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INTRODUÇÃO

RESULTADOS PARCIAIS

Mesmo antes de sua abertura comercial, a China já
possuía relações comerciais com o Brasil . No entanto é
apenas em 1974 que essas relações são de fato
oficializadas .Desde então foram assinados diversos
acordos visando fomentar a corrente comercial entre os
dois países.

OBJETIVO
O objetivo dessa pesquisa é analisar o desenvolvimento da
corrente comercial entre Brasil e China desde seu começo
oficial em 1974 até 1984. Ainda, através dos dados
pretende-se levantar como se comportam as exportações e
importações durante esse período e quais foram os
principais fatores que contribuíram para o progresso dessa
relação.

Até o momento, conclui –se que as principais razões
para a concretização da corrente de comércio sinobrasileira foram os acordos de comércio e de
transporte realizados entre Brasil e China entre 1978 e
1980. A partir deles podemos observar mudanças
substanciais no desenvolvimento das importações e
exportações entre os dois países. Os dados apontam
que os acordos foram mais benéficos a China, que
passou a obter superávits nos anos seguintes a
oficialização dos mesmos.

METODOLOGIA
A pesquisa realizada é artigo é quantitativa e descritiva por
utilizar dados estatísticos e com base neles fazer uma
análise, e também bibliográfica por ter como fonte de
levantamento dos dados artigos científicos e livros.
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