de cada Estado 

apresentar suas crenças e, no final, haja 

espaço para pontos em comum o que, 

para Kissinger, seria algo positivo, 

tendo em vista que cada Estado poderia 

reafirmar suas convicções 

fundamentais, tranquilizando os 

respectivos públicos e aliados 

apreensivos com a retomada das 

relações sino-americanas.  

 Alguns anos depois, Jimmy 

Carter, presidente dos EUA em 1979, 

concede à China o pleno 

reconhecimento diplomático e rompe 

relações normais com Taiwan. Após o 

ocorrido, o vice-primeiro-ministro, 

Deng Xiaoping, que é responsável por 

colocar em prática as reformas 

econômicas que fariam da China o país 

com maior crescimento econômico do 

mundo, visita os Estados Unidos. 

Contudo, em abril do mesmo ano, o 

Congresso dos EUA aprova a Lei de 

Relações de Taiwan, permitindo 

relações comerciais e culturais 

contínuas entre ambos. A ação exige 

que Washington forneça armas 

defensivas a Taipei (capital de Taiwan), 

mas não viola oficialmente a política da 

China com os Estados Unidos.  

 As preocupações dos EUA com 

o expansionismo soviético, em 1982, 

faz com que o governo de Ronald 

Reagan trabalhe para melhorar as 

relações Pequim-Washington, mesmo 

que este expresse apoio a laços mais 

fortes com Taiwan como, por exemplo, 

a emissão das “Seis garantias”, 

promessas de que honrará a Lei de 

Relações de Taiwan, não mediará entre 

Taiwan e China e não havia uma data 

definida para encerrar as vendas de 

armas para Taiwan. Em abril de 1984 o 

presidente Reagan visitou a China e, em 

abril do mesmo ano, o governo dos 

EUA permite que Pequim faça compras 

de equipamentos militares dos EUA. 

Em junho de 1989 ocorre o 

Massacre da Praça da Paz Celestial, ao 

qual milhares de estudantes realizam 

manifestações na Praça Tiananmen de 

Pequim, exigindo reformas 

democráticas e o fim da corrupção. 

Então, o governo chinês responde 

enviando tropas militares para limpar a 

praça, causando a morte de centenas de 
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manifestantes. Em contrapartida, o 

governo dos Estados Unidos suspende 

as vendas militares para Pequim e 

congela as relações.  

No ano de 1993, a China libera 

Wei Jingsheng, um ativista chinês dos 

direitos humanos conhecido por seu 

envolvimento no movimento 

democrático chinês. Devido ao 

manifesto, Wei foi preso e condenado 

por atividades “contra-revolucionárias” 

e foi detido como um prisioneiro 

político em 1979. No mesmo ano de sua 

soltura, o presidente Bill Clinton lança 

uma política de “engajamento 

construtivo” com a China. Porém, 

depois de Pequim perder sua tentativa 

de sediar os Jogos Olímpicos de 2000, o 

governo chinês aprisiona Wei 

novamente. Quatro anos depois, Pequim 

deporta Wei Jingsheng quando Clinton 

assegura o lançamento do manifestante 

Wang Dan da Wei e da Praça da Paz 

Celestial.  

As primeiras eleições 

presidenciais livres de Taiwan ocorrem 

em 1996, ao qual Lee Teng-hui, do 

Partido Nacionalista, vence, apesar dos 

testes com mísseis chineses terem como 

objetivo convencer os eleitores de 

Taiwan a votar no candidato pró-

independência. Estas eleições ocorrem 

um ano depois que a China chama seu 

embaixador, revertendo uma política 

americana de quinze anos contra 

conceder vistos aos líderes de Taiwan. 

Neste ano, Washington e Pequim 

voltam a trocar mensagens oficiais.  

Em 1999 ocorre o Bombardeio 

na Embaixada de Belgrado ao qual, 

acidentalmente, a Organização do 

Tratado do Atlântico Norte (OTAN), 

durante a sua campanha contra as forças 

sérvias que ocupam o Kosovo, 

bombardeia a embaixada chinesa em 

Belgrado, fazendo com que milhares de 

manifestantes chineses protestassem em 

todo o país, atacando propriedades 

oficiais dos EUA e abalando as relações 

bilaterais sino-norte-americanas. 

Contudo, no ano seguinte, o presidente 

Bill Clinton assina a Lei de Relações 

EUA-China de 2000, concedendo a 

Pequim relações comerciais normais 

permanentes com os Estados Unidos. 

Esse fato abriu caminho para que a 

China ingressasse na Organização 

Mundial do Comércio (OMC) em 2001. 

Os resultados desta relação são 

notórios: segundo dados da Council 
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Foreign Relations, entre 1980 e 2004, o 

comércio entre estes dois países subiu 

de US $ 5 bilhões para US $ 231 

bilhões. No ano de 2006, a China torna-

se o segundo maior parceiro comercial 

dos Estados Unidos, perdendo apenas 

para o Canadá e superando o México.  

Em contrapartida, em abril do 

mesmo ano, um avião norte americano 

colide com um caça chinês, causando a 

morte de um piloto chinês e o pouso de 

emergência no território da ilha de 

Hainan, na China, ao qual as 

autoridades locais detêm a tripulação 

americana de 24 membros. Isso 

representou uma ameaça iminente de 

desestabilizar o alívio que foi a China 

na OMC e o consequente aumento no 

comércio. Após doze dias e um impasse 

tenso, as autoridades libertam a 

tripulação.  

Com uma política externa de 

"contenção, sem confronto", o vice-

secretário de Estado Robert B. Zoellick 

inicia, em setembro de 2005, um 

diálogo estratégico com a China, em 

que reconhece Pequim como uma 

potência emergente. Ele trata a China 

como uma “stakeholder”, pedindo para 

que ela se porte como uma “parte 

interessada responsável” e use sua 

influência para atrair nações como 

Sudão, Coréia do Norte e Irã para o 

sistema internacional.  

De acordo com dados da 

Council Foreign Relations, os aumentos 

nas despesas militares chinesas são em 

média 15% ao ano, de 1990 a 2005. Em 

março de 2007 a China anunciou um 

aumento de 18% no orçamento em 

gastos com defesa. Diante do ocorrido, 

o vice-presidente dos EUA, Dick 

Cheney, constatou que o acúmulo 

militar da China “não é consistente” 

com o objetivo declarado do país de 

“ascensão pacífica” – nome da sua 

política externa, que depois de 

desencadear rusgas, mudou o nome para 

"desenvolvimento pacífico". Assim, em 

resposta, a China diz que está 

aumentando os gastos para oferecer 

treinamento e salários mais altos aos 

soldados, para “proteger a segurança 

nacional e a integridade territorial”.  

Sobre a mesma fonte de dados 

mencionada acima, tem-se que a China, 

em 2008, superou o Japão e se tornou o 

maior credor da dívida externa dos EUA 

em cerca de US $ 600 bilhões. A 

crescente interdependência entre as 
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economias dos EUA e da China se torna 

evidente à medida em que uma crise 

financeira ameaça a economia global, 

alimentando preocupações com os 

desequilíbrios econômicos EUA-China.  

Segundo Jim O’Neill, 

economista-chefe da Goldman Sachs, a 

China está a caminho de ultrapassar os 

Estados Unidos como a economia 

número um do mundo até 2027. A 

China superou o Japão como a segunda 

maior economia do mundo, depois de 

ser avaliada em US $ 1,33 trilhão no 

segundo trimestre de 2010, um pouco 

acima dos US $ 1,28 trilhão do Japão 

naquele ano. No início de 2011, a China 

registrou um PIB total de US $ 5,88 

trilhões em 2010, comparado aos US $ 

5,47 trilhões do Japão. 

Em novembro de 2011, a 

secretária de Estado dos EUA, Hillary 

Clinton, em um ensaio para a política 

externa, descreve um “pivô” (suporte) 

dos EUA para a Ásia. O apelo da 

secretária por “aumento do investimento 

na região da Ásia-Pacífico” é visto 

como um movimento para combater a 

crescente influência da China. O 

presidente dos EUA, Barack Obama, 

naquele mês, na cúpula de cooperação 

econômica da Ásia-Pacífico, anuncia 

que o país e outras oito nações 

chegaram a um acordo sobre a Parceria 

Transpacífica – um acordo 

multinacional de livre comércio. 

Posteriormente, Obama anuncia planos 

de enviar 2.500 fuzileiros navais para a 

Austrália, o que provoca críticas de 

Pequim. Desse modo, a China volta a 

ser percebida como uma espécie de 

ameaça. 

Em fevereiro de 2012 as tensões 

nas relações comerciais entre EUA e 

China começam a crescer. O déficit 

comercial dos EUA para com a China 

aumentou de US $ 273,1 bilhões em 

2010 para US $ 295,5 bilhões em 2011, 

segundo dados da Council on Foreign 

Relations. Em março, os Estados 

Unidos, a União Européia e o Japão 

registram um “pedido de consultas” 

com a China na OMC (Organização 

Mundial do Comércio) sobre suas 

restrições à exportação de metais de 

terras raras, afirmando que a cota da 

China violava as normas comerciais 

internacionais forçando empresas 

multinacionais que usam os metais a se 

mudarem para a China. Em 

contrapartida, a China chama a ação de 
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“imprudente e injusta”, prometendo 

defender seus direitos em disputas 

comerciais. 

Ainda em 2012 há um 

acontecimento que ameaça minar os 

laços diplomáticos EUA-China, ao qual 

o dissidente chinês cego Chen 

Guangcheng, um ativista chinês dos 

direitos civis que trabalhou em questões 

de direitos humanos nas áreas rurais da 

República Popular da China, escapa da 

prisão domiciliar na província de 

Shandong e foge para a embaixada dos 

EUA em Pequim. Ambos os lados 

evitam uma crise e permitem que Chen 

visite os Estados Unidos como 

estudante, e não como solicitante de 

asilo.  

De acordo com dados da 

Council on Foreign Relation, em 

novembro de 2012 há uma nova 

liderança na China. Cerca de 70% dos 

membros dos principais órgãos de 

liderança do país são substituídos. Li 

Keqiang assume o papel de premier, 

enquanto Xi Jinping substitui Hu Jintao 

como presidente, secretário geral do 

Partido Comunista Chinês e presidente 

da Comissão Militar Central. De acordo 

com os discursos de Xi há um 

“rejuvenescimento” da China.  

Com o objetivo de facilitar as 

relações tensas entre EUA e China, o 

presidente dos EUA, Barack Obama, 

hospeda o presidente chinês Xi Jinping 

para uma “cúpula de mangas de camisa” 

no Sunnylands Estate. Então, os 

presidentes comprometeram-se a 

cooperar de maneira mais eficaz em 

questões bilaterais, regionais e globais, 

incluindo mudanças climáticas. Obama 

e Xi também prometem estabelecer um 

“novo modelo” de relações, um sinal ao 

conceito de Xi de estabelecer um “novo 

tipo de grandes relações de poder” para 

ambos.   

No ano seguinte, o presidente 

chinês, em um plano para revitalizar a 

antiga Rota da Seda, deu início ao Belt 

and Road Initiative (BRI), que se trata 

de um megaprojeto que envolve 

membros regionais e não regionais, 

criado para conectar a China ao mundo, 

realizando obras de infraestrutura como 

estradas, oleodutos, redes de energia, 

portos e outros, fornecendo 

empréstimos a baixo custo. Essas 

negociações de empréstimos com 

poucas condições não estão 
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relacionadas ou restringem-se a regimes 

específicos, como democracias, mas à 

economia, como, por exemplo, a 

condição de que o país deve contratar 

uma empresa chinesa. Por outro lado, os 

países devedores normalmente não 

conseguem pagar os empréstimos e, 

portanto, a China assume o controle da 

construção – vira proprietária, extraindo 

concessões estratégicas. Tudo isso é 

parte da política externa expansionista 

chinesa de longo prazo, que busca, 

gradativamente, mudar sua matriz 

produtiva. 

Somado a isso, em junho de 

2015, as autoridades dos EUA sinalizam 

evidências de que cinco hackers 

chineses, supostamente vinculados ao 

Exército Popular de Libertação da 

China, são responsáveis pelo roubo de 

tecnologia comercial de empresas 

americanas, uma grande violação online 

do Office of Personnel Management e 

do roubo de dados de 22 milhões de 

funcionários federais atuais e formais. O 

ocorrido faz com que  Pequim suspenda 

sua cooperação no grupo de trabalho de 

segurança cibernética EUA-China.  

Outro agravante foi o fato de 

que, no mesmo ano, oficiais dos EUA 

fornecem evidências de que a China 

está colocando equipamentos militares 

em uma cadeia de ilhas artificiais. 

Apesar das alegações de Pequim de que 

a construção é voltada, principalmente, 

para fins civis, o secretário de Defesa 

dos EUA, Ashton Carter, pede à China 

que interrompa seus controversos 

esforços de recuperação de terras no 

mais do Sul da China, dizendo que seu 

país se opõem a “qualquer militarização 

adicional” do território em disputa.  

Há uma política conhecida como 

One China – de reconhecer 

politicamente a unidade da República 

Popular da China – e, de acordo com 

esta, os Estados Unidos mantiveram 

esforços formais para com o país. 

Contudo, o país norte americano 

também mantêm laços não oficiais com 

Taiwan, incluindo o fornecimento de 

ajuda de defesa. De acordo com o 

secretário de Estado Rex Tillerson, o 

relacionamento EUA-China pode ser 

definido como um “construído sobre 

não-confronto, sem conflito, respeito 

mútuo e sempre buscando soluções em 

que todos saem ganhando”. Depois de 

vencer a eleição presidencial em 2017, 

Donald J. Trump rompe com a prática 
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estabelecida falando ao telefone com o 

presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, e 

questionando o compromisso dos EUA 

com sua política de Uma China. Vela 

ressaltar que antes da sua vitória, Trump 

diz que honraria a mencionada política.  

Em contrapartida, em abril do 

mesmo ano (2017), o presidente Donald 

J. Trump congratula-se com Xi Jinping 

por uma cúpula de dois dias na 

propriedade de Mar-a-Lago, na Flórida, 

onde o comércio bilateral e a Coréia do 

Norte estão no topo da agenda. Em 

maio, o secretário dos EUA, Wilbur 

Ross, revela um acordo de dez partes 

entre Pequim e Washington para ajudar 

a expandir o comércio de produtos e 

serviços como carne bovina, aves e 

pagamentos eletrônicos. Ross retrata o 

relacionamento bilateral como 

“atingindo um novo recorde”, apesar de 

os países não tratarem de questões 

comerciais mais contraditórias como o 

alumínio, peças de automóveis e o aço. 

No ano seguinte, segundo 

alegações feitas pela Casa Branca de 

roubo chinês de tecnologia e 

propriedade intelectual dos EUA, o 

governo Trump anuncia tarifas amplas 

sobre as importações chinesas, no valor 

de pelos menos US $ 50 bilhões. As 

medidas visam atingir bens como 

roupas, calçados e eletrônicos, assim 

como importações de aço e alumínio, 

além de restringir alguns investimentos 

chineses nos Estados Unidos. Em 

resposta, a China também impõe 

medidas retaliatórias a uma variedade 

de produtos dos EUA. O ocorrido 

alimenta preocupações de uma possível 

guerra comercial entre as maiores 

economia do mundo, além de a medida 

marcar um endurecimento da 

abordagem do presidente norte 

americano à China, depois de cúpulas 

de alto perfil com o presidente Xi no 

ano anterior.  

Essas faíscas nas relações 

bilaterais só se intensificam, tendo em 

vista que o governo Trump impõe 

tarifas novas, totalizando US $ 34 

bilhões em mercadorias chinesas. Mais 

de oitocentos produtos chineses nos 

setores industrial e de transportes, além 

de bens como televisores e dispositivos 

médicos, terão um imposto de 

importação de 25%. Novamente em 

resposta, a China retalia com sua 

próprias tarifas mais de quinhentos 

produtos norte-americanos. Essa 
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retaliação, avaliada em US $ 34 bilhões, 

afeta commodities como carne bovina, 

laticínios, frutos do mar e soja. Ambos 

os lados usam de suas próprias defesas. 

