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OBJETIVOS  METODOLOGIA  

Compreender os possíveis caminhos do renminbi 
em relação a seu potencial de internacionalização 
– seja ele global ou regional – e os impactos 
causados por esse processo à economia chinesa e, 
por conseguinte, suas consequências na 
brasileira. 

 
INTRODUÇÃO  

Situa-se teoricamente a pesquisa em questão a 
partir da existência de um Sistema 
Internacional caracterizado pela diversidade de 
soberanias políticas e econômicas, no qual se 
torna complexa a concepção de uma única 
moeda supranacional que represente tal 
diversidade. As transações entre países se dão, 
portanto, a partir de moedas nacionais que se 
tornam relevantes em contexto internacional 
por satisfazerem requisitos que garantem sua 
estabilidade e confiabilidade, resultando em 
custos e benefícios para seu Estado emissor. 
Nesta pesquisa, o enfoque se dará na China, 
país que, ao torna-se um expoente da economia 
mundial, caminha para a internacionalização de 
sua moeda.  
 

Foram realizadas: revisões bibliográficas acerca 
do Sistