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1. Introdução     

Os últimos cinco anos assistiram ao acirramento das tensões e dos conflitos entre as duas 

maiores economias do mundo. Antes mesmo, a ascensão econômica e comercial da China já 

anunciava o fim do “momento unipolar” vivido pelo mundo a partir do fim da Guerra Fria e 

do “derretimento” do competidor estratégico dos EUA, a URSS.  

No entanto, as enormes oportunidades de negócios abertas pela transformação econômica da 

China e por altíssimas taxas de crescimento de sua economia alimentavam a visão otimista, 

no establishment norte-americano, acerca da evolução chinesa e de suas perspectivas. Uma 

ampla gama de atores – empresários e suas entidades, policy-makers e formadores de opinião 

– apostava na convergência da China para um modelo econômico e político compatível com 

o capitalismo liberal.  

Desde a chegada de Xi Ji Ping aos postos mais altos do Estado e do Partido Comunista da 

China (2012), esta aposta veio perdendo força, em função do fortalecimento do caráter 

autoritário do regime chinês e de sua crescente assertividade econômica (Belt and Road 

Initiative), política e militar – especialmente em seu entorno geográfico. 

O governo de Trump representou, nesse cenário, uma inflexão que foi se aprofundando 

gradativamente, atingindo diferentes áreas da relação com a China, identificada, desde o 

início de seu mandato, como rival estratégico. Tal percepção tornou-se em curto prazo um 

consenso em Washington, ignorando as linhas de clivagem político-partidárias domésticas – 

que nunca foram tão fortes. Não pode então surpreender que a administração Biden tenha 

mantido, em grande medida, a linha de seu antecessor no que se refere às relações com a 

China. 

A escalada do conflito bilateral vem sendo “puxada” pelos EUA, que tomou uma série de 

iniciativas, na área de comércio e investimentos, tendo a China como alvo principal e, em 

muitos casos, exclusivo. A China tem se limitado a seguir uma lógica de retaliação, 

respondendo às iniciativas dos EUA com medidas semelhantes, principalmente quando se 

trata da imposição de barreiras comerciais. No período mais recente, ambos os países buscam 

desenvolver estratégias domésticas para reduzir a dependência recíproca em setores 

considerados estratégicos.   

Apresenta-se aqui de forma estilizada a evolução do conflito bilateral entre as duas potências 

e discutem-se os dilemas e desafios enfrentados pelo governo Biden no que se refere às 
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relações dos EUA com a China. Conclui-se avaliando as possíveis implicações do cenário 

atual e de sua provável evolução para a agenda de comércio e investimentos do Brasil. 

 

2.  Da guerra tarifária à competição estratégica 

Desde o primeiro ano de seu mandato, o presidente Trump adotou uma política comercial 

agressiva, baseada em medidas protecionistas unilaterais dirigidas às importações de 

diferentes países, inclusive tradicionais aliados dos Estados Unidos (países da União 

Europeia e Coreia do Sul, entre outros). 

A redução do enorme déficit comercial dos Estados Unidos foi a principal motivação por trás 

dessas medidas iniciais, mas desde o início, a justificativa para a adoção de tais medidas não 

era puramente comercial. Ameaças à segurança nacional foram invocadas para justificar as 

tarifas impostas à importação de aço e alumínio de um amplo conjunto de países em 2018. 

Além disso, em agosto de 2018, os EUA aprovaram uma lei sobre comércio e segurança 

nacional – com disposições fundamentais sobre o monitoramento de alguns investimentos 

estrangeiros nos EUA e transferências de tecnologia para o exterior. 

Com certeza, a China foi um dos países afetados pela adoção de “medidas de salvaguarda” 

contra importações, nesse caso aplicadas a painéis solares e máquinas de lavar, e pela 

imposição de tarifas extras sobre aço e alumínio. No entanto, o país só se tornou o principal 

alvo da política comercial de Trump após o lançamento do relatório do USTR, nos termos da 

Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, concluindo que a China estava conduzindo práticas 

comerciais desleais relacionadas à transferência de tecnologia, propriedade intelectual e 

inovação (março de 2018). 

A partir de então, a estratégia dos Estados Unidos na China passou a contar com dois 

componentes: a imposição de tarifas extras a grande parte das importações bilaterais dos 

Estados Unidos e a adoção de medidas voltadas para enfrentar o principal desafio apontado 

pela Estratégia de Defesa Nacional de 2018: o surgimento da China como um “rival 

estratégico” dos EUA. 