Segundo o presidente Tump e alguns 

membros de seu governo, a China está 

“roubando” os EUA, valendo-se das 

regras de livre comércio e tirando 

proveito das empresas americanas que 

operam na China. Já Pequim critica as 

medidas do governo Trump como 

“assédio moral no comércio”, alertando 

que as tarifas podem desencadear 

distúrbios no mercado global. 

Não obstante, o vice-presidente 

dos EUA, Mike Pence faz um discurso 

ao qual diz que o país priorizará a 

concorrência sobre a cooperação, 

utilizando tarifas para combater a 

“agressão econômica”. Além disso, 

condena o que chama de crescente 

agressão militar chinesa, principalmente 

no Mar da China Meridional, critica o 

aumento da censura e perseguição 

religiosa por parte do governo chinês e, 

acusa a China de roubar a propriedade 

intelectual americana e interferir nas 

suas eleições. Por sua vez, o Ministérios 

das Relações Exteriores da China acusa 

o discurso de Pence como “acusações 

infundadas” e alerta que tais ações 

podem prejudicar os laços da relação 

bilateral EUA-China.  

Diante disso, o Departamento de 

Justiça dos EUA alega que a Huawei e 

Meng Wanzhou, diretor financeiro da 

empresa chinesa de telecomunicações e 

eletrônica, violaram sanções comerciais 

contra o Irã e cometeram fraude. O 

diretor financeiro é preso no Canadá a 

pedido dos Estados Unidos. Em 

retaliação, a China detém dois cidadãos 

canadenses, que as autoridades acusam 

de minar a segurança nacional da China. 

As autoridades chinesas exigem a 

libertação imediata de Meng, alegando 

que sua prisão foi um “sério incidente 

político”. Trump diz que as acusações 

de Meng poderiam ser usadas como 

motivação nas negociações entre EUA e 

China. Nesta batalha pela conquista de 

uma supremacia tecnológica, o governo 

Trump lança uma campanha agressiva 

alertando outros países a não usar 

equipamentos Huawei para construir 

redes 5G, afirmando que o governo 

chinês poderia usar a empresa para 

espionar. Em meio à situação a Huawei 

processa os Estados Unidos por proibir 

agências federais dos EUA de usar o 
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equipamento da gigante das 

telecomunicações. 

A guerra comercial se intensifica 

cada vez mais, tendo em vista que, após 

o colapso das negociações comerciais, o 

governo Trump aumenta as tarifas de 

10% para 25%, chegando a US $ 200 

bilhões em mercadorias chinesas. A 

China anunciou planos para aumentar as 

tarifas de US $ 60 bilhões em 

mercadorias americanas. O Ministérios 

das Relações Exteriores da China diz 

que os Estados Unidos têm 

“expectativas extravagantes” já que o 

presidente Trump disse que acreditava 

que os altos custos impostos pelas 

tarifas obrigariam a China a fazer um 

acordo favorável aos Estados Unidos.  

Em menos de uma semana 

depois que Trump anunciou tarifas mais 

altas em mercadorias de US $ 300 

bilhões, a China deixou o yuan 

enfraquecer significativamente, fazendo 

com que os Estados Unidos designasse 

a China como manipuladora de moedas. 

Pequim alerta que a designação 

“provocará turbulência no mercado 

financeiro”. 

Em novembro de 2019 muitos 

dos manifestantes pró-democracia, que 

se manifestam desde junho em Hong 

Kong, comemoram a aprovação no 

Congresso dos EUA da Lei de Direitos 

Humanos e Democracia de Hong Kong. 

Esta lei permite que os Estados Unidos 

sancione indivíduos responsáveis por 

violações de direitos humanos no local, 

além de exigir que as autoridades 

americanas avaliem todos os anos se 

Hong Kong desfruta de um “alto grau 

de autonomia” de Pequim. As 

autoridades chinesas condenam a 

medida, impõe sanções a várias 

organizações baseadas nos EUA e 

suspendeu as visitas dos navios de 

guerra dos EUA a Hong Kong.  

Por fim, em janeiro de 2020, há 

um avanço na guerra comercial de 

quase dois anos entre as duas maiores 

economias do mundo, as quais assinam 

um acordo que relaxa algumas das 

tarifas dos EUA sobre as importações 

chinesas e compromete a China a 

comprar mais de US $ 200 bilhões em 

mercadorias americanas, incluindo 

produtos agrícolas e carros, por dois 

anos. Este acordo é assinado pelo 

presidente Trump e o vice-primeiro-
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ministro chinês Liu He. A China 

também promete impor proteções à 

propriedade intelectual. Alguns dias 

antes da assinatura, os EUA abandonam 

a designação da China como 

manipuladora de moeda. Contudo, este 

acordo ainda mantém a maior parte das 

tarifas e não faz menção aos extensos 

subsídios do governo chinês, uma 

preocupação de longa data dos Estados 

Unidos, apesar de Trump afirmar que 

eles podem ser resolvidos em um 

acordo futuro.  

RESOLUÇÕES ANTERIORES 

Como mencionado brevemente 

acima, no dia 15 de janeiro de 2020, o 

presidente norte-americano e um 

representante do governo chinês 

assinaram um acordo que marcou uma 

trégua na guerra alfandegária que durou 

mais de dois anos, sendo chamada 

assim de “Fase 1” da negociata. Além 

disso, a China se comprometeu a 

comprar 200 bilhões de dólares 

adicionais de bens americanos nos 

próximos anos, com ¼ deste valor 

destinado a produtos agrícolas. Os 

fazendeiros americanos certamente se 

encontraram em vantagem, e Trump 

alarga ainda mais seu canal direto com 

seus eleitores produtores, postando em 

seu Twitter: “A grande questão é se os 

produtores poderão responder a tanta 

demanda”; e completou “É o maior 

contrato já assinado”.  

Apesar da “Fase 1” do acordo 

ter sido celebrada com plenitude, pode 

significar uma paz momentânea no 

Sistema Internacional, pois é de 

interesse dos dois países nesse momento 

se colocarem amigáveis. No território 

estadunidense existe uma eleição 

presidencial para ser enfrentada em 

novembro e o território de Xi Jinping 

sofre com uma queda relativa no seu 

PIB, depois de crescimentos de mais de 

8% ao ano, contentam-se com 6,4% ao 

ano com uma previsão de redução. Em 

seu mais recente relatório, o Fundo 

Monetário Internacional estima que a 

economia mundial tenha crescido 3,3% 

em 2019 e cresça 3,6% em 2020. 

Crescimento este considerado lento e no 

que diz respeito a 2019, uma redução de 

0,2 pontos percentuais em relação à 

previsão inicial do próprio FMI. Os 

motivos, diz o relatório, são “uma 

confluência de fatores afetando as 

principais economias, entre eles a 

desaceleração da China (que, ao reduzir 
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suas importações, freia o crescimento 

do resto do mundo), o aumento das 

tensões comerciais com os EUA e 

desastres naturais que afetaram o 

desempenho do Japão. Detalhe que não 

há nenhum sinal de simpatia por parte 

do relatório do FMI, com a visão de 

Trump de que o principal fator 

impedindo o crescimento dos EUA é o 

aumento das taxas de juros por parte do 

FED nos últimos dois anos. 

Essa guerra é de alto risco para 

todos os países, até mesmo aqueles que 

ainda não foram afetados. Temos que 

ter em mente que são duas potências 

mundiais brigando por poder econômico 

e global, que, por si só, têm o poder de 

aniquilar uma nação inteira com poucos 

apertos de mão. E não falando 

especificamente de guerra 

armamentistas, mas, sim, de guerras 

comerciais, como a que está 

acontecendo atualmente. 

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

A situação atual entre Estados 

Unidos e China, apesar da aparente 

disputa meramente comercial, 

representa algo muito maior do que 

apenas este âmbito. Tem sido muito 

discutido por jornalistas e acadêmicos 

que trata-se de uma competição e uma 

luta pela hegemonia global, o 

aproveitamento de um país sobre o 

inegável vácuo de poder que o país 

liderado por Trump vem deixando no 

Sistema Internacional. O que 

anteriormente era uma grande potência 

inalcançável, começa abalar-se no atual 

período que podemos apelidar de “pós-

pós-guerra fria”. Vivemos em um 

período de difícil definição quanto à 

polaridade, transitamos de uma 

bipolaridade (Guerra Fria), a uma 

unipolaridade (pós Guerra Fria) e até ao 

que podemos definir como instabilidade 

polar. O processo que levou ao atual 

contexto internacional deixa pistas de 

como defini-lo. Depois do fim da União 

soviética, Beckley (em seu artigo 

China’s Century) irá afirmar que os 

EUA não derrubaram a ordem 

internacional em seu benefício em 1990, 

mas sim, a ordem existente entrou em 

colapso ao seu redor. Dessa forma, uma 

potência teria se estabelecido frente ao 

Sistema Internacional em uma posição 

privilegiada de estabelecimento de 

organizações que a favoreciam, 

moldando o cenário de países como seu 

quintal.  
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Toda uma ordem surgiu e 

solidificou-se às custas e moldes 

ideológicos estadunidenses, criando 

uma situação incomparável e 

inalcançável para qualquer outro país, 

mas ao mesmo tempo orquestrando 

instituições cuja sustentação e estrutura 

levariam à sua própria ruína. Ser peça 

chave na criação da ONU e seus 

derivados e o financiamento por trás da 

economia de diversos países de fato 

possui vantagens para direcionar a seu 

favor os acontecimentos multinacionais. 

Porém, ao mesmo tempo, “com grandes 

poderes vem grandes 

responsabilidades”, a sustentação de 

todo um sistema tem seu custo. Por 

mais que existam países em tal posição 

que ajudam a “pagar” tais instituições, 

encontramo-nos em um momento em 

que a liderança da maior potência 

mundial é questionada pelo seu 

desinteresse em arcar com esses custos, 

por exemplo. Trump assume uma frente 

realista que caminha contra o papel 

assumido pelos EUA nas últimas 

décadas, suas ações protecionistas 

revelam que liderar o internacional 

possivelmente acaba por negligenciar 

seu próprio país internamente. A 

posição liberal cooperativa, na visão 

trumpsta, acarreta uma série de países 

“caronas” que beneficiam-se das 

organizações sem arcar com seus 

custos, deixando as lideranças os 

sustentarem. O desgaste gerado por tais 

reações adversas de assumir tal posição, 

de fato levou a uma perda de força 

estadunidense, seja por culpa do sistema 

cooperativista quando se toma uma 

ótica realista, seja pela ascensão dos 

demais países dentro desta lógica (que 

comparativamente torna os EUA menos 

excepcional e inalcançável).  

Tal acontecimento pode ser 

explicado por três fatores como expõe 

Haas em The Age Of Nonpolarity: O 

primeiro fator é que os Estados se 

desenvolveram melhorando na sua 

forma de gerar e reunir recursos 

humanos, financeiros e tecnológicos 

que levam à produtividade e 

prosperidade não somente para si, mas 

para os demais países; O segundo fator 

é a política dos EUA, que acelerou o 

surgimento de centros de energia 

alternativos no mundo 

consequentemente enfraquecendo sua 

própria posição em relação a eles, já que 

a política energética dos EUA (ou a 

falta dela) é uma força motriz por trás 
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do fim da unipolaridade; O terceiro 

fator é a globalização, catalisadora de 

fluxos multinacionais reforçando a não-

polaridade - de duas maneiras: diluindo 

a influência das grandes potências 

através dos fluxos entre fronteiras que 

ocorrem fora do controle dos governos e 

sem o seu conhecimento e, fortalecendo 

através desse trânsito as capacidades de 

atores não estatais. 

 Segundo o autor Fareed Zakaria 

(The Rise Of The Rest), uma terceira 

fase na história moderna se inicia. A 

atenção, que antes pertencia 

exclusivamente aos Estados Unidos 

(construída ao longo da história), 

começa a ser dividida com outros atores 

do Sistema Internacional. Nesse 

contexto, apesar de considerar o mundo 

ainda unipolar em termos políticos e 

militares, em outras dimensões 

(financeira, social, cultural e industrial) 

o poder, nesta terceira fase - chamada 

de Pós-Americanismo - sofre um 

gradual deslocamento. As mudanças 

pelas quais os Estados (principalmente 

os BRIC) antes considerados menores 

estão passando, criam especulações 

sobre uma nova ordem, na qual o poder 

estadunidense teria uma considerável 

queda, colocando sua hegemonia em 

risco.  

Exemplo disso é a China que, na 

década de 70, passou por um processo 

de abertura política enfrentando uma 

grande resistência, mas graças a Deng 

Xiao Ping, que assumiu o poder e 

implantou uma política de socialismo de 

mercado mesclando características 

políticas do socialismo, mas com 

características econômicas do 

capitalismo, fez com que a China 

tivesse um crescimento exponencial do 

seu PIB durante uma série de anos. 

A economia chinesa é hoje um 

híbrido entre empreendedorismo de 

livre mercado, de investimentos 

subsidiados e dirigidos pelo Banco 

Central, de mercantilismo keynesiano e 

de planejamento central comunista. É 

atualmente o país que mais avança em 

todo o mundo, alcançando crescimentos 

em seu Produto Interno Bruto (PIB) em 

uma média de 9% ao ano. Assim, no 

início dos anos 2000, a China se torna a 

segunda maior potência econômica do 

planeta, superando países como Reino 

Unido, Alemanha e aproximando-se dos 

Estados Unidos. 
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Neste raciocínio, a China vem 

construindo uma narrativa de 

desenvolvimento como um catalisador 

para a paz global como um exemplo de 

crescimento mútuo. Na prática, porém, 

o que está ocorrendo, na visão de 

muitos, é uma estratégia de dependência 

assimétrica entre a China e países cujo 

desenvolvimento é não autônomo, com 

a presença de agentes externos e 

distorções estruturais. O exemplo atual 

mais claro e mais icônico disso é Belt 

and Road Iniciative (BRI). 

Ademais, a saída dos EUA de 

importantes Tratados e Organizações 

Internacionais deu vazão à possibilidade 

da China preencher um possível vácuo 

de poder acerca disso e também teve 

impacto na ascensão chinesa. Além 

disso, não apenas a China está usando 

organizações internacionais ocidentais, 

mas está criando suas próprias 

instituições como o Asian Infrastructure 

Investment Bank (AIIB), que é uma 

instituição financeira multilateral e 

funciona como um substituto do Banco 

Mundial. Se suas estratégias forem 

sustentadas, isso mostra que a China 

está deixando de ser uma potência que 

reage aos eventos, para uma que está 

tentando moldar o sistema global. 

No que tange aos dados acerca 

dos EUA, sua economia tem mantido 

uma taxa de crescimento do PIB 

estável, uma taxa de desemprego baixa 

e altos níveis de investimento de 

pesquisa por causa da diminuição das 

taxas de poupança, cada vez mais 

financiadas pelos investidores 

estrangeiros, o que contrasta com a 

balança comercial , que mostrou um 

déficit de US$ 51,149 bilhões em 

janeiro, segundo o Departamento do 

Comércio do país. Um panorama sobre 

a dimensão dos PIBs pelo mundo pode 

ser melhor ilustrado abaixo: 

 

11Fonte: https://www.visualcapitalist.com/animation-

the-worlds-10-largest-economies-by-gdp-1960-today/ 

No dia 6 de julho de 2018, após 

uma série de ameaças políticas, os 

Estados Unidos da América deram 
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início ao seu plano de contenção 

econômico e monetário ao projeto 

expansionista chinês estabilizado e 

crescente economicamente. O governo 

do presidente Donald Trump fez o 

movimento ofensivo primeiro às tarifas 

alfandegárias adicionais de 25% sobre 

centenas de produtos tecnológicos 

chineses. O valor foi de 

aproximadamente de 34 bilhões de 

dólares. 

