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OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO - Corporações e organismos internacionais e do Brasil na 

ordem econômica mundial 

HABILIDADE (S) (EF08GE09) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição e 

intercâmbio dos produtos agrícolas e industrializados, tendo como referência os Estados Unidos da 

América e os países denominados de Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). 

Estratégias e recursos: Classroom, texto anexado (Por Dentro da Geografia - Ed. Saraiva.), celular 
ou computador com acesso à internet, leitura e interpretação de texto, caderno e caneta. 

ORIENTAÇÕES: O ALUNO DEVERÁ LER O TEXTO COM ATENÇÃO, FAZER A PESQUISA SOLICITADA E RESPONDER ÀS 

QUESTÕES PROPOSTAS NO CADERNO. NO CASO DE IMPRESSÃO, FIXE A FOLHA IMPRESSA NO CADERNO COM NOME, 
NÚMERO E SALA. ENTREGA NA CLASSROOM. 
Horário de atendimento: Seg. Ter e Quin das 13h00min às 16h40min. 

 

Relações econômicas do Brasil com Estados Unidos e China 
 

As relações entre as maiores economias mundiais afetam diretamente o Brasil, pois Estados Unidos 
e China são os maiores parceiros comerciais do país. 
O Brasil mantém uma balança comercial favorável com a China. Entretanto, as maiores partes das 
exportações brasileiras destinadas ao grande mercado chinês são commodities, entre os quais estão 
carne, açúcar, ferro e, principalmente, soja. Em contrapartida, o Brasil importa desse parceiro 
comercial, sobretudo, produtos industrializados, que possuem maior valor agregado. Com a China, 
portanto, o Brasil reproduz sua tradicional e desvantajosa participação na Divisão Internacional do 
Trabalho (DIT), cujas origens remontam ao período colonial. 
Com os Estados Unidos, as exportações brasileiras geram aproximadamente metade da riqueza 
pelas exportações para a China, mas os produtos exportados são mais sofisticados do ponto de 
vista técnico. Entre eles se destacam as exportações de aviões, além de produtos 
semimanufaturados de aço e alumínio. Soma-se a elas a exportação de petróleo bruto. A relação 
com os Estados Unidos coloca o Brasil na posição de país industrializado, contribuindo para uma 
inserção menos desvantajosa no intercâmbio internacional. 
As tensões comerciais entre Estados Unidos e China, que marcaram o ano de 2018, exemplificam 
que as relações entre esses países também afetam o Brasil. Em um contexto de disputas 
comerciais, com diminuição das exportações entre Estados Unidos e China, o Brasil pode ampliar 
suas exportações para esses países, o que constitui um cenário otimista. 
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Por outro lado, é provável que se efetive um cenário pessimista, com graves prejuízos econômicos 
para o Brasil. Nele há possibilidade de que as disputas comerciais entre os gigantes culminem na 
queda dos preços das commodities e na desaceleração do crescimento econômico chinês. A isso se 
soma o risco de que os Estados Unidos aumentem taxas de impostos sobre os produtos importados 
do Brasil. 

 
 

ATIVIDADES 
 

1. Em sua opinião, é importante que o Brasil mantenha relações econômicas com os Estados Unidos 
e com a China? Justifique. 

 
 
 
 
 

2. Quais as fragilidades da inserção do Brasil na Divisão Internacional do Trabalho? 

 
 
 
 
 

3. Pesquise dados atuais das relações comerciais do Brasil com os Estados Unidos e com a 
China. 
*Quais são os principais produtos brasileiros de exportação para esses países? 
* Quais são os principais produtos importados desses países pelo Brasil? 
*Qual é a riqueza gerada nessas transações? 