As tarifas foram impostas entre julho de 2018 e maio de 2019, afetando primeiro US$ 50 

bilhões das exportações da China para os EUA e, em seguida, US$ 200 bilhões adicionais. 

Em maio de 2019, importações bilaterais dos EUA no valor de US$ 250 bilhões – 50% das 
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importações bilaterais em 2017 – estavam sujeitas a uma tarifa de 25%. Depois dos aumentos 

de julho de 2018, a tarifa média dos EUA sobre produtos chineses passou de 3,8% para 12%, 

enquanto a tarifa média chinesa sobre produtos norte-americanos aumentou de 8,3% para 

18,3%. No segundo ciclo de aumentos, a tarifa média bilateral norte-americana subiu para 

21%, mesmo percentual alcançado pela tarifa média bilateral chinesa. 

A China respondeu a cada adoção de tarifas extras pelos EUA por meio de medidas 

retaliatórias aplicadas às exportações bilaterais dos EUA, que atingiram US$ 146 bilhões em 

maio de 2019. Durante o segundo semestre de 2019, os EUA e a China anunciaram seus 

planos de impor tarifas recíprocas a valores adicionais de bens, mas esses anúncios não foram 

seguidos por medidas concretas e ambos os países iniciaram a negociação de um acordo 

comercial, finalmente concluído em janeiro de 2020. 

Nos termos do acordo, que entrou em vigor em fevereiro de 2020, a China concordou em 

comprar um montante adicional de US$ 200 bilhões dos EUA em produtos agrícolas e 

industriais, bem como em serviços ao longo de 2020 e 2021, tendo como base de comparação 

os níveis de 2017. Em dezembro de 2020, a China importara apenas 59 por cento da meta 

prevista para o ano, sob a primeira fase do acordo. Até agosto de 2021, a China comprara 

apenas 61% do valor que deveria ter sido adquirido dos EUA até este mês (considerando-se o 

valor pro-rata relativo aos US$ 200 bilhões a serem adquiridos entre janeiro de 2020 e 

dezembro de 2021). 

Embora o acordo não incluísse nenhum compromisso relativo a tarifas, em fevereiro de 2020, 

os dois países reduziram suas tarifas bilaterais aplicadas a subconjuntos de bens onerados 

com tarifas extras (correspondentes a US$ 120 bilhões de importações norte-americanas e 

US$ 75 bilhões de importações chinesas). Ainda assim, a tarifa média bilateral dos EUA 

manteve-se em 19% e a da China em 20%.   

O acordo incluiu capítulos sobre propriedade intelectual, transferência de tecnologia, 

cooperação na agricultura, serviços financeiros e solução de controvérsias, mas não abordou 

subsídios e a questão das empresas estatais. As tarifas extras adotadas por ambos os países 

em 2018 e 2019 permaneceram em vigor, mas os EUA concordaram em evitar novas 

ameaças de impor tarifas adicionais às exportações da China. 

Embora o acordo tenha congelado a guerra tarifária bilateral e apesar de incluir questões não 

tarifárias de interesse para os EUA (transferência de tecnologia, propriedade intelectual), ele 
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não afetou a crescente percepção, entre o establishment norte-americano, da China como um 

EUA rival sistêmico e como risco geopolítico e econômico para os interesses e valores dos 

Estados Unidos. 

Talvez o legado mais relevante e duradouro da Presidência Trump, no que diz respeito à 

política externa dos Estados Unidos, seja a percepção generalizada dos riscos representados 

pela emergência da China como uma potência internacional cada vez mais assertiva, em 

termos  econômicos, mas também políticos e militares. 

Políticos, formuladores de políticas, associações empresariais e sindicatos, 

independentemente das preferências políticas, hoje compartilham essa visão. A convergência 

bipartidária em tempos de polarização política diz muito sobre a ampla disseminação dessa 

percepção da China como rival e risco para os EUA. 

Ademais, essa visão ultrapassou as fronteiras dos EUA para “contaminar” os líderes dos 

países europeus e a Comissão Europeia, fomentando um debate sobre os riscos da China para 

o projeto europeu e levando a medidas voltadas para a triagem dos investimentos chineses na 

UE. 