Entretanto, a China taxou as 

importações americanas, especialmente 

veículos e alimentos, sendo sua primeira 

retaliação. Trump atacou assinando um 

tratado que impunha um aumento nas 

tarifas de importação de 25% sobre o 

aço e 10% sobre o alumínio, esse ataque 

não era específico contra a China 

porque atingiam os demais países, 

inclusive o Brasil. 

Ao passo que a Guerra 

Comercial ia se desenrolando no ano de 

2018, os países tentaram chegar a um 

acordo, o objetivo era tentar evitar uma 

eventual piora nas relações bilaterais. 

Como sinal de boa-fé, a China reduziu 

as tarifas sobre carros importados dos 

EUA e retornou às importações de soja 

estadunidense. 

Embora os feitos tenham sido 

intencionais para amenizar as tensões, 

não foi suficiente para o presidente 

americano Trump, que continuou com 

suas ameaças. Em maio de 2019, 

Donald Trump elevou as taxas 

alfandegárias de 10% para 25% sobre as 

mercadorias chinesas, chegando a um 

valor de quase US$ 200 bilhões. Em 

resposta, a China, em junho, aumentou 

para 25% as taxas alfandegárias, 

gerando um aumento de quase US$ 60 

bilhões sobre importações americanas, 

além disso, Pequim não cumpriu a 

promessa de aumentar a compra de 

produtos agrícolas e aviários. 

Nesse sentido, a guerra 

comercial altera todos os mercados 

internacionais que estão sob pressão. 

Isso acontece porque as Bolsas de 

Valores de cada país antecipam ações 

do futuro nos mercados. Assim, os 

investidores esperam que o aumento das 

taxas corresponda a uma queda na 

produção industrial, logo uma queda no 

crescimento do PIB Global. O que 

significaria, evidentemente, uma queda 

nos lucros industriais. A ex-diretora-

executiva do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Christine Lagarde, 

declarou que “claramente, as tensões 
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entre os Estados Unidos e a China são 

uma ameaça para a economia mundial”. 

Os efeitos da guerra comercial 

podem ir bem mais além do que se 

imagina. O eufemismo para a guerra 

comercial se instala no momento em 

que a guerra cambial começa. A 

exemplo disso, podemos citar o Brasil. 

Analogamente, Guido Mantega, na 

época (2010), referiu-se ao fato de que 

mais de 20 bancos centrais em todo o 

mundo reduziram suas taxas de juros de 

referência, e o Brasil tornou-se vítima 

desse acontecimento. À medida que o 

capital, em busca de taxas de juros mais 

altas, foi canalizado para os mercados 

emergentes, a moeda do Brasil e de 

outras economias emergentes foi 

ficando muito mais forte, prejudicando 

assim a exportação de commodities (no 

caso do Brasil, petróleo, ferro ou cobre). 

Já nos tempos atuais, a guerra 

cambial que pode estar por vir é entre 

Estados Unidos e China. Os dois países 

já travam uma guerra comercial e 

ambos estão sendo afetados fortemente. 

Dessa vez foi a China que atacou os 

Estados Unidos em retaliação a uma 

decisão do presidente americano. 

Depois de afirmar que iria aplicar tarifas 

de 10% sobre US$ 300Bi em 

importações chinesas a partir de 01/09 

(violando abruptamente uma trégua em 

um conflito comercial que já afetou 

cadeias de abastecimento), a China 

respondeu desvalorizando sua moeda 

frente ao dólar, rompendo a marca 

simbólica de 7 yuans por dólar pela 

primeira vez em mais de 25 anos. Por 

mais que o chefe do Banco Popular 

Chinês tenha se pronunciado afirmando 

que seu país não usaria o yuan como 

uma ferramenta para lidar com disputas 

comerciais, a ação foi vista claramente 

como um ataque direto aos Estados 

Unidos. O ponto positivo para a China 

nesse ataque é que em curto prazo pode 

ser bem interessante manter esse nível 

cambial. Por mais da preocupação das 

autoridades com a possibilidade de 

evasão de capital em resultado de uma 

longa guerra cambial, os analistas 

sugerem manter o nível entre 7,2 e 7,3, 

pois assim os ganhos em curto prazo na 

forma de exportações mais baratas, 

como forma de compensar as tarifas 

mais elevadas dos EUA, pode se revelar 

promissora.  

Para entendermos um pouco 

mais, o governo chinês usaria as 

chamadas bandas cambiais, que são 
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basicamente limites de compra e venda 

da moeda em questão. No exemplo 

presente, o governo chinês colocaria a 

mínima de 7,2 e a máxima de 7,3 para a 

compra de dólar em relação ao yuan. O 

ponto positivo disso é que, claramente, 

o governo tem o controle total e 

previsibilidade das medidas cambiais do 

mercado financeiro, ou seja, sabe 

quanto que a moeda vai atingir ou não; 

já o ponto negativo é justamente por ser 

uma medida artificial, ou seja, pode 

prejudicar os agentes econômicos 

nacionais, como, por exemplo, os 

consumidores. Uma vez que a moeda é 

desvalorizada, reduz o poder de compra 

do consumidor, afetando empresas 

importadoras de produtos e insumos, 

diminuindo o consumo e podendo até 

mesmo pressionar a inflação.   

A guerra cambial é uma 

consequência natural da guerra 

comercial. De um lado há uma pressão 

normal do mercado financeiro contra 

quem sofre com as tarifas, nesse caso a 

China. Por outro lado, há a tentação 

política de desvalorizar a moeda para 

mitigar o prejuízo aos exportadores, 

práticas que nenhum banco central vai 

admitir publicamente.  

Outro problema da guerra 

cambial não afeta somente os países 

“em guerra”, mas também seus 

parceiros comerciais. Logo após a 

desvalorização do yuan (deixando assim 

os produtos chineses mais baratos em 

todo o mundo), países como Nova 

Zelândia, Índia e Tailândia cortaram 

suas taxas de juros, o que costuma 

reduzir a cotação das moedas. 

Porém, desvalorizar a moeda 

não é um artifício que todos podem 

usufruir. Os Estados Unidos poderiam 

usar dessa tática para benefício próprio 

ou até mesmo como proteção, porém, 

não é tão simples assim. Recentemente, 

o presidente americano atacou o FED 

(banco central americano) chamando-o 

de incompetente e o acusando de manter 

as taxas de juros altas, o que atrai 

capital para o país e fortalece o dólar 

(dando o efeito contrário da vontade de 

Trump). Mesmo com a possível redução 

dos juros nos próximos meses, o 

enfraquecimento da moeda americana 

ainda é bem improvável. Gostando ou 

não, a moeda americana é um porto 

seguro, e investidores do mundo todo a 

buscam, o que acaba por valorizá-la. 
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Os Estados Unidos, depois do 

período das Grandes Guerras, obtiveram 

a posição de potência mundial, 

mantendo esse título por muitos anos 

sem ser ameaçado. Dessa forma, 

estavam acomodados quando, 

praticamente de uma hora para a outra, 

a ameaça chinesa surgiu. Pode-se dizer 

que a ascensão da China se iniciou 

quando ela decidiu começar a exportar 

produtos de baixo custo, obtendo um 

bom posicionamento de 

competitividade no mercado externo, o 

que somado à sua mão de obra barata 

atraiu investimentos e empresas 

estrangeiras. Isso levou a tecnologia 

para a China e foi, então, que ela 

começou a crescer absurdamente, 

conseguindo tirar uma grande parte de 

sua população da pobreza e se 

aproximar cada vez mais do posto 

superior do país norte-americano.  

Essa posição que a China 

alcançou causou desconfiança norte-

americana, dificultando as negociações 

e o comércio entre os dois países, de 

modo que as atuais disputas entre essas 

duas principais potências mundiais, 

Estados Unidos e China, se estendem 

para a tecnologia e a modernização 

desses dois países. De fato, pode-se 

afirmar que a disputa tecnológica é, 

inclusive, um dos pontos mais 

importantes da Guerra Comercial, uma 

vez que causa uma grande rivalidade 

com ambos os países tentando manter 

uma posição superior em relação ao 

outro, já que no mundo atual a 

tecnologia é um dos fatores mais 

importantes para o desenvolvimento e a 

proteção.  

Os principais produtos que 

entram nesse contexto são drones (o 

exército americano, inclusive, proibiu a 

utilização de drones fabricados por uma 

empresa chinesa, a maior do ramo, 

alegando questões de segurança) e a 

internet 5G, que já tem sido 

implementada ao redor do mundo e se 

encontra dividida entre os dois países. A 

Huawei, empresa chinesa, é a que mais 

tem obtido sucesso na implementação 

dessa tecnologia, ultrapassando o 

número de pessoas que têm acesso à 

internet em relação aos Estados Unidos 

e chegando a vários países que não 

querem “ficar para trás” dessa inovação, 

que dará abertura para a chamada 

“internet das coisas” e para a 

inteligência artificial. Em se tratando de 

proteção, o avanço tecnológico do país 

“inimigo” representa uma ameaça para 
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o outro país, uma vez que se preocupam 

muito com a espionagem. Um exemplo 

disso está no fato de que os Estados 

Unidos proibiram a entrada da Huawei 

em seu território. 

Outras tecnologias chinesas 

prometem ganhar muito espaço no 

mundo nos próximos tempos, 

concorrendo com produtos norte-

americanos que já estão no mercado. 

Um exemplo que já começou a dar certo 

é a empresa Xiomi, que iniciou como 

uma grande concorrente para a Apple e 

a Samsung, oferecendo muitos produtos 

(desde smartphones até bicicletas 

elétricas) de boa qualidade e por um 

preço muito inferior ao das rivais. Em 

um plano futuro, a China pretende 

lançar o Beidou, um oponente do GPS, 

que pode ser mais inovador, além de 

que tentarão exportar mais uma 

tecnologia que já está em grande uso no 

país e começou a ser utilizada aqui no 

Brasil, que é o pagamento via 

smartphone.  

Já os Estados Unidos também 

têm pontos em que estão à frente dos 

chineses, como, por exemplo, na criação 

de microchips, no fato de terem 

empresas tecnológicas mais valiosas e 

de que, apesar das enormes vantagens 

dos produtos chineses, os EUA 

continuam sendo a potência 

internacional e tendo uma enorme 

influência nos outros países, inclusive 

pelo fato de que o dólar é a moeda 

internacional. Ou seja, os países que se 

encontram no meio dessa disputa 

podem se sentir tendenciosos a adotar 

tecnologias chinesas, mas ao mesmo 

tempo receosos em irem contra os 

norte-americanos.  

Assim, em suma, a atual relação 

conflituosa entre Estados Unidos e 

China teve início com a eleição de 

Donald Trump, que já havia começado 

seus ataques aos produtos chineses 

ainda durante a campanha eleitoral, 

responsabilizando-os pela perda de 

empregos industriais na América e 

prometendo impor tarifas de até 45% 

sobre os produtos chineses. Em janeiro 

de 2018, ele anuncia tarifas sobre 

painéis solares e máquinas de lavar da 

China e, dois meses depois, a medida é 

aplicada também na importação de aço 

(25%) e alumínio (10%). Em abril 

daquele ano, Xi Jinping faz sua primeira 

retaliação e devolve o aumento de 

impostos em cerca de U$ 3 bilhões de 
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produtos norte-americanos, marcando o 

início definitivo da guerra comercial. 

A China já deixou claro com seu 

plano “Made in China 2025” que anseia 

tornar-se a maior economia e o líder 

tecnológico mundial e os Estados 

Unidos também já demonstrou sua 

oposição ao anseio chinês através não 

só das tarifas impostas nos produtos 

chineses, mas também com Donald 

Trump assinando uma ordem que deu 

ao governo o poder de impedir 

companhias dos EUA de negociar com 

a empresa chinesa Huawei, sob a 

acusação de espionagem, por exemplo. 

O conflito também precisa ser encarado 

como uma questão da segurança 

nacional, já que tamanho 

desenvolvimento tecnológico torna cada 

vez mais difícil a preservação da 

privacidade e da segurança de dados, 

fazendo com que os ataques 

cibernéticos tornem-se cada vez mais 

comuns. Dessa forma, trata-se não 

somente de uma disputa para equilibrar 

a balança comercial, mas de um embate 

para decidir quem vai continuar ditando 

os rumos da economia e seus efeitos. 

 

 

PANORAMAS 

Leste Europeu 

O leste europeu é uma região 

com vasta extensão territorial, marcado 

por guerras. Na Primeira Guerra 

Mundial, o local foi área de domínio 

dos grandes impérios, que com o fim da 

guerra deram espaços a movimentos 

nacionalistas e de autodeterminação 

para aqueles povos que reivindicaram 

sua independência frente a antigas 

potências, onde foi criado: o Reino da 

Iugoslávia, Áustria, Hungria, 

Tchecoslováquia, Albânia, Finlândia, 

Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia. 

Com o fim da 2ª Guerra 

Mundial, os Estados-nações foram 

dominados pela Alemanha Nazista, 

como a Polônia de 1939, que deu início 

a uma série de hostilidades que 

culminaram na Segunda Grande Guerra. 

Na Guerra Fria, o território passou a ser 

dominado novamente em vasta escala 

pela União Soviética, que anexou 

diversos países do leste europeu para 

gerar uma frente ao ocidente usando de 

Estados-Satélites, que são os Estados 

que se permeiam entre o núcleo da 

URSS e o ocidente, criando uma 
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espécie de proteção territorial, 

permitindo previsibilidade em ataques. 

Os países do Leste Europeu 

passaram por diversas situações 

impeditivas para conseguir manter a 

soberania dentro do seu próprio 

território, o que afetou diretamente a 

política externa desses países, o que 

Dominic Moisi definiria como o 

sentimento do medo dentro das relações 

internacionais. A Europa como um todo 

foi o principal palco das duas grandes 

guerras, porém, os Estados-nações do 

Leste Europeu sofreram com as 

dificuldades da autodeterminação e 

subordinação dos mesmos, frente às 

grandes potências e impérios da época.  

Os alargamentos da União 

Europeia abriram a maior integração 

econômica, monetária e fiscal para os 

países do Leste Europeu, caso esses 

cumprissem alguns requisitos, como: 

ser um país europeu, preservação e 

conservação da democracia, direitos 

humanos e área ambiental, combate 

organizado à corrupção e algumas 

metas monetárias para aderir à zona do 

euro, como: as metas de déficit público 

menor que 3% do PIB, a dívida pública 

não podendo ultrapassar 60% do PIB e 

a taxa de inflação não deve ser superior 

a 1,5% acima da média dos três países 

com o melhor desempenho. Contudo, 

não existe um tempo limite do qual eles 

poderão ficar tentando chegar às metas. 

Os países de Kosovo e Montenegro não 

atingiram as metas fiscais para aderirem 

à zona do euro, porém aderiram ao euro 

ilegalmente. 

Em 2002, ocorreu uma decisão 

na cúpula da União Europeia para um 

alargamento de 10 países, que de fato 

aconteceu em 2004; os países foram: 

Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, 

Letônia, Lituânia, Malta, Polônia, 

República Checa. Em 2007, um novo 

alargamento foi feito, com a aderência 

de países, como: Bulgária e Romênia. 

Apenas em 2013, a Croácia finalmente 

entra na União Europeia, pois a mesma 

se encontrava em um conflito identitário 

com a Bósnia Herzegovina. 

  A união europeia formulou 

diversas maneiras de integração para 

uma coordenação conjunta da sua 

política externa em relação aos demais 

atores, alguns deles são: Política 

Externa de Segurança Comum (PESC), 

que nasce com o Tratado de Maastricht 

de 1993 com a intenção de coordenar 
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uma política externa conjunta para os 

países-membros baseado na diplomacia 

e no direito internacional; em 1997, no 

Tratado de Amsterdã foi decidido a 

criação de um cargo para o Alto 

Comissariado das Relações Exteriores. 

A Política Comum de Segurança e 

Defesa em mesmo nível organizando 

ações para o uso dos instrumentos da 

paz e ações para resgate dos refugiados 

no mar, como: a Operação Frontex. E 

por fim a Política de Vizinhança da 

União Europeia, que é uma ação para o 

compartilhamento de técnicas de pesca, 

agricultura e pecuária.   

