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O que aconteceu? Resultado provável

25%
direitos 

aduaneiros

Material de marketing

Guerra comercial entre os EUA e a China?

Fonte: Schroders, em maio de 2018. SCH65816.

No início de abril, 
os EUA propuseram 
direitos aduaneiros 
de 25% sobre 
produtos chineses 
no valor de 50 mil 
milhões de dólares.

A China respondeu com 
direitos aduaneiros de 
25% sobre 50 mil milhões 
de dólares de produtos 
norte-americanos caso os 
EUA implementem as tarifas 
aduaneiras.

Os mercados emergentes asiáticos sofreriam, 
provavelmente as maiores consequências dos 
direitos aduaneiros chineses.

– Embora os produtos sejam exportados da China 
para os EUA, muitos componentes têm outras 
origens.

Importante na cadeia de 
distribuição dos EUA  e da China.

Países mais expostos aos direitos aduaneiros dos EUA e da China 
através da cadeia de distribuição
% do PIB do país
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Todavia, espera-se um impacto limitado – 
o alumínio e o aço constituem apenas 2% 
das exportações japonesas para os EUA.

A maior preocupação: apreciação do 
iene como porto de abrigo poderá afetar 
as exportações, a inflação e as receitas 
japonesas.

Maiores custos  
significariam que a China e os 
EUA teriam de procurar bens 
noutras regiões.

Por exemplo O preço da soja 
aumentou no Brasil quando 
a China reduziu as compras 
aos EUA.

Taiwan e a Coreia do Sul podem ser 
afetados se os direitos aduaneiros 
tiverem como alvo produtos de alta 
tecnologia.

Os EUA estão a considerar impor 
direitos aduaneiros sobre mais 
100 mil milhões de dólares de produtos 
chineses.

Fonte: OCDE, The Economist Group, Schroders Economics Group, 9 de março de 2018.

25%
direitos 

aduaneiros

100 mil 
milhões?

Direitos 
aduaneiros 
sobre mais

Uma guerra comercial 
é improvável, uma vez que não 
é desejada por nenhuma das 
partes.

Para a China:
Munições limitadas na guerra  
comercial, dado que importou  
apenas 130 mil milhões de dólares de 
produtos dos EUA em 2017.

Pode vender títulos do tesouro dos EUA ou 
desvalorizar o renminbi (RMB), ainda que tal seja 
improvável; pode, em vez disso, utilizar regulamentos 
contra as empresas norte-americanas na China.

Para os EUA:
A implementação de direitos 
aduaneiros ou a obtenção de 
concessões poderá ser a forma de 
Trump aumentar as suas taxas de 
aprovação, em vez de pretender uma 
guerra comercial de longo prazo.

$130 mil milhõesde produtos dos EUA em 2017

Mercados Emergentes:

Japão

Quem mais pode ser afetado?

Vencidos: Vencedores:
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Valor acrescentado das 
exportações chinesas para os 
EUA em 2017

Valor acrescentado das 
exportações dos EUA 
para a China em 2017