A convergência bipartidária foi fundamental para a adoção de medidas unilaterais dirigidas a 

empresas chinesas e a setores considerados estratégicos na competição com a China. Novos e 

mais rígidos procedimentos para admitir investimentos chineses nos Estados Unidos foram 

adotados e controles de exportação estão sendo usados para restringir (ou mesmo impedir) o 

acesso de empresas chinesas a insumos essenciais (semicondutores, no caso da Huawei) e 

tecnologias. Ao mesmo tempo, os EUA estão pressionando outros países da Europa, da 

região da Ásia-Pacífico e de outros lugares para excluir as empresas chinesas de suas redes e 

infraestrutura 5G. 

Vale destacar que muitas dessas medidas e iniciativas foram tomadas no segundo semestre de 

2019 e ainda em 2020, deixando claro que a dinâmica de enfrentamento do “risco China” no 

plano econômico e tecnológico tornou-se amplamente autônoma vis à vis a lógica da “guerra 

tarifária”, temporariamente “gerenciada” pelo acordo de janeiro de 2020. 

Essa diferença não deve ser uma surpresa. As origens do conflito econômico e tecnológico 

bilateral, percebidas do lado dos Estados Unidos, estão profundamente enraizadas no modelo 

de desenvolvimento adotado pela China e em suas políticas industriais, em grande parte 



 

6 
Conflito EUA – China: a volta da geopolítica e impactos potenciais sobre o Brasil 

    www.cindesbrasil.org 

baseadas em empresas estatais, entidades de financiamento público e no fornecimento de 

enormes subsídios a grandes empresas – sejam públicas, privadas ou híbridas. 

Caso o conflito resultasse exclusivamente de desequilíbrios comerciais bilaterais, as 

concessões chinesas aplicáveis a setores ou acordos específicos, como as adotadas no início 

de 2020, teriam aberto o caminho para uma solução e a remoção das tarifas impostas por 

ambos os países em 2018 e 2019. 

No entanto, enquadrado como uma divergência entre modelos de desenvolvimento e uma 

competição estratégica entre duas superpotências – como é o caso, na visão dominante norte-

americana – o cenário ganha complexidade, tornando a solução do conflito bilateral muito 

mais difícil no curto e médio prazo. 

Além disso, 2020 foi o ano em que a China confirmou sua assertividade nos assuntos 

econômicos internacionais com a assinatura da Regional Comprehensive Economic 

Partnership, um acordo comercial envolvendo quinze países da Ásia-Pacífico, e a conclusão 

de um acordo de investimento “em princípio” com a União Europeia1. Domesticamente, a 

política da liderança de Xi JI Ping foi reafirmada através de medidas duras, como a crescente 

intervenção de Beijing nos assuntos de Hong Kong e a rejeição de qualquer demanda pelo 

fim da repressão contra os uigures2.  

Nesse cenário, a pandemia do COVID ainda veio expor a dependência de muitos produtores e 

cadeias de valor – nos EUA e em outros países – em relação a fornecedores exclusivos, 

baseados principalmente na China. Nesse sentido, a pandemia agregou à identificação da 

China como rival sistêmico a percepção das vulnerabilidades dos EUA frente àquele país: a 

China era não somente um rival sistêmico, mas uma potência em ascensão frente a uma 

economia vulnerável e uma sociedade dividida e desigual, como a norte-americana.  É neste 

quadro que o novo governo dos EUA, liderado pelo Presidente Biden, assume em janeiro de 

2021.  

 

__________________________________________________________________________ 
 
1 O acordo tem poucas chances de ser aprovado no curto prazo, por enfrentar resistências de diversos 
países-membros do bloco europeu e do próprio Parlamento Europeu.  
2 Mais recentemente, a ênfase política no objetivo de promover a “prosperidade comum” em âmbito 
nacional, novo mantra do PCC e de seus líderes, serviu como justificativa para um aperto regulatório 
aplicado aos grandes grupos privados atuando em setores de novas tecnologias, como Albaba, Tecent 
etc.  
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3. A administração Biden: desafios e dilemas 

Nos primeiros meses de seu governo, Biden não fez movimentos relevantes no que diz 

respeito ao relacionamento com a China”: o status quo herdado do governo Trump não foi 

tocado e a relação com a China não mereceu lugar de destaque no primeiro discurso em que o 

novo presidente abordou a agenda internacional dos EUA. 