1. ROMÊNIA 

É um país localizado no centro 

leste do continente Europeu num 

sistema republicano unitário 

semipresidencialista, onde o Presidente 

é Klaus Iohannis do Partido Nacional 

Liberal. Era um país-membro da URSS, 

porém em 1989 a Revolução Romena 

transformou o país livre em uma 

economia capitalista. A Romênia possui 

altos níveis de IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano) e com um 

PIB de aproximadamente US$386 

bilhões de dólares. Com 20 milhões de 

habitantes, é um país que participa da 

OTAN desde 2004 e da União Europeia 

desde 2007, sendo um dos fortes 

participantes a aderir a OCDE no ano de 

2020.  

No mês de agosto de 2019, o 

presidente romeno se encontrou com o 

presidente americano no meio da guerra 

comercial chino-americana. A Romênia 

estreitou seus laços com o governo 

americano assinando uma declaração de 

parceria sobre estratégias comerciais, 

segurança regional e luta contra a 

corrupção.  

De acordo com a Fresh National 

Institute of Statistics, durante os cinco 

primeiros meses do ano de 2019, as 

companhias romenas exportaram para 

os Estados Unidos um total de 569 

milhões de euros, um acréscimo de 

quase 17% comparado ao mesmo 

período em 2018. As importações de 

bens da Romênia com os Estados 

Unidos cresceram em torno de 7.4% 

somando um total de 346 milhões de 

euros. 

Seu principal parceiro comercial 

ao que se refere às exportações é a 

Alemanha em 23% e para a Itália em 

10%, sendo composta 10% por parte de 
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veículos e 6.5% de fio. Ao que se refere 

às importações, seus principais 

parceiros são a Alemanha com 20% e 

com a Itália com 9.8%, composta por 

4.2% de partes de veículos e 3.4% de 

pacotes de medicamentos. 

2. HUNGRIA 

É um país localizado no centro 

da Europa num sistema político 

parlamentar presidencialista, em que o 

parlamento decide quem é o presidente 

e o presidente decide quem será o 

primeiro-ministro, que é Viktor Orban 

do partido nacional conservador de 

direita, que é nacionalista e populista. 

No período da Guerra Fria o país foi 

território de domínio soviético e 

somente em 1990 foram realizadas 

eleições livres em que partidos de 

centro direita e esquerda disputaram o 

poder. A aproximação com o Ocidente 

seguiu em novas linhas, em 1999. A 

Hungria aderiu à OTAN e à União 

Europeia em 2004. A Hungria possui 

um PIB nominal de 129 bilhões de 

dólares e um IDH de 0,838 considerado 

muito alto, pela ONU. 

O primeiro-ministro Orban se 

encontrou com o presidente americano e 

apresentaram algumas diferenças em 

relação à política externa dos países em 

questão. O dinheiro chinês é abundante 

e atrativo para a Hungria. Orban 

demostrou sua insatisfação com os 

países ocidentais reafirmando sua 

soberania nacional, a China por outro 

lado, se demostrou disposta a financiar 

diversos projetos internos, sendo 

apelidada da China da Europa. Um dos 

principais efeitos dessa popularidade é 

que a população chinesa atingiu 20 mil 

pessoas dentro da Hungria. Seus focos 

de aproximação são com os países da 

Índia, China, Rússia e Turquia. 

Seu principal parceiro comercial 

é a Alemanha, totalizando 27% das 

exportações húngaras e sendo composta 

de 10% de carros e de 6% de partes de 

veículos. Nas importações a Alemanha 

também é seu principal parceiro 

comercial representando 27% do total, 

sendo composta sobre 5.2% de partes de 

veículos e 3.5% de carros. 

3. POLÔNIA 

É um país da Europa Central 

num sistema de republicano 

semipresidencialista pluripartidário no 

qual o primeiro-ministro é o chefe de 
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estado chamado de Mateusz Jakub 

Morawiecki do partido Lei e Justiça. O 

país possui uma população de 38 

milhões de pessoas e é o 34º país mais 

populoso do mundo. Em 1947, a 

República da Polônia foi proclamada e 

englobada pela URSS sendo um dos 

Estados Satélites. Somente em 1989 as 

revoluções polonesas derrubaram o 

governo soviético e estabeleceram como 

uma democracia e foi nomeada como 

Terceira República Polonesa. A Polônia 

representa altos índices de IDH e com 

um PIB de 614 bilhões de dólares, 

sendo uma participante da OTAN e da 

União Europeia desde 2004. 

Em abril de 2019, a Polônia 

apresentou um pequeno déficit de 21 

milhões de euros e é esperado uma 

deterioração dessa taxa no passar da 

guerra comercial. A Polônia tem como 

seu principal parceiro comercial sobre 

exportações a Alemanha, com 26%, 

sendo composta de 6.2% de parte de 

veículos e 3.2% de carros de passeio. 

Ao que se refere às importações, a 

Alemanha também é o principal 

parceiro comercial com 24% do total 

sendo composta de 4.0% de carros e 

3.4% de partes de veículos. 

Oriente Médio 

O Oriente Médio é uma região 

localizada na África Eurásia e, 

sobretudo, nas partes da África 

Setentrional com uma área de 7.200.000 

km e com uma população de 270 

milhões de habitantes. É uma região 

detentora de, aproximadamente, 60% do 

petróleo do mundo. Chama-se Grande 

Oriente Médio a região expandida, que 

inclui desde os países do norte da África 

aos do Cáucaso e Afeganistão. O relevo 

geográfico da área é constituído de uma 

série de planaltos onde predominam os 

climas desértico e semiárido. O clima 

úmido se encontra no litoral e apenas 

em pequenos oásis; os rios são 

igualmente escassos e foram e são 

motivos de muitos  conflitos até hoje. A 

religião predominante é  a muçulmana 

(65%), apenas em Israel a maioria é 

judia e na Turquia e Líbano há também 

minorias católicas. 

Israel é o único país que é 

desenvolvido na região e detém 

indústria e agropecuária moderna, com 

uma forte preparação militar e com um 

dos exércitos mais preparados do 

mundo, haja vista as três guerras 

regionais principais na qual Israel saiu 
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vitorioso: Guerra dos Seis Dias (1967), 

Guerra de Yom Kippur (1973) e 

Guerras das Intifadas (1987-1993/2000-

2005). Israel se consolidou como 

potência hegemônica na região depois 

de movimentos, como o Sionismo, 

liderados por Thomas Hertz, e hoje é 

um dos principais parceiros políticos e 

comerciais dos Estados Unidos e do 

Ocidente, assim como visto na 

Declaração de Balfour, em que há uma 

carta da Inglaterra apoiando a criação 

do Estado de Israel. 

As outras regiões do Oriente 

Médio colocam sua economia baseada 

no monoproduto, na maioria dos casos, 

no petróleo que está diretamente 

relacionada com as grandes dinastias 

milionárias, e aos demais cidadãos da 

sociedade civil, que sobrevive de 

pastoreio nômade e agricultura. O 

sistema político do Oriente Médio 

mostra uma pluralidade de formas de 

governo: monarquistas (Arábia Saudita, 

Bahrein, Emirados Árabes Unidos, 

Catar, Omã e Jordânia), nacionalismo 

árabe (Síria e Egito são repúblicas, onde 

há eleição e partidos políticos), o Iémen 

(nos últimos anos está com um governo 

provisório), república teocrática (Irão), 

república parlamentarista (Líbano, 

Iraque e Turquia), Emirado 

constitucional (Kuwait), democracia 

parlamentar (Israel). Os seus modos de 

governos são muito conturbados nos 

países da região, pois existe uma 

dicotomia entre países que desejam se 

aproximar das suas relações com o 

ocidente e existem países que preferem 

manter suas relações estritas com 

poucos parceiros comerciais, dentro de 

uma visão mais estatista e controladora. 

Alguns governos cerceiam os meios de 

comunicação e refutam as exigências 

internacionais a respeito dos direitos 

humanos, liberdade de imprensa e 

controle da energia nuclear. 

A criação da Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 

é uma organização internacional que 

surgiu em 1960, na Conferência de 

Bagdá, e visa coordenar de maneira 

planificada a política petrolífera dos 

países-membros, incluindo a restrição 

de exportação do petróleo para o mundo 

para que controlem artificialmente seus 

preços, os impulsionando a aumentar 

seu lucro, fazendo o resto do mundo 

refém de suas tarifas. Os países-

membros são: Arábia Saudita, Emirados 
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Árabes, Irão, Iraque, Kuwait e Catar 

(dentro do Oriente Médio), porém 

existem outros países na África e até 

mesmo Venezuela e Indonésia. Essa 

organização internacional pode ser de 

extremo bom uso para os países com a 

Guerra Comercial entre China e Estados 

Unidos, porque com as taxas, tarifas e 

barreiras alfandegárias surge uma nova 

oportunidade para esses países 

lucrarrem com a Guerra. 

O Conselho Árabe Econômico 

de Unidade (CAEU) foi uma 

organização criada pelo Egito, Iraque, 

Jordânia, Kuwait, Líbia, Mauritânia, 

Palestina, Arábia Saudita, Sudão, 

Tunísia, Emirados Árabes Unidos e 

Iêmen em 1964, seguido do acordo de 

1957, pelo Conselho Econômico da 

Liga Árabe. Seu objetivo é conciliar e 

organizar as relações econômicas 

levando em conta seus passados 

históricos e recursos naturais únicos de 

cada país. Dentro dessa organização foi 

decidida a criação de uma zona de livre 

comércio chamada de Greater Arab Free 

Trade Area em 1997, fundada por 14 

países: Bahrain, Egito, Iraque, Kuwait, 

Líbano, Líbia, Marrocos, Oman, Qatar, 

Arábia Saudita, Sudão, Síria, Tunísia, e 

por fim, Emirados Árabes Unidos. 

Esses acordos e organizações 

internacionais criam uma coordenação 

mais coerente de políticas econômicas e 

na formulação de uma política externa 

comum ou, no mínimo, com maiores 

similaridades já que esta região sofre 

por duras condições climáticas e fortes 

questões religiosas. 

1. IRÃ 

É um país localizada na Ásia 

Ocidental, precisamente na região do 

Oriente Médio, sendo a segunda nação 

mais popular da região. É organizada 

politicamente por uma república 

teocrática islâmica, na qual os poderes 

são supervisionados por um grupo de 

clérigos. O líder supremo é escolhido 

pela assembleia dos peritos, que hoje é 

Ali Khamenei. Ele tem poderes de ainda 

demitir o presidente (Hassan Rouhani 

do Partido de Moderação e 

Desenvolvimento) caso o considerar 

incompetente.  

A Revolução Iraniana, ocorrida 

em 1979, transformou o Irã, até então 

uma monarquia autocrática pró-

Ocidente comandada pelo Xá 

Mohammad Reza Pahlevi, em uma 
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república islâmica teocrática sob o 

comando do aiatolá Ruhollah 

Khomeini. Os Pahlevi estavam abrindo 

o país, e a revolução foi justamente para 

se fecharem em torno do islamismo e 

transformaram em um país 

extremamente teocrático. A 

consolidação do governo do aitaolá 

Khomeini veio a representar uma 

ameaça aos interesses políticos e 

econômicos dos Estados Unidos e do 

Iraque, seu país vizinho. Tal oposição se 

iniciou quando o próprio governo 

iraniano decidiu cortar suas relações 

diplomáticas e econômicas com os 

Estados Unidos. Com isso, o governo 

norte-americano perdia um de seus mais 

importantes aliados e fornecedores de 

petróleo em todo Oriente Médio. 

Enquanto os iranianos realizavam 

ataques contra a ação intervencionista 

do regime de Saddam Hussein, os EUA 

e outras nações árabes de orientação 

sunita apoiaram militarmente as forças 

iraquianas. 

Tanto Irã como Iraque já haviam 

disputado território desde o século 

XVIII, o que levaram os países a um 

acordo chamado de Argel, em 1975. A 

Guerra Irã e Iraque, que ocorreu de 

1980 a 1988, foi um conflito armado 

com o maior uso de armas de destruição 

em massa, ficando atrás apenas do 

Japão que acabou com a vitória 

iraquiana com ajuda americana 

dizimando uma grande parte da 

população. Depois disso, vários países 

árabes decidiram se reaproximar do 

governo iraniano, respeitando seu 

regime e seus governantes. Por outro 

lado, Saddam Hussein acabou perdendo 

o apoio militar dos EUA, que também 

desistiram de intervir indiretamente no 

cenário político do Oriente Médio. 

Alguns anos depois, o projeto 

intervencionista de Saddam viria a 

entrar em conflito com os interesses dos 

próprios norte-americanos, no momento 

em que se iniciou a chamada Guerra do 

Golfo. 

Com a guerra comercial entre 

China e Estados Unidos criou-se uma 

nova oportunidade para o Irã, que se 

beneficia diretamente das imposições de 

taxas sobre o combustível. O Irã é uns 

dos maiores produtores do Oriente 

Médio, e a taxação americana sobre o 

combustível para os chineses faz com 

que ele seja uma boa carta na manga 

para a China, que se aproveita de uma 
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indisposição política antiga entre Irã e 

Estados Unidos. A China negocia com o 

governo iraniano para investir cerca de 

280 bilhões de dólares para os setores 

de produção de óleo, petroquímicos e 

gás, investimento esse que acompanha 

tropas chinesas no solo do Aitola e 

deixando uma mensagem muito clara ao 

governo americano. 

A China é o principal 

importador de petróleo bruto. São em 

31%. O principal importador do Irã é a 

China com 37%, e o principal produto 

são carros (5.4%) e veículos (3.4%). 

2. ARÁBIA SAUDITA 

Oficialmente, o Reino da Arábia 

Saudita é o maior país árabe da Ásia e 

da Península Arábica, com um PIB de 

aproximadamente USS 769 bilhões de 

dólares e um IDH de 0,853, que é 

considerado muito alto. O sistema 

político da Arábia Saudita é organizado 

por uma monarquia absoluta onde o 

chefe de estado é o mesmo de governo. 

É um dos países mais ricos da região, o 

principal exportador de petróleo do 

mundo e o sexto de gás natural. O rei é 

Salman bin Abdul Aziz Al-Saud e, 

desde a lei de 1932, o posto é passado 

de pai para filho. 

O país é membro do Conselho 

de Cooperação dos Estados Árabes do 

Golfo Pérsico, da Organização da 

Conferência Islâmica, do G20 e da 

Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP). A Arábia Saudita tem 

questões fronteiriças não resolvidas com 

alguns países como Omã e sua fronteira 

com o Catar foi resolvida em 2001. 

Durante a guerra árabe-israelense de 

1973, a Arábia Saudita participou do 

boicote do petróleo árabe aos Estados 

Unidos e aos Países Baixos. Como 

membro da Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), a 

Arábia Saudita juntou-se a outros 

países-membros elevando 

moderadamente o preço do petróleo em 

1971, contudo, hoje a Arábia Saudita é 

um país vigilante aos demais países 

ocidentais, sendo um dos principais 

parceiros dos Estados Unidos mesmo 

que ainda violem constantemente os 

direitos humanos. 

Enquanto representantes 

comerciais americanos e chineses 

continuam a discutir a guerra comercial 

em curso nos dois países, os arquitetos 
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das ambiciosas políticas de energia 

renovável do Oriente Médio estão de 

olho nas oportunidades de expandir suas 

indústrias verdes em expansão. Líderes 

regionais de toda a indústria, governo e 

academia se reuniram recentemente na 

Cúpula Mundial de Energia do Futuro e 

na Conferência de Gestão de Energia de 

Jubal, e a guerra comercial tem estado 

no topo da agenda. Ao contrário de 

períodos anteriores, a Arábia Saudita 

parece estar preparada para tirar partido 

dessa vez. A Arábia Saudita já tomou 

medidas no domínio da política 

industrial a fim de criar centros de 

produção locais. Através do programa 

"Valor Acrescentado Total no Reino 

Unido", a Arábia Saudita está a 

aumentar o nível de conteúdo local - 

70% até 2021 - no processo de 

aquisição e dá prioridade à localização 

em todos os acordos comerciais numa 

vasta gama de diferentes sectores, 

incluindo as energias renováveis. 

