
 

São Paulo, 10 de agosto de 2018. 
 

No dia 02 de agosto de 2018, o Representante Comercial dos Estados Unidos (United States Trade 
Representative – USTR) indicou a intenção de avaliar o aumento, de 10% para 25%, das sobretaxas a serem 
aplicadas contra um montante de US$ 200 bilhões em importações originárias da China. A medida insere-se no 
âmbito de investigação amparada pelo procedimento intitulado Section 301, iniciada em agosto de 2017. 

Segundo o governo dos Estados Unidos, a possível elevação da sobretaxa (atualmente sob consulta pública) visa 
encorajar o governo chinês a alterar o curso das suas políticas, consideradas nocivas pelos norte-americanos, e 
adotar uma nova conduta orientada à criação de “mercados mais justos”. 

Em resposta, o governo chinês indicou que poderá elevar as tarifas de importação contra um montante de US$ 
60 bilhões originários dos Estados Unidos. As contramedidas anunciadas estão divididas em quatro níveis, sendo 
eles: i) sobretaxa de 25% contra 2493 itens tarifários; ii) sobretaxa de 20% contra 1078 produtos; iii) sobretaxa de 
10% contra 974 itens; e iv) sobretaxa de 5% contra 662 produtos. 

Adicionalmente, em 07 de agosto, o USTR também anunciou a lista final de produtos chineses, cujo valor soma 
aproximadamente US$ 16 bilhões, que estarão sujeitos a uma sobretaxa de 25%. A publicação da relação, que 
contém 279 itens tarifários, sucede a realização de consulta pública, iniciada em junho de 2018. A coleta das 
tarifas adicionais terá início no dia 23 de agosto. 

Por sua vez, o governo chinês reagiu e publicou, no dia 08 de agosto, a lista final de itens originários dos Estados 
Unidos que serão objeto de contramedidas. A relação chinesa de produtos contempla 333 itens tarifários, cujas 
tarifas de importação serão majoradas em 25% também a partir de 23 de agosto. 
 

 
(Elaboração: DEREX-FIESP) 
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A figura disponibilizada neste link apresenta sumariamente a cronologia das medidas anunciadas ou aplicadas 
pelos Estados Unidos e pela China no âmbito do Section 301. 
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