De fato, até o momento, tanto as tarifas extras recíprocas impostas pelos EUA e pela China, 

quanto o acordo bilateral para aumentar as exportações dos EUA na China encontram-se em 

vigor, mantendo inalterado o quadro que se consolidou, na área tarifária, a partir de janeiro de 

2020.  

Recentemente, a Representante Comercial da Presidência (USTR) afirmou que o país quer 

que os compromissos da fase um do acordo bilateral sejam efetivamente implementados, 

inclusive o compromisso chinês, apenas parcialmente cumprido, de aumentar as importações 

de bens industriais e agrícolas  originários dos EUA. 

Da mesma forma, o governo Biden não introduziu qualquer elemento de moderação no 

enfoque definido pelo governo anterior em relação ao risco sistêmico representado pela China 

para os EUA. Há, no entanto, duas inflexões na estratégia do novo governo em relação ao que 

o precedeu: 

 de um lado, há a preocupação de trazer os aliados até então ignorados – ou mesmo 

destratados por Trump – para o campo dos EUA na oposição à China e ao risco por 

ela representado. A União Europeia é um alvo especialmente relevante desta 

estratégia, mas como o episódio do estabelecimento do acordo militar AUKUS – entre 

EUA, Reino Unido e Austrália – mostrou recentemente, esse é um processo que 

enfrenta dificuldades3. Além disso, a visão predominante na cúpula europeia é pró-

EUA, mas é sensível a argumentos econômicos que levam a valorizar a importância 

da China para a região e evitar qualquer tipo de “alinhamento automático”; e 

 

 de outro, e convergente com a anterior, há, no discurso do governo dos EUA, maior 

ênfase no componente político e ideológico da rivalidade: a rivalidade é descrita como 

__________________________________________________________________________ 
 
3 O Quad, instância de diálogo e cooperação que inclui EUA, Austrália, Japão e Índia é outra 
iniciativa relevante na estratégia norte-americana em relação á China.  
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uma oposição entre as democracias e o autoritarismo chinês (e de seus eventuais 

aliados, como a Rússia).    

 

Além destas duas inflexões na frente externa da estratégia para a China, o governo Biden deu 

prioridade, em âmbito doméstico, à questão das vulnerabilidades das cadeias de valor dos 

EUA em setores considerados tecnologicamente críticos. Esta prioridade é o principal 

componente doméstico da agenda norte-americana para a China4 e se materializou na Ordem 

Executiva 14107, de 24 de fevereiro de 2021 – America’s Supply Chains – emitida pelo 

Presidente Biden. A Ordem Executiva prevê a realização de “uma avaliação abrangente de 

cadeias de valor críticas do país para identificar riscos, atacar vulnerabilidades e desenvolver 

uma estratégia para promover resiliência”5.   

O relatório produzido a partir da OE 14107 aponta os resultados, para a produção doméstica, 

da visão que orientou os setores público e privado no país, priorizando a eficiência e os 

baixos custos em relação à segurança, à sustentabilidade e à resiliência. O principal deles é a 

vulnerabilidade das cadeias domésticas de produção a riscos de toda sorte – geopolíticos, 

econômicos, sanitários etc. De acordo com o relatório, os drivers da vulnerabilidade das 

cadeias de valor do país são sua insuficiente capacidade manufatureira, os incentivos 

desalinhados e o curto-prazismo nos mercados privados, as políticas industriais de outros 

países, aliados, parceiros e competidores, e a concentração geográfica de cadeias de valor 

críticas em poucos países6. 

A OE identifica quatro cadeias de valor “críticas”: manufatura de semicondutores e 

“empacotamento” avançado, baterias de alta capacidade, materiais e minerais críticos e 

farmacêutica e ingredientes farmacêuticos ativos. Políticas industriais, compras 

governamentais e outros instrumentos serão mobilizados para alcançar os objetivos visados 

pelo programa.  