África 

É o terceiro maior continente no 

Planeta Terra, com a maior extensão 

territorial e cerca de 30 milhões de 

quilômetros quadrados, sendo o 

segundo continente mais populoso com 

mais de um bilhão de pessoas, o que 

representa mais de 1/7 da população 

mundial e de 54 países independentes. 

O continente é o mais pobre do mundo, 

possuindo 30 dos países mais pobres, 

com temas muito focados e 

subdesnutrição, fome, miséria, 

saneamento básico, analfabetismo e 

baixa expectativa de vida. Contudo, a 

generalização pode ser prejudicial na 

formulação de política externa, porque 

muitos países africanos apresentam 

níveis de desenvolvimento similares a 

países da América do Sul, mesmo não 

tendo nenhum país com o status de 

“desenvolvido”. 

O continente africano foi o 

epicentro das forças de trabalhos 

escravistas e sofreu muito com as suas 

colônias de explorações europeias, 

sendo o principal continente que 

ofertava mão de obra para as colônias 

de modo torturante e desumano. O 

mesmo continente foi saqueado por 

Reino Unido, Holanda, Espanha e 

Portugal, tendo suas riquezas minerais e 

agropecuárias exploradas pelos países 

europeus. O tráfico de humanos foi um 

negócio extremamente lucrativo para os 

senhores feudais na época, sistema esse 
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que ainda vigora entre as tribos 

africanas na Somália e Etiópia. Na 

Líbia, atualmente, existe um negócio 

igualmente lucrativo em contrabandear 

pessoas para o sul da Itália, em que 

barcos são contratados por imigrantes 

refugiados para fazer a travessia do Mar 

Mediterrâneo, gastando milhares de 

dólares para os “coiotes” africanos. A 

situação na Líbia é muito mais 

complicada que isso, pois o país 

independente teve seu governo 

destituído e a falência de seu Estado 

decretado, onde surgem forças 

paramilitares e traficantes com fontes de 

renda oriundas de sistemas financeiros 

desumanos e de tráfico de drogas, 

forças essas que também atuam no 

Marrocos com menos intensidade 

usando a rota pela Espanha e Portugal, o 

que elas levam a perfeita definição de 

Novas Guerras de Mary Kaldor. 

A geografia da África é bastante 

diversificada sendo dividida em 

algumas partes: a África setentrional, a 

África Ocidental, a África central, a 

África Oriental e a África Meridional.  

A África setentrional 

compreende os países no Norte da 

África próximos do Mar Mediterrâneo, 

sendo um dos principais pontos de 

aglutinação de imigrantes que 

pretendem pedir situação de refúgio na 

Europa, seus países são: Marrocos, 

Tunísia, Argélia, Líbia, Egito, Saara 

Ocidental e o Sudão. Apenas os países 

Marrocos, Tunísia, Argélia, Líbia e a 

Mauritânia formam uma organização de 

integração econômica sub-regional, a 

União do Magrebe Árabe. Essa 

organização precede alguns objetivos 

básicos de integração, como livre-

circulação de pessoas, serviços, 

mercadorias e capitais entre os Estados-

membros, adoção de políticas comuns. 

Em matéria econômica, a política 

comum visa assegurar o 

desenvolvimento industrial, agrícola, 

comercial e social dos Estados-

membros. 

A África Ocidental é uma região 

do oeste do continente, isso inclui 

países com fronteiras com o Oceano 

Atlântico e, ainda assim, alguns países 

têm um deserto do Saara (maior do 

mundo) em seu território, o que 

dificulta muito as práticas agrícolas na 

região. Os seus países são: Benim, 

Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do 

Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-
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Bissau, Libéria, Mali, Mauritânia, 

Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e 

Togo. Esses países possuem uma 

Organização Internacional que traz uma 

maior integração regional com objetivos 

em comuns, chamada de Comunidade 

Econômica dos Estados da África 

Ocidental, criada no intuito de fomentar 

o ideal de autossuficiência coletiva dos 

Estados-membros. Enquanto união 

comercial, espera-se que estabeleça um 

bloco único e vasto de comércio por 

meio da cooperação econômica. Por 

outro lado, sete desses países agregam-

se à União Econômica e Monetária dos 

Estados da África Ocidental, com a 

sigla UEMOA, e partilham a mesma 

moeda, o franco CFA. 

A África Central é a região 

central do continente com uma das 

partes do IDH mais baixo e com a 

presença de climas mais duros, 

atravessada por diversos rios, apresenta 

altas temperaturas, umidade do ar 

elevada, predominância de clima 

tropical e presença das savanas. Os 

países que compõe essa região são: 

Angola, Burundi, Camarões, Chade, 

Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, 

Gabão, Guiné Equatorial, São Tomé e 

Príncipe, República Centro-Africana e 

Ruanda. Esse grupo não tem 

semelhanças geográficas, nem políticas, 

econômicas ou históricas, porém são 

considerados os países centrais da 

África, e por estarem próximos 

geograficamente, criaram certos 

mecanismos para aumentar a integração 

regional chamada de Comunidade 

Econômica e Monetária da África 

Central que visa um mercado comum 

CEMAC (livre circulação de pessoas, 

produtos, capitais e serviços) e uma 

moeda comum: o Franco CFA 

(CEMAC). 

A África Oriental são os países 

que são banhados pelo Oceano Índico, 

mas que também incluem países do 

interior próximos aos litorâneos, ao 

contrário da divisão da África Central, a 

África Oriental compartilha laços 

políticos e históricos, a integração 

envolve uma parceria entre os países 

detentores de recursos minerais, como: 

marfim e ouro, que se encontravam nos 

países mais para dentro do interior do 

continente e os países com acesso ao 

mar para exportá-los. Os países que 

fazem parte dessa região são: Comores, 

Djibuti, Eritreia, Etiópia, Quênia, 
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Seychelles, Moçambique, Somália, 

Tanzânia, Burundi, Ruanda e Uganda, 

além de Zimbabwe, Zâmbia e Malavi. 

São países que foram duramente 

escravizados e possuem altos índices de 

corrupção e miséria, assim como a 

grande quantidade de piratas na 

Somália. Os países estão divididos em 

algumas organizações tais como: 

Mercado Comum da África Oriental e 

Austral (COMESA - Common Market 

off Eastern and Southern Africa), na 

Comunidade para o Desenvolvimento 

da África Austral (SADC é a sigla do 

nome da organização em língua inglesa: 

Southern África Development 

Community), na Comunidade da África 

Oriental (EAC - East African 

Community) uma união política, social 

e econômica com uma história que 

remonta à colonização e que agrupa três 

estados: Quênia, Tanzânia e Uganda. 

E, por fim, a África Meridional é 

a parte Sul da África, contemplada pelo 

Oceano Índico na costa Oriental e pelo 

Atlântico na parte Ocidental, esses 

países são: África do Sul, Botswana, 

Lesoto, Namíbia, Comores, 

Moçambique, Estawi, Zâmbia, 

Zimbábue, Madagascar e Suazilândia. A 

Comunidade de Desenvolvimento da 

África Austral é uma organização 

internacional criada em 1992 e 

objetivada à cooperação e integração 

socioeconômica, assim como a 

cooperação em matérias de política e 

segurança. A geografia dessa região 

caracteriza-se pelos planaltos; clima 

tropical, desértico e mediterrâneo; e 

vegetação de savanas, estepes e 

florestas. É uma das partes mais ricas e 

desenvolvidas da África, rica em 

minérios como ouro, cobre e crômio. 

Em outras partes, a agricultura, como as 

plantações de cana-de-açúcar, café e 

fumo. 

1. ÁFRICA DO SUL 

É um país localizado no extremo 

sul da África, fazendo parte da África 

Meridional. É um dos países mais 

desenvolvidos de todo o continente, 

apresentando níveis altos de PIB 

nominal de quase 370 bilhões de 

dólares, fazendo parte de grandes 

parcerias internacionais. É também um 

dos países que mais apresentam 

diversidades étnicas, linguísticas, com 

comunidades indianas e europeias com 

diversas crenças e mais de 11 idiomas 

reconhecidos oficialmente. É o único 
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país considerado pelo Banco Mundial 

como renda média alta em todo o 

continente. Na questão social, é 

composto por 70% de negros, porém 

desde 1948 até 1994, o Partido Nacional 

implementou, através do pastor 

protestante Daniel Malan, até então 

primeiro-ministro, um sistema de 

segregação racial que era chamado de 

apartheid, no qual os direitos da maioria 

dos habitantes foram cerceados pela 

minoria branca no poder que segregava 

saúde, educação, transporte público, 

fornecendo serviços inferiores aos 

negros. Hoje, a África do Sul é uma 

democracia constitucional, na forma de 

república parlamentar, na qual o chefe 

de estado é o mesmo chefe de governo, 

é um dos poucos países que nunca 

passaram por golpe de Estado ou que 

entraram em guerra civil após o 

processo de descolonização. Matamela 

Cyril Ramaphosa, hoje o presidente da 

África do Sul, é um político, empresário 

e ex-líder sindical negro do Partido 

Congresso Nacional Africano que tem 

como pauta advogar pelos direitos e 

interesses da população negra no país, 

sendo o principal partido político.  

O país é um dos fundadores da 

União Africana, da Organização das 

Nações Unidas (ONU) e da Nova 

Parceria para o Desenvolvimento da 

África (NEPAD), da Zona de Paz e 

Cooperação do Atlântico Sul, da União 

Aduaneira da África Austral, da 

Organização Mundial do Comércio 

(OMC), membro do Tratado da 

Antártida, do Grupo dos 77, do Fundo 

Monetário Internacional (FMI), do G20, 

do G8+ ainda pertencente ao BRICS, 

com um a segunda maior economia do 

continente e a melhor infraestrutura. 

A China vem aumentando as 

importâncias das negociações e criando 

mecanismos para aumentar as 

integrações entre as grandes economias 

da Ásia e África do Sul. O país que faz 

frente nas guerras comerciais aos 

Estados Unidos é o principal parceiro 

econômico da África do Sul por mais de 

oito anos consecutivos, além disso a 

China e África do Sul são pertencentes 

ao BRICS, que é um bloco econômico 

que pretende aumentar a diplomacia e 

comércio entre os mesmos. A China no 

BRICS até julho de 2018, Presidente Xi 

Jinping investiu cerca de $14.7 bilhões 

(R208bn) na África do Sul.  
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O principal parceiro econômico 

da exportação da África do Sul é a 

China com 16% em seguida da Índia e 

do Reino Unido com 7.4% cada uma. 

Ao que se diz a respeito das 

importações seu principal parceiro 

econômico é a China com 19% em 

seguida da Alemanha com 8.8%. Os 

principais produtos de exportação são 

ouro e diamante e de importação é 

petróleo bruto e carros. 

América do Sul 

A América do Sul é um 

subcontinente de área de 17,8 milhões 

de km², abrangendo um total de 12 

países, sendo eles: Argentina, Bolívia, 

Brasil, Chile, Colômbia, Equador, 

Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, 

Uruguai e Venezuela. É um 

subcontinente com grande diversidade 

de flora e fauna, sendo lar desde a 

Floresta Amazônica e do Rio Amazonas 

até o Deserto do Atacama. Além disso, 

o território também conta com uma 

grande variedade de culturas, etnias 

(desde os povos indígenas até os incas) 

e línguas, sendo as mais comuns o 

português e o espanhol, devido às 

colonizações.  

Os países sul-americanos 

sofreram com colonizações de 

exploração, principalmente por parte de 

Portugal e Espanha, de modo que 

perderam muitos recursos ao longo dos 

últimos séculos, como petróleo, 

algumas plantas, ouro, prata e muitos 

outros minerais. Também foram palco 

da escravidão e lutam até hoje para 

conseguirem se desenvolver, uma vez 

que os países são em sua maioria 

emergentes e muitos ainda têm que lidar 

traumas da época de colônia e com 

problemas internos, como pode ser 

observado em 2019, um ano turbulento 

para os países sul-americanos, uma vez 

que foi cheio de manifestações e crises 

no Brasil, na Bolívia, na Venezuela, na 

Argentina, no Chile, no Equador, no 

Peru e no Paraguai.  

A ascensão e o declínio de 

ditaduras também é outro fator muito 

presente na história, inclusive recente, 

dos países da América do Sul, como os 

casos do Brasil, do Chile, da Argentina 

e do Uruguai, que são os mais 

conhecidos.  

O subcontinente apresenta 

alguns acordos e pactos de integração 

como a Associação Latino-Americana 
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de Livre Comércio (ALALC), que mais 

tarde se tornou a ALADI, a União Sul-

Americana de Nações (UNASUL) e o 

Mercosul (Mercado Comum do Sul), o 

mais importante e conhecido, que 

confere uma união aduaneira com livre-

comércio para seus países-membros, 

que são Argentina, Brasil, Paraguai, 

Uruguai e Venezuela (que está suspensa 

desde 2016), além de ter como Estados 

Associados: Bolívia (também suspensa), 

Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru 

e Suriname. Além disso, em se tratando 

de produção e exportação, os países sul-

americanos focam mais em produtos 

agropecuários e em extração de 

minerais, como petróleo, ou seja, a 

indústria ainda não é avançada.  

1. REPÚBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIL 

Localizado na América do Sul, o 

país foi uma colônia portuguesa por 

mais de 300 anos, sofrendo com a perda 

de recursos, a grande desigualdade 

social e sendo palco para a escravidão 

que ocorreu nesses séculos. Conquistou 

sua independência apenas em 1822, 

apresentando atualmente um sistema de 

República Federativa Presidencialista 

sob o governo de Jair Bolsonaro (que se 

desfiliou do PSL e no momento tenta 

conseguir assinaturas para a criação de 

seu novo partido, o Aliança pelo Brasil). 

O Brasil passou por um período de 

ditadura militar entre 1964 e 1985, 

sendo então redemocratizado. Com um 

PIB de US$ 2,241 trilhões, uma 

população de mais de 210 milhões de 

habitantes e IDH de 0,761, considerado 

alto, o Brasil é membro de algumas 

Organizações Internacionais, como 

Mercosul, OEA e outros.  

A política externa brasileira hoje 

é guiada por motivos ideológicos e não 

pragmáticos, de modo que o presidente 

Bolsonaro visa manter laços estreitos 

com o presidente norte-americano 

Donald Trump, focando em uma maior 

implementação de ideias capitalistas. 

No entanto, ao mesmo tempo o Brasil 

possui na China um grande parceiro 

econômico, sendo ela o maior 

importador de produtos brasileiros 

(22%), principalmente de soja (42%), 

minério de ferro (22%) e petróleo bruto 

(15%). Além disso, a China é também o 

maior exportador para o Brasil (19% 

das importações brasileiras, sendo, em 

sua maioria, produtos tecnológicos), 

deixando os Estados Unidos em 
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segundo lugar nos dois grupos. Esse 

fator coloca o Brasil em uma situação 

delicada na hora de adotar uma posição 

em relação a essa Guerra Comercial 

entre Estados Unidos e China – dados 

de 2017 obtidos pelo site OEC 

(Observatory of Economic Complexity). 

2. REPÚBLICA DO CHILE 

O Chile, um país com mais de 

750 mil km², 18 milhões de habitantes e 

um IDH considerado muito alto, possui 

um formato comprido e diferenciado, o 

que permite que o país tenha uma 

grande diversidade de flora e de clima. 

É uma república presidencialista, 

atualmente sob o governo de Sebastián 

Piñera, do Partido Renovação Nacional, 

mas assim como seus vizinhos também 

passou por um período complicado de 

colonização, adquirindo sua 

independência apenas em 1818, com a 

Proclamação da República do Chile. 

Assim como o Brasil, o Chile 

passou por um período de ditadura (17 

anos) sob o governo do general Augusto 

Pinochet, uma época com muitas 

violações de direitos humanos e muitas 

repressões à população. Tudo isso 

acabou em 1994, com a eleição do 

presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.  

O Chile é um país vulnerável a 

mudanças exteriores, de modo que está 

sendo afetado pela Guerra Comercial 

entre EUA e China, uma vez que a 

China é seu principal parceiro 

comercial, equivalendo a 27% de suas 

exportações (mais de 70% sendo de 

diferentes estágios de minérios) e 25% 

de suas importações (em sua maioria 

equipamentos tecnológicos), deixando o 

segundo lugar para o outro lado da 

disputa, os Estados Unidos – dados de 

2017 obtidos pelo site OEC 

(Observatory of Economic Complexity). 

Dessa forma, a economia 

chilena tem passado por um período um 

pouco complicado, tendo sua moeda 

desvalorizada e mais custos para 

importações e exportações, além de que 

o desemprego tem aumentado no país.  

No entanto, o Chile pode ser 

considerado um dos países sul-

americanos mais estáveis, tendo bons 

índices de desenvolvimento e 

participando de algumas Organizações 

Internacionais como OCDE (foi o 

primeiro país da América do Sul a 
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entrar nesse grupo), OEA, CELAC, 

ALADI e outros.  

3. REPÚBLICA ARGENTINA 

A Argentina, atualmente uma 

República Federal Presidencialista sob o 

governo de Alberto Fernández, do 

partido Justicialista, também passou por 

um longo período de colonização 

espanhola, havendo grande extração de 

prata da região e domínio e 

escravização dos indígenas. Sua 

independência foi conquistada em 1816. 

O país passou por alguns conflitos ao 

longo de sua história relacionados à 

região do Rio da Prata, sendo inclusive 

parte da Guerra do Paraguai.  

A Argentina também passou por 

alguns anos de ascensão e declínio de 

governos de ditadura militar até a 

retomada de sua democracia em 1983.  

O país (segundo maior sul-

americano) conta com uma população 

de mais de 43 milhões de habitantes e 

um ótimo IDH (0,825). A Argentina 

tem melhores índices de 

desenvolvimento que o Brasil, por 

exemplo, mesmo com a crise que vem 

assolando o país. O cenário argentino 

está cada vez mais crítico, sendo que a 

taxa de inflação tem decolado e a crise 

econômica do país chegou a tal nível 

que foi necessário declarar moratória ao 

FMI em 2019, uma vez que não tem 

condições de quitar sua dívida.  

A Argentina participa de várias 

organizações internacionais, como 

OMC, Mercosul, OEA, ALADI e 

outras. O principal parceiro econômico 

argentino é o Brasil, deixando o 

segundo lugar para a China (que é o 

segundo país de quem a Argentina mais 

importa, 19%, e o terceiro país que mais 

importa produtos argentinos, 7,4%, 

apenas um pouco atrás dos Estados 

Unidos, com 7,8%) – dados de 2017 

obtidos pelo site OEC (Observatory of 

Economic Complexity). 

Dessa forma, a economia 

argentina também se afeta pela Guerra 

Comercial entre EUA e China, uma vez 

que seu mercado é sensível (fica sujeito 

a mudanças externas) e que a soja, 

principal produto de exportações 

argentinas, tem sofrido com as taxações 

dessa “guerra”.  

América Central Insular 

É uma parte do subcontinente 

central da América, compreendendo a 
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região do Caribe e abrangendo 13 países 

(Antígua e Barbuda, Bahamas, 

Barbados, Cuba, Dominica, Granada, 

Haiti, Jamaica, República Dominicana, 

Santa Lúcia, São Cristóvão e Névis, São 

Vicente e Granadinas, Trinidad e 

Tobago) e 11 territórios (Anguila, 

Antilhas Holandesas, Aruba, 

Guadalupe, Ilhas Caimã, Ilhas Turks e 

Caicos, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas 

Virgens Britânicas, Martinica, Monte 

Serra e Porto Rico). 

A região possui uma grande 

diversidade cultural e étnica, uma vez 

que foi colonizada por 4 diferentes 

nações: Espanha, Inglaterra, França e 

Holanda. Além disso, os países da 

América Insular sofrem com a falta de 

desenvolvimento e com a pobreza, com 

suas economias sendo dependentes da 

produção do setor primário e do 

turismo. Uma outra peculiaridade do 

subcontinente está no fato de que suas 

ilhas são consideradas “paraísos 

fiscais”, onde muitas pessoas escondem 

seu dinheiro.  

1. CARICOM 

O Mercado Comum e 

Comunidade do Caribe (CARICOM) 

surgiu em 1973 com o intuito de 

fornecer um cenário de cooperação 

econômica entre seus países membros, 

que são: Antígua e Barbuda, Bahamas, 

Barbados, Belize, Dominica, Granada, 

Guiana, Haiti, Jamaica, Montserrat, 

Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, 

São Vicente e Granadinas, Suriname e 

Trinidad e Tobago.  

O objetivo do bloco é fornecer 

uma cooperação para esses países  

ex-colônias europeias, que após 

conquistarem sua independência 

encontraram dificuldades para 

conseguirem se desenvolver. Afinal, 

como dito no item anterior, esses são 

territórios e países que dependem de sua 

produção primária, que mesmo com a 

cooperação fornecida pelo bloco, que 

vai além da economia, alcançando a 

educação, a saúde e até o meio 

ambiente, ainda não conseguiram se 

desenvolver corretamente e seguem 

lidando com muitos problemas 

econômicos e sociais.  

Os Estados Unidos já 

estabeleceram acordos e mantêm 

relações com muitos desses países 

caribenhos. Com Antígua e Barbuda, 

por exemplo, estabeleceram acordos de 
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cooperação e inclusive um de combate 

ao tráfico de drogas, uma vez que o país 

centro americano possui uma 

localização fronteiriça que é muito 

utilizada por traficantes. Há também o 

acordo bilateral econômico, garantindo 

que produtos de Antígua e Barbuda 

possam entrar nos EUA sem aplicação 

de taxas.  

 Além disso, os Estados Unidos 

mantêm relação de cooperação com o 

Haiti, ajudando o país a lidar com seus 

profundos problemas de saúde, 

educação e economia. O aparente 

objetivo da potência norte-americana é 

ajudar o Haiti a manter sua democracia 

e acabar com sua extrema pobreza, que 

se aprofundou após o grande terremoto 

seguido de tsunami que aconteceu em 

2010, que foi tão desastroso que o país 

ainda está se reconstruindo. Inclusive, 

segundo dados da ONU, o Haiti é o país 

com maior número de mortos por 

catástrofes naturais, alcançando a marca 

de quase 230 mil mortos.  

Por outro lado, a China também 

tem estabelecido relações estratégicas 

com os países da região, fechando 

acordos que também focam na 

cooperação para esses países e visando 

a ajuda para o desenvolvimento deles.  

América do Norte 

1. ESTADOS UNIDOS 

Governado por Donald Trump 

(partido Republicano), os Estados 

Unidos são um país desenvolvido e 

formam a maior economia nacional do 

mundo, com um produto interno bruto 

que em 2012 foi de 15,6 trilhões de 

dólares, equivalente a 19% do PIB 

mundial por paridade do poder de 

compra (PPC) de 2011. Sua renda per 

capita era a sexta maior do mundo em 

2010, no entanto, o país é o mais 

desigual dos membros da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), conforme 

calculado pelo Banco Mundial. Sua 

economia é alimentada pela abundância 

de recursos naturais, por uma 

infraestrutura bem desenvolvida e pela 

alta produtividade e, apesar de ser 

considerado uma economia pós-

industrial, o país continua a ser um dos 

maiores fabricantes do mundo. Os 

Estados Unidos respondem por 39% dos 

gastos militares do planeta e são um 
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forte líder econômico, político e 

cultural. 

Os Estados Unidos são a 

federação mais antiga do mundo. O país 

é uma república constitucional e uma 

democracia representativa, "em que a 

regra da maioria é temperada por 

direitos das minorias protegidos por 

lei". O governo é regulado por um 

sistema de separação de poderes 

definido pela Constituição, que serve 

como documento legal supremo do país. 

No sistema federalista estado-unidense, 

os cidadãos são geralmente sujeitos a 

três níveis de governo: federal, estadual 

e local; funções de governo local são 

geralmente divididas entre os condados 

e os governos municipais. Em quase 

todos os casos, funcionários do 

executivo e do legislativo são eleitos 

pelo voto da maioria dos cidadãos do 

distrito. Não há representação 

proporcional no nível federal e isso é 

muito raro em níveis inferiores.  

Em 2009, estimou-se que o setor 

privado constituía 55,3% da economia 

do país; a atividade do governo federal, 

24,1%; e as atividades dos estados e de 

administrações locais (incluindo as 

transferências federais), os restantes 

20,6%.  A economia é pós-industrial, 

com o setor de serviços contribuindo 

com 67,8% do PIB, embora os Estados 

Unidos continuem a ser uma potência 

industrial. 

Os Estados Unidos são o 

terceiro maior produtor de petróleo do 

mundo, bem como o seu maior 

importador. É o maior produtor do 

mundo de energia elétrica e nuclear, 

assim como de gás natural liquefeito, 

enxofre, fosfatos e sal. Enquanto a 

agricultura representa menos de 1% do 

PIB, os Estados Unidos são o maior 

produtor mundial de milho e soja. A 

Bolsa de Valores de Nova Iorque é a 

maior do mundo em volume de dólares. 

Coca-Cola e McDonald's são as duas 

marcas do país mais reconhecidas no 

mundo. 

Os Estados Unidos são a 3ª 

maior economia de exportação do 

mundo e na economia mais complexa 7º 

acordo com o Índice de Complexidade 

Econômico (ICE). Em 2017, os Estados 

Unidos exportaram US $ 1,25 trilhão e 

importaram US $ 2,16 trilhão, 

resultando em um saldo comercial 

positivo de US $ 910 bilhão. Em 2017, 

o PIB dos Estados Unidos foi de US $ 
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19,4 trilhão e seu PIB per capito foi de 

US $ 59,5 Mil. Os principais destinos 

de exportação dos Estados Unidos são o 

México ($181 Bilhão), o Canadá ($149 

Bilhão), a China ($133 Bilhão), o Japão 

($66,9 Bilhão) e a Alemanha ($61,6 

Bilhão). As origens de importação de 

topo são a China ($476 Bilhão), o 

México ($307 Bilhão), o Canadá ($274 

Bilhão), o Japão ($125 Bilhão) e a 

Alemanha ($111 Bilhão). 

Com a guerra comercial travada 

com a China, o que deveria ser uma 

saída genial para os Estados Unidos, 

talvez saia pela culatra, uma vez que 

dados apontam uma grande queda em 

números importantes ligados a 

economia do país. Mesmo ainda longe 

de uma recessão, os números mostram 

uma grande desaceleração no 

crescimento americano. Ambos os 

países estão se ferindo nessa guerra, 

tanto economicamente quanto 

politicamente. Dados colhidos do 

Pantheon Macroeconomic’s mostram 

exatamente como está a real situação 

americana. Como, por exemplo, a 

expectativa de crescimento do PIB, que 

por mais que ainda seja maior do que o 

mesmo período do ano passado (2,5% 

contra 2%), vem com um aviso de que 

com as tarifas crescendo, a renda real e 

o consumo podem cair drasticamente. 

Outro ponto a se observar foram as 

mudanças no cenário manufatureiro, 

uma vez que uma queda enorme foi 

observada durante a guerra comercial, o 

que antes era visto como crescimento 

(52 pontos na escala do IMS), agora é 

visto como desaceleração econômica, já 

que esse índice despencou para 46 em 

questão de um ano. Os pequenos 

negócios, por mais que sejam 

insignificantes perto da guerra 

comercial, também estão sendo 

afetados. A Federação Nacional de 

Empresas nos mostra que os negócios 

de porte pequeno não estão mais 

investindo tanto quando antes no 

próprio futuro, justamente pela 

incerteza da economia do país. Dados 

mostram que o otimismo das empresas 

menores caiu em 1.6 pontos 

percentuais. 

2. CANADÁ 

O Canadá é um país que ocupa 

grande parte da América do Norte e se 

estende desde o oceano Atlântico, a 

leste, até o Oceano Pacífico, a oeste. Ao 

Norte, o país é limitado pelo oceano 
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Ártico. É o segundo maior país do 

mundo em área total, superado apenas 

pela Rússia, e a sua fronteira comum 

com os Estados Unidos, no Sul e no 

Noroeste, é a mais longa fronteira 

terrestre do mundo. O Canadá é descrito 

como uma "democracia plena", com 

uma tradição de liberalismo, e uma 

ideologia política moderada e 

igualitária. A ênfase na justiça social 

tem sido um elemento distintivo da 

cultura política do Canadá. Paz, ordem e 

bom governo, juntamente com uma 

declaração implícita de direitos, são 

princípios fundamentais do governo 

canadense. No nível federal, o Canadá 

foi dominado por dois partidos 

relativamente centristas que praticam 

"política de corretagem”, o Partido 

Liberal do Canadá, de centro-esquerda, 

e o Partido Conservador do Canadá, de 

centro-direita (ou seus antecessores). O 

Partido Liberal (atualmente no poder), 

historicamente predominante, 

posiciona-se no centro do espectro 

político canadense, com o Partido 

Conservador à direita e o Novo Partido 

Democrata ocupando a esquerda. A 

política de extrema-direita e de extrema-

esquerda nunca foi uma força de 

destaque na sociedade canadense.  

Cinco partidos tiveram 

representantes eleitos para o parlamento 

federal nas eleições de 2019 — o 

Partido Liberal, que atualmente forma o 

governo; o Partido Conservador, que é a 

oposição oficial; o Novo Partido 

Democrata; o Bloco Quebequense; e o 

Partido Verde do Canadá.  

O Canadá é a 12ª maior 

economia de exportação do mundo e a 

24ª economia mais complexa, de acordo 

com o Índice de Complexidade 

Econômico (ICE). Em 2017, o Canadá 

exportou US$ 377 bilhões e importou 

US$ 326 bilhões, resultando em um 

saldo comercial positivo de US $ 51,2 

bilhões. Em 2017, o PIB do Canadá foi 

de US $ 1,65T e seu PIB per capita foi 

de US $ 46,7 mil. Os principais destinos 

de exportação do Canadá são Estados 

Unidos (US $ 274 bilhões), China (US $ 

18,4 bilhões), Japão (US $ 9,7 bilhões), 

México (US $ 8,1 bilhões) e Reino 

Unido  

(US $ 7,47 bilhões). As principais 

origens de importação são Estados 

Unidos (US $ 149 bilhões), China (US $ 

50 bilhões), México (US $ 22 bilhões), 

Alemanha (US $ 12,3 bilhões) e Japão 

(US $ 11,7 bilhões). 
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Canadá de fato está no meio 

desta guerra comercial. Ao mesmo 

tempo em que o país pode ganhar com 

isso, pode ser afetado drasticamente. 

Um exemplo claro de como o Canadá 

pode se sair por cima é no mercado de 

lagostas. Os preços estão em níveis 

recorde e a demanda só cresce à medida 

que a guerra comercial prejudica a 

própria indústria de lagostas dos EUA, 

dando impulso inesperados aos 

pescadores do norte da fronteira.  A 

indústria de lagosta dos EUA sofreu um 

novo golpe em julho de 2019 quando a 

China anunciou novas tarifas para 

lagostas vivas como parte de uma taxa 

mais ampla sobre as exportações dos 

EUA. A medida mais recente adicionará 

10% ao preço das lagostas que vão para 

a China. Segundo dados do 

Departamento de Pesca e Oceanos, o 

mercado de lagostas canadense pode 

facilmente ultrapassar a marca de US$ 

3Bi em 2025 (o triplo do número de 

2010), já que o Canadá assinou acordos 

de livre comércio com a Europa, EUA e 

vários países asiáticos na Parceria 

Transpacífica. Isso tudo também se dá 

ao fato de mudanças climáticas, já que 

as águas ao redor da Nova Escócia, 

onde ocorre a maior parte da retirada de 

lagostas do Oceano Atlântico, 

aqueceram nos últimos anos, 

aumentando assim o número de lagostas 

que podem ser colhidas.  