__________________________________________________________________________ 
 
4 Durante o governo Trump, os subsídios dados aos agricultores norte-americanos foram o principal 
componente doméstico da estratégia de enfrentamento da China.  
5 O termo resiliência tornou-se peça-chave na discussão sobre cadeias de valor, em nível 
governamental ou empresarial. Segundo o Relatório de avaliação “encomendado” pela OE 14107, “a 
resilient supply chain is one that recovers quickly from an unexpected event”. 
6 “The global economy depends on Taiwanese firms for 92 percent of leading-edge semiconductor 
production. China has over 75 percent of global cell fabrication capacity for advanced batteries, as 
noted in the Department of Energy’s report. While the Department of Health and Human Services’ 
data suggests India and China compete for market share of many U.S. medicines, industry analysis 
suggests India imports nearly 70 percent of its APIs from China”.  



 

9 
Conflito EUA – China: a volta da geopolítica e impactos potenciais sobre o Brasil 

    www.cindesbrasil.org 

A reconstrução de cadeias resilientes, nessa ótica, deve ocorrer principalmente em âmbito 

nacional, embora a diversificação de fornecedores internacionais e a redução dos riscos de 

concentração geográfica daqueles também sejam objetivos desejáveis.  

 

4. Implicações para o Brasil 

Em síntese, o cenário mais plausível de evolução das relações entre EUA e China nos 

próximos anos é de permanência – ou alguma intensificação – das tensões explícitas e 

implícitas que marcam as relações entre os dois países hoje. Não parece haver qualquer 

perspectiva de uma reversão de tendências, que leve a uma agenda de cooperação e busca de 

convergências entre os dois países. Não obstante, EUA e China podem trabalhar em uma 

direção comum em áreas como o combate à mudança climática, em que a solução para o 

problema é necessariamente global.  

Para a economia brasileira, esse cenário tem implicações muito limitadas. Quais seriam os 

canais de impactos potenciais sobre o Brasil? 

 em primeiro lugar, haverá algum grau de decoupling entre as economias de EUA e 

China, a partir do reordenamento de cadeias de valor, sobretudo em setores 

considerados tecnologicamente críticos. Esse decoupling hoje é explicitamente 

buscado pelos EUA, mas também é perseguido pela China, que se deu conta de sua 

vulnerabilidade a insumos norte-americanos a partir do caso Huawei;  

 

 em segundo lugar, em um horizonte de tempo maior, as tensões bilaterais podem 

evoluir para uma disputa por zonas de influência ao redor do mundo, levando a uma 

bipolaridade política com implicações econômicas; e 

 

 em terceiro lugar, no curto prazo, EUA e China podem se por de acordo para cumprir 

os compromissos do acordo assinado em janeiro de 2020, levando a aumento 

significativo das exportações norte-americanas de produtos agropecuários também 

exportados pelo Brasil. 

Quanto ao primeiro ponto, não existe a perspectiva de que o reordenamento de cadeias de 

valor de setores críticos, das quais o Brasil nunca participou, tenha algum impacto sobre o 

Brasil, suas exportações e investimentos externos (recebidos ou emitidos).  
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No entanto, efeitos indiretos do decoupling podem ter implicações para o Brasil, quando se 

tratar do acesso do país e de suas empresas a insumos e tecnologias críticas: as pressões 

norte-americanas contra a presença da Huawei na provisão de 5G no Brasil são um bom 

exemplo deste tipo de implicação. 

Em relação ao segundo ponto, que de certa forma seria um desdobramento em amplitude do 

primeiro, é pouco provável que uma evolução desse tipo tenha implicações para o Brasil. 

Geograficamente o país está distante de qualquer território ou região relevante para as 

estratégias dos dois países e nenhum deles teria muito a ganhar com uma “adesão” brasileira 

em cenários de conflito entre as grandes potências7. Além disso, o relacionamento do Brasil 

com os dois países apenas pontualmente inclui, na esfera comercial e de investimentos, 

setores tecnologicamente sensíveis ou críticos. Qualquer um deles ganharia muito pouco em 

ter o Brasil “ao seu lado”.  

O terceiro ponto, se se concretizar, certamente terá implicações sobre as exportações 

brasileiras de produtos agropecuários e estas se farão sentir no curto prazo sob a forma de 

desvio de comércio, embora seu alcance não seja muito relevante para o conjunto das 

exportações brasileiras. Um estudo do Banco Mundial avaliou que as perdas brasileiras se 

concentrariam nas exportações de óleo de soja, carnes e algodão para a China, em benefício 

dos produtos norte-americanos.  

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
 
7 Para Spektor (2021), por essas características, “Brazil is only loosely constrained by major 
power competition”. 
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