Já um exemplo de como a 

indústria canadense pode ser afetada 

com a guerra se exemplifica na 

interrupção chinesa de certos produtos 

de canolas provindos do Canadá, com a 

alegação que continham ervas daninhas. 

Com 40% das exportações de canola 

indo para a China e quase metade 

afetada por esse problema, isso acaba 

prejudicando agricultores das pradarias.  

Porém, embora a China seja um 

mercado importante para certos 

produtores das pradarias e do Québec, a 

menos que essa ação comercial se 

transforme em uma proibição de todas 

as exportações do Canada, é improvável 

que isso represente um impacto 

significativo nas exportações 

canadenses em geral, já que produtos de 

canola, carnes de porco e carne 

representam apenas 1% do total de 

exportações canadenses de mercadoria. 
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Europa Ocidental 

1. INGLATERRA  

Inglaterra é uma das nações 

constituintes do Reino Unido. O país 

faz fronteira com a Escócia ao norte e 

com o País de Gales a oeste; o Mar da 

Irlanda está a noroeste, o Mar Celta está 

a sudoeste, enquanto o Mar do Norte 

está a leste e o Canal da Mancha, ao sul, 

a separa da Europa continental. A maior 

parte da Inglaterra compreende a parte 

central e sul da ilha da Grã-Bretanha, no 

Atlântico Norte. O país também inclui 

mais de 100 ilhas menores, como as 

Ilhas Scilly e a Ilha de Wight. A 

Inglaterra não tem nenhum governo ou 

corpo de representantes independente 

do Reino Unido. 

A Inglaterra é uma Monarquia 

Parlamentarista, com um parlamento 

que possui a autoridade de criar leis e 

providenciar obras públicas. O chefe de 

estado tem uma função meramente 

representativa e diplomática, não 

possuindo qualquer gênero de poder 

executivo. 

O regime parlamentar implica a 

existência de um primeiro-ministro que 

é eleito pela maioria do parlamento. 

Uma das quatro principais economias 

europeias, a Inglaterra é um centro líder 

de comércio exterior e de serviços 

financeiros, com o sétimo maior 

Produto Interno bruto do mundo, com 

dois trilhões de dólares, inferior apenas 

aos Estados Unidos, China, Japão e 

Alemanha. 

O Reino Unido é a 10º maior 

economia de exportação do mundo e na 

economia mais complexa 11º de acordo 

com o Índice de Complexidade 

Econômico (ICE). Em 2017, o Reino 

Unido exportou US$ 395 Bilhões e 

importou US$ 617 Bilhões, resultando 

em um saldo comercial positivo de US$ 

222 Bilhões. Em 2017, o PIB do Reino 

Unido foi de US $ 2,62 Trilhões e seu 

PIB per capita foi de US$ 43,3 Mil. Os 

principais destinos de exportação do 

Reino Unido são os Estados Unidos 

($45,2 Bilhões), a Alemanha ($38,6 

Bilhões), a Holanda ($24,9 Bilhões), a 

França ($24,8 Bilhões) e a China ($21,9 

Bilhões). As origens de importação de 

topo são a Alemanha ($90,3 Bilhões), a 

China ($58,9 Bilhões), a Holanda ($47 

Bilhões), os Estados Unidos ($46,6 

Bilhões) e a França ($36 Bilhões).  



 

54 
 

O Reino Unido enfrenta agora 

duas situações com grande poderio de 

abalar fortemente a economia do país. 

Um deles é o Brexit, que uma saída da 

União Europeia sem acordo poderá 

gerar grandes perdas na economia 

britânica. Outro deles, sem dúvidas, é a 

guerra comercial entre as duas maiores 

potências mundiais, visto que, como 

citado acima, a Inglaterra é a segunda 

maior economia europeia. De acordo 

com o Banco da Inglaterra, há uma 

previsão de uma queda de 2.5% do PIB 

em escala mundial. O número pode 

parecer baixo, porém, se convertermos 

em moeda, o valor de US$ 90Bi parece 

ser bastante expressivo. Em questões 

internas, o banco inglês prevê um 

declínio de 2% no PIB e equivalente 

americano em até 5%, o que afetaria 

fortemente o índice Dow Jones.  

Juntando esse problema com o outro, o 

Brexit poderia ser uma arma valiosa nas 

mãos do governo britânico, uma vez 

que poderiam usá-lo para retratar o país 

como a próxima melhor alternativa 

comercial para a China e EUA. O 

potencial comercial para o Reino Unido 

com países como EUA e China é 

valioso e certamente estará na cabeça 

dos negociadores ingleses durante as 

reuniões em curso sobre o Brexit. 

2. ESPANHA 

Espanha, oficialmente Reino 

de/da Espanha, é um país 

principalmente localizado na Península 

Ibérica na Europa. Seu território 

também inclui dois arquipélagos: as 

ilhas Canárias, na costa da África, e as 

ilhas Baleares, no mar Mediterrâneo. Os 

enclaves africanos de Ceuta e Melilla 

fazem da Espanha o único país europeu 

a ter uma fronteira física com um país 

africano (Marrocos). Várias pequenas 

ilhas no mar de Alborão também fazem 

parte do território espanhol. A Espanha 

continental é limitada a sul e a leste pelo 

Mediterrâneo, exceto por uma pequena 

fronteira terrestre com Gibraltar; a norte 

e a nordeste pela França, por Andorra e 

pelo Golfo da Biscaia; e a oeste e 

noroeste por Portugal e pelo Oceano 

Atlântico. Com uma área de 505 990 

quilômetros quadrados, a Espanha é o 

maior país da Europa Meridional, o 

segundo maior país da Europa 

Ocidental e da União Europeia (UE) e o 

quarto maior país de todo o continente 

europeu. Também é o sexto país mais 

populoso da Europa e o quinto da UE. 
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A capital e maior cidade é Madri; outras 

grandes áreas urbanas incluem 

Barcelona, Valência, Sevilha, Málaga e 

Bilbao. 

Em 1936, a Guerra Civil 

Espanhola (1936-39) iniciou-se. Três 

anos mais tarde, as forças nacionalistas, 

lideradas pelo general Francisco Franco, 

saíram vitoriosos com o apoio da 

Alemanha nazista e da Itália fascista. A 

Frente Popular governista foi apoiada 

pela União Soviética, o México e pelas 

Brigadas Internacionais, mas não foi 

apoiada oficialmente pelas potências 

ocidentais, devido à política britânica, 

liderada pelos Estados Unidos, de não 

intervencionismo. 

A Guerra Civil tirou a vida de 

mais de 500 mil pessoas e causou a fuga 

de cerca de meio milhão de cidadãos 

espanhóis. A maioria de seus 

descendentes vive agora em países da 

América Latina, com cerca de 300 mil 

apenas na Argentina. 

A economia mista capitalista da 

Espanha é a 13ª do mundo, e sua renda 

per capita é equivalente às economias 

da Alemanha e da França. No entanto, 

após quase 15 anos de crescimento, a 

economia espanhola começou a 

desacelerar no fim de 2007, entrando 

em recessão no segundo trimestre de 

2008. No ano de 2009, o PIB espanhol 

contraiu 3,7%, diminuindo mais 0,1% 

no ano seguinte antes de se tornar 

positivo em 2011, fazendo com que o 

país se tornasse a última grande 

economia a sair da famigerada recessão 

global. 

A Espanha é uma monarquia 

parlamentarista, com um monarca 

hereditário que exerce como Chefe de 

Estado – o Rei da Espanha, e um 

parlamento bicameral, as Cortes 

Generales. 

O poder executivo é formado 

por um Conselho de Ministros presidido 

pelo Presidente do Governo, que exerce 

como Chefe de Governo, e o poder 

judicial está formado pelo conjunto de 

Juizados e Tribunais, integrado por 

Juízes e Magistrados, que têm a 

potestade de administrar justiça em 

nome do Rei. O poder legislativo se 

estabelece nas Cortes Gerais, que é o 

órgão supremo de representação do 

povo espanhol. As Cortes Gerais são 

compostas de uma câmara baixa, o 
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Congresso dos Deputados, e uma 

câmara alta, o Senado. 

A Espanha é a 16ª maior 

economia de exportação do mundo e na 

economia mais complexa 28ª de acordo 

com o Índice de Complexidade 

Econômico (ICE). Em 2017, a Espanha 

exportou US $ 296 Bilhões e importou 

US $ 332 Bilhões, resultando em um 

saldo comercial positivo de US $ 35,7 

Bilhões. Em 2017, o PIB da Espanha foi 

de US $ 1,31 Trilhão e seu PIB per 

capita foi de US $ 38 Mil. Os principais 

destinos de exportação da Espanha são a 

França ($40,5 Bilhões), a Alemanha 

($33,9 Bilhões), Portugal ($24,2 

Bilhões), a Itália ($22,7 Bilhões) e o 

Reino Unido ($20,7 Bilhões). As 

origens de importação de topo são a 

Alemanha ($43,5 Bilhões), a França 

($37,6 Bilhões), a China ($28,6 

Bilhões), a Itália ($23,3 Bilhões) e o 

Estados Unidos ($14,9 Bilhões). 

A guerra comercial EUA x 

China afeta também países da UE, 

como, por exemplo, a Espanha, que já 

se pronunciou por meio da diretora-

executiva do ITC (Centro Internacional 

de Comércio), Arancha Gonzalez, em 

entrevista a CNBC. Para estabilizar o 

país durante a guerra, Donald Trump 

recorreu à cobrança de tarifas sobre o 

país europeu.  

  As tarifas sobre produtos 

europeus no valor de US$ 7,5Bi estão 

programadas para entrar em vigor ainda 

neste mês (setembro), após a OMC 

autorizar os EUA a tomarem 

contramedidas contra a UE para 

remediar décadas de subsídios ilegais 

do governo fabricante ao fabricante da 

Airbus. O que vai contra a vontade da 

Comissão Europeia, já que a mesma 

disse repetidamente que gostaria de 

entrar em negociações com o país 

americano para resolver a disputa, sem 

recorrer a tarifas, que estariam listadas 

(pela própria UE) no valor de US$20Bi. 

3. GRÉCIA 

Grécia, oficialmente República 

Helênica ou Helénica, e historicamente 

conhecida como Hélade, é um país 

localizado no sul da Europa. De acordo 

com dados do censo de 2011, a 

população grega é de cerca de 11 

milhões de pessoas. Atenas é a capital e 

a maior cidade do país. O país está 

estrategicamente localizado no 

cruzamento entre a Europa, a Ásia, o 
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Oriente Médio e a África. Tem 

fronteiras terrestres com a Albânia a 

noroeste, com a Macedônia do Norte e a 

Bulgária ao norte e com a Turquia no 

Nordeste. O país é composto por nove 

regiões geográficas: Macedônia, Grécia 

Central, Peloponeso, Tessália, Epiro, 

Ilhas Egeias (incluindo o Dodecaneso e 

Cíclades), Trácia, Creta e Ilhas Jônicas. 

O Mar Egeu fica a leste do continente, o 

Mar Jônico a oeste e o Mar 

Mediterrâneo ao sul. A Grécia tem a 11ª 

maior costa do mundo, com 13.676 

quilômetros de comprimento, com um 

grande número de ilhas (cerca de 1.400, 

das quais 227 são habitadas). Oitenta 

por cento do país é composto por 

montanhas, das quais o Monte Olimpo é 

a mais elevada, a 2 917 metros de 

altitude. 

A Grécia é uma república 

parlamentar. O chefe de Estado nominal 

é o presidente da república (atualmente, 

comandado por Prokópis Pavlópoulos, 

partido de direta), que é eleito pelo 

parlamento para um mandato de cinco 

anos. A atual constituição foi elaborada 

e aprovada pelo Quinto Parlamento 

Revisionista dos Helenos e entrou em 

vigor em 1975 após a queda da junta 

militar de 1967-1974. Ela foi revisada 

por duas vezes desde que entrou em 

vigor, em 1986 e em 2001. A 

Constituição, que consiste em 120 

artigos, prevê a separação dos poderes 

em executivo, legislativo e judiciário, e 

concede extensas garantias específicas 

(reforçado em 2001), das liberdades 

civis e direitos sociais. O sufrágio 

feminino foi garantido com uma 

emenda constitucional de 1952. 

Segundo a Constituição, o poder 

executivo é exercido pelo presidente da 

república e pelo governo. A partir de 

emenda à Constituição de 1986, as 

funções do presidente foram reduzidas 

de forma significativa, e agora elas são, 

em grande parte, cerimoniais; a maior 

parte do poder político, portanto, está 

nas mãos do primeiro-ministro. A 

posição do primeiro-ministro, chefe de 

governo da Grécia, pertencente ao atual 

líder do partido político que possa obter 

um voto de confiança do Parlamento. O 

presidente da república nomeia 

formalmente o primeiro-ministro e, na 

sua recomendação, nomeia e exonera os 

restantes membros do Conselho de 

Ministros. Em 2018, os principais 

setores da economia grega foram o 
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comércio grossista e retalhista, os 

transportes, os serviços de alojamento e 

restauração (25,1%), a administração 

pública, a defesa, a educação, a saúde e 

os serviços sociais (20,3%), e as 

atividades imobiliárias (16,3%). 53% 

das exportações gregas destinam-se a 

países da UE (Itália – 10%, Alemanha 

6%, Chipre – 6%). Das exportações 

para o exterior da UE, 6% destinam-se à 

Turquia e 4% ao Líbano. No que diz 

respeito às importações, 51% provêm de 

países da UE (Alemanha – 11%, Itália – 

8%). Das que provêm do exterior da 

UE, destacam-se as importações do 

Iraque e da Rússia (8%) e as da China 

(7%). 

A guerra comercial entre EUA x 

China afeta um mercado grego pouco 

explorado, o mercado de pêssegos 

enlatados. O pouco explorado, porém, 

gera grandes riscos à economia grega, 

principalmente para o povo do norte, 

onde as plantações estão melhores 

instaladas.  

O governo Trump impôs uma 

tarifa adicional de 25% a uma variedade 

de produtos europeus em retaliação aos 

subsídios de aeronaves da UE. É 

importante citar que a Grécia é o maior 

exportador de pêssegos enlatados em 

escala global, 1/5 da sua produção anual 

de 250Tons é absorvida pelo mercado 

americano. Segundo Reuters, 

anteriormente sujeita a uma taxa de 

importação de 18%, as novas tarifas 

aumentarão o imposto total de 

importação para os EUA para 43%, 

causando assim um impacto negativo 

para as pessoas do norte grego. Além 

disso, o chefe da Associação de 

Conservadores da Grécia comentou que 

essa disputa está afetando seu sustento, 

com um potencial de até extingui-los de 

seu maior mercado. A Canners 

Association acrescentou também que irá 

perder cerca de US$50M, o que, embora 

seja uma quantia pequena em termos de 

comercio global, é de grande 

significância para a Grécia. 

Ásia 

O continente asiático é o maior, 

tanto em área quanto em população 

(quase três quintos da população 

mundial). É um continente repleto de 

diversidade, passando por diferentes 

climas, faunas e floras, abrigando o 

maior país, a Rússia, os países mais 

populosos, que são a China e a Índia e 

também duas potências econômicas, o 
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Japão e a China. Ou seja, é o continente 

que abriga um dos dois lados da Guerra 

Comercial tratada por esse comitê.  

Ao todo são 45 países, dos quais 

podemos citar alguns principais: Rússia, 

China, Japão, Coreias do Norte e do 

Sul. Com quase 4,5 bilhões de 

habitantes, mais de 40 milhões de m² e 

uma economia que no geral é boa, os 

países asiáticos têm se desenvolvido e 

ganhado cada vez mais espaço no 

cenário internacional. No entanto, 

continuam lutando contra uma enorme 

desigualdade social e concentração de 

renda.  

O continente é considerado 

berço de algumas das mais importantes 

civilizações da história. Além disso, o 

Judaísmo, o Cristianismo, o Hinduísmo 

e o Budismo foram fundados na Ásia. A 

história do continente é muito extensa e 

importante, desde as conquistas de 

Alexandre o Grande pela região da 

Turquia e da Índia, passando pelo 

grande Império Romano, pelas dinastias 

persas, as Cruzadas, o Império 

Otomano, o Império Russo e ainda até a 

Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria 

e o declínio do comunismo.  

É uma região que passou por 

muitos domínios, por mudanças 

geográficas nas fronteiras de seus 

países, por ascensões e declínios de 

vários impérios e até colonizações.  

1. REPÚBLICA POPULAR DA 

CHINA 

Com uma população de 

aproximadamente 1,4 bilhões de 

pessoas, a China, atualmente sob o 

governo de Xi Jinping, do Partido 

Comunista da China, é um país com 

muita história e civilizações muito 

antigas e atualmente o país mais 

populoso do mundo, vem crescendo 

economicamente cada vez mais ao 

longo dos últimos anos, despontando 

como uma outra grande potência 

mundial e “batendo de frente” com os 

Estados Unidos.  

Os primeiros resquícios da força 

chinesa se deram a partir da construção 

da Grande Muralha, feita para a 

proteção do país contra ataques 

externos. Ao longo de sua história, a 

China passou por muitos momentos 

delicados e complicados. Foi invadida 

algumas vezes, perdeu partes de seus 

territórios em guerras, passou por uma 
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ditadura comunista sob a liderança de 

Mao Tsé-Tung e ainda muitas outras 

situações adversas para o seu 

desenvolvimento pleno.  

No entanto, com sua democracia 

restaurada e a grande quantidade de 

mão de obra barata disponível (devido à 

sua grande população), a China passou 

a investir na indústria. Passou a exportar 

bens muito baratos e que dominaram o 

mercado internacional, trazendo 

investimentos para o país asiático. 

Posteriormente, com um maior acesso a 

tecnologias, a China passou a alcançar 

uma posição de destaque no comércio 

internacional, com produtos de 

qualidade e mais baratos que os 

similares oferecidos anteriormente, 

ameaçando a soberania norte-

americana.  

Os Estados Unidos, que já não 

apoiavam muito a China por conta de 

seu sistema político comunista e 

socialista ao longo da história, se viram 

muito ameaçados e passaram a tentar 

superar a China em vários setores de 

concorrência. Foi então que se iniciou a 

Guerra Comercial, algo sem 

precedentes em nossa história.  

Essa guerra é uma tentativa de 

ambos os países conseguirem a posição 

superior internacionalmente e está 

causando muitos pontos negativos para 

as economias de vários países, inclusive 

dos próprios dois lados da disputa, uma 

vez que eles são parceiros comerciais 

muito importantes um para o outro, 

estando praticamente em primeiro no 

lugar no ranking de exportações e 

importações um do outro (os EUA são 

os maiores importadores de produtos 

chineses, enquanto a China está em 

terceiro lugar no oposto, com 11% das 

importações, atrás dos 12% do Canadá e 

dos 15% do México) – dados de 2017 

obtidos pelo site OEC (Observatory of 

Economic Complexity). 

2. FEDERAÇÃO RUSSA 

Popularmente conhecido como 

Rússia, o país asiático é o maior do 

mundo em questão de território, sendo 

que perdeu parte dele depois das 

grandes guerras do século passado. Esse 

é outro país que passou por grandes 

mudanças ao longo dos anos, sofrendo 

com impérios, ataques, perda de alguns 

territórios em períodos de guerra, 

ditaduras, envolvimento em grandes 
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guerras do século XX e ainda outras 

situações adversas.  

Um país atualmente 

semipresidencialista sob o governo de 

Vladmir Putin, do partido Rússia Unida, 

com uma área de mais de 17 milhões de 

m² (nem tudo habitável, considerando o 

grande frio que se faz no extremo norte 

do país, de modo que é um país com 

pouca densidade populacional), uma 

população de mais de 140 milhões de 

habitantes e um IDH muito alto 

(superior a 0,8), o país já teve maior 

influência no cenário internacional, em 

sua época de União Soviética, quando 

era um grande rival dos Estados Unidos. 

Contudo, com a queda do Comunismo 

no período pós-Guerra Fria, a Rússia 

parou de ser uma ameaça ao capitalismo 

e se tornou um país mais estável no 

cenário internacional.  

Hoje, seu maior parceiro 

econômico, a China, país de onde a 

Rússia mais importa produtos (20% de 

suas importações, consistindo 

basicamente em aparelhos tecnológicos, 

como computadores e aparelhos de 

transmissão) e para onde mais exporta 

seus produtos (11% de suas 

exportações, consistindo em mais de 

50% de petróleo) dados de 2017 obtidos 

pelo site OEC (Observatory of 

Economic Complexity). 

Oceania 

1. NOVA ZELÂNDIA 

Nova Zelândia é um país insular, 

oficialmente pertencente à Oceania, no 

sudoeste do Oceano Pacífico, formado 

por duas massas de terra principais 

(comumente chamadas de Ilha do Norte 

e Ilha do Sul) e por numerosas ilhas 

menores, sendo as mais notáveis as 

ilhas Stewart e Chatham. O nome 

indígena na língua maori para a Nova 

Zelândia é Aotearoa, normalmente 

traduzido como "A Terra da Grande 

Nuvem Branca". Os domínios da Nova 

Zelândia também incluem as Ilhas Cook 

e Niue (que se autogovernam, mas em 

associação livre); Tokelau; e a 

Dependência de Ross (reivindicação 

territorial da Nova Zelândia na 

Antártida). 

A Nova Zelândia é uma 

monarquia constitucional com uma 

democracia parlamentar, embora a sua 

constituição não seja codificada. 

Elizabeth II é a monarca neozelandesa e 

a chefe de Estado do país. A rainha é 
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representada pelo governador-geral, que 

é nomeado a conselho do primeiro-

ministro. Cargo atualmente ocupado por 

Jacinda Ardern, que se descreve como 

uma social-democrata e progressista. O 

governador-geral pode exercer os 

poderes prerrogativos da Coroa (como 

revisão de casos de injustiça e 

nomeações de ministros, embaixadores 

e outros importantes funcionários 

públicos) e, em raras situações, os 

poderes moderadores (o poder de 

demitir um primeiro-ministro, dissolver 

o parlamento ou recusar o 

Consentimento Real de um projeto de 

lei). Os poderes da Rainha e do 

governador-geral são limitados por 

restrições constitucionais e não podem 

normalmente ser exercidos sem o 

Conselho de Ministros. 

A Nova Zelândia é a 57ª maior 

economia de exportação do mundo e a 

41ª economia mais complexa, de acordo 

com o Índice de Complexidade 

Econômico (ICE). Em 2017, a Nova 

Zelândia exportou US$ 37,3 bilhões e 

importou US$ 36,3 bilhões, resultando 

em um saldo comercial positivo de US 

$ 988 milhões. Em 2017, o PIB da Nova 

Zelândia foi de US $ 205 bilhões e seu 

PIB per capita foi de US $ 41,1 mil. Os 

principais destinos de exportação da 

Nova Zelândia são China (US $ 8,79 

bilhões), Austrália (US $ 5,61 bilhões), 

Estados Unidos (US $ 3,61 bilhões), 

Japão  

(US $ 2,39) e Coreia do Sul (US $ 1,14 

bilhão). As principais origens de 

importação são China (US $ 7,28 

bilhões), Austrália (US $ 4,51 bilhões), 

Estados Unidos (US $ 3,37 bilhões), 

Japão (US $ 2,79 bilhões) e Alemanha 

(US $ 1,88 bilhões). 

A Nova Zelândia também é um 

país na mira das consequências da 

guerra comercial EUA x China. 

Segundo Bagrie, os indicadores 

econômicos do país já indicam uma 

desaceleração no crescimento do país, 

como, por exemplo, os números de 

exportação para julho caíram 6% em 

relação ao ano anterior. Esses sinais, por 

sua vez, foram claros desde o começo 

do ano, quando as companhias aéreas 

começaram a baixar os preços de 

entrada no país.  

O nível de confiança também 

caiu, segundo Bagrie. As empresas 

estão esperando cortar empregos em um 

futuro não tão distante. O pequeno país 
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da Oceania foi o primeiro a aprovar a 

China na OMC e o primeiro a ter 

relações comerciais como recém-

chegada a essa organização, facilitando 

assim os interesses de ambos, ou seja, a 

Nova Zelândia tem uma forte parceira 

nessa guerra. 

2. AUSTRÁLIA 

Austrália, 

oficialmente Comunidade da Austrália, 

é um país do hemisfério sul, localizado 

na Oceania, que compreende a 

menor área continental do mundo
 

("continente australiano"), a ilha 

da Tasmânia e várias ilhas adjacentes 

nos oceanos Índico e Pacífico. 

O continente-ilha, como a Austrália por 

vezes é chamada, é banhado pelo 

oceano Índico, ao sul, e a oeste pelo mar 

de Timor, mar de Aradura e Estreito de 

Torres, a norte, e pelo mar de 

Coral e mar da Tasmânia, a leste. 

Através destes mares, tem fronteira 

marítima com a Indonésia, Timor-

Leste e Papua-Nova Guiné, a norte, e 

com o território francês da Nova 

Caledónia, a leste, e a Nova Zelândia a 

sudeste. 

A Austrália é uma monarquia 

constitucional com uma divisão de 

poder federal.
  
O país tem um sistema de 

governo parlamentarista com a rainha 

Elizabeth II (ou Isabel II) como 

a Rainha da Austrália, um papel que é 

diferente da sua posição como rainha 

nos outros reinos da Commonwealth. 

Como a rainha reside no Reino Unido, 

os poderes executivos investidos nela 

pela Constituição são normalmente 

exercidos pelos seus representantes na 

Austrália (o Governador-Geral, em 

nível federal e os governadores, em 

nível estadual),
 
por convenção sobre os 

conselhos dos ministros da 

Rainha.
  

Esse papel é exercido 

atualmente por Scott Morrison, líder do 

Partido Liberal desde 2018. 

O governo federal está dividido em três 

ramos: 

● O legislativo: 

o Parlamento bicameral, 

composto pela Rainha 

(representada pelo Governador-

Geral), o Senado e a Câmara dos 

Representantes; 

● O executivo: o Conselho 

Executivo Federal, na prática, o 

governador-geral como 

aconselhado pelo Primeiro-
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Ministro e os Ministros de 

Estado; 

● O judiciário: a Suprema Corte 

da Austrália e de outros 

tribunais federais, cujos juízes 

são nomeados pelo Governador-

Geral em pareceres do 

Conselho. 

A Austrália é a 20ª maior 

economia de exportação do mundo e a 

59ª economia mais complexa, de acordo 

com o Índice de Complexidade 

Econômico (ICE). Em 2017, a Austrália 

exportou US$ 243 bilhões e importou 

US$ 199 bilhões, resultando em um 

saldo comercial positivo de US $ 44 

bilhões. Em 2017, o PIB da Austrália 

foi de US$ 1,32T e seu PIB per capita 

foi de US$ 48,5 mil. Os principais 

destinos de exportação da Austrália são 

China (US$ 85 bilhões), Japão (US$ 

34,6 bilhões), Coreia do Sul (US$ 18 

bilhões), Índia (US$ 14,8 bilhões) e 

Hong Kong (US$ 14,2 bilhões). As 

principais origens de importação são 

China (US$ 47 bilhões), Estados Unidos 

(US$ 20,5 bilhões), Coreia do Sul (US$ 

18,7 bilhões), Japão (US$ 16,3 bilhões) 

e Tailândia (US$ 10,6 bilhões). 

A Austrália, como sendo 

parceiro comercial de ambos os países 

pode ser duplamente afetado nessa 

guerra, porém, o impacto no país 

oceânico deve ser analisado caso a caso. 

Em questão do mercado de aço, os 

produtores australianos estão a salvos 

até certo ponto, uma vez que com a 

taxação sobre este produto pelos EUA, 

a China importará mais da Austrália. No 

curto prazo, pode não ser tão ruim para 

algumas exportações australianas, 

como, por exemplo, produtos agrícolas. 

No entanto, o acordo comercial EUA-

China significará mais importações de 

bens dos EUA pela China, como carne e 

vinho, o que afetará negativamente as 

exportações de produtos australianos, 

como gás natural liquefeito. Em outras 

palavras, a Austrália pode colher menos 

benefícios de seus acordos de livre 

comércio, o que lhe proporciona acesso 

preferencial ao mercado de bens e 

serviços.  Já em longo prazo, a guerra 

comercial não é uma boa notícia. Os 

EUA ameaçaram retirar-se da OMC e 

bloquearam as nomeações judiciais no 

Órgão de Apelação da OMC, fato 

considerado inédito. Isso será 

prejudicial para a previsibilidade do 

sistema comercial global e pode levar 

ao aumento do protecionismo, o que 

não é bom para nenhum país. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esperamos que os senhores se 

aprofundem nas pesquisas sobre seus 

respectivos países e que, durante todo o 

debate, atentem-se à  política externa e 

nas pautas que virão a ser discutidas no 

Fórum FAAP de 2020.  

É importantíssimo ressaltar 

todos os meandros econômicos e 

cambiais nos quais a Guerra Comercial 

se desenvolve, abrir também este 

escopo e estender aos demais setores 

macroeconomicos e microeconomicos, 

sociais e politicos. Esperamos um 

comitê de alto nivel com discussões 

pontuais e resoluções reais para 

problemas reais. 

DOCUMENTO DE POSIÇÃO 

OFICIAL - DPO  

O Documento de Posição Oficial 

é o primeiro documento elaborado pelos 

senhores no decorrer do Fórum FAAP. 

Uma pesquisa prévia deve ser feita, bem 

como a leitura deste Guia de Estudos. 

Baseando-se nas perguntas motivadoras 

numeradas ao fim deste item e em tais 

leituras, os senhores devem formular 

um texto que expresse a posição do juiz 

que representam frente às questões 

abordadas pela corte.  

O DPO, em todos os 

Organismos Internacionais que não são 

militares, deve seguir o padrão: 

 Fonte: Times New 

Roman; // Tamanho: 12; 

// Folha: A4; 

 Texto em cor: preta; 

 Espaçamento: simples;   

 Espaço antes e depois: 0 

pt; 

 Margens: superior, 

esquerda, inferior e 

direita – 2 cm; 

 Brasão de armas ou 

emblema nacional do 

país no canto superior 

direito – no caso de 

comitês que não são 

países, e sim 

representantes, utilizar 

apenas o logo do comitê 

no canto superior 

esquerdo; 

 Logo do comitê no canto 

superior esquerdo, no 

caso de não haver um 

logo, será permitido o 

uso da bandeira do 
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comitê ou no caso de ser 

um Gabinete 

Presidencial, utilizar o 

brasão de armas do país; 

 Nome oficial do país, 

entre o emblema/brasão 

do país e o logo do 

comitê, centralizado, em 

negrito e caixa-alta;      

 Assinatura do(s) 

delegado(s) no canto 

inferior direito, em cima 

de uma linha em que 

abaixo está indicado o 

cargo oficial (ex.: 

Embaixador, Chefe de 

Estado, etc.);        

 O nome deve ser do real 

representante junto ao 

órgão, caso essa 

informação não esteja 

disponível, o aluno pode 

colocar seu próprio 

nome; 

 Deve conter uma 

introdução, argumentos e 

conclusão;    

 O DPO deve ter apenas 1 

página. 

 

Lembrem-se de utilizar fontes 

confiáveis e serem fiéis à realidade, 

além de seguirem as regras de 

formatação citadas acima. Esses 

aspectos serão  avaliados durante as 

sessões, bem como o desempenho dos 

senhores frente às discussões, e irão 

compor a nota final.  

Perguntas para ajudar a formulação 

do DPO, tentem respondê-las de forma 

mais coesa e assertiva possível: 

1. Quais são os produtos e taxas de 

importação e exportação do seu 

país? Quem são seus parceiros? 

Quais as alianças e quais blocos 

o país é pertencente? 

2. Como seu país é afetado pela 

Guerra Comercial? É positivo? 

Negativo? Por quê? 

3. Qual o entendimento do seu 

Chefe do Estado sobre a 

resolução desse problema junto 

ao Fundo Monetário 

Internacional? 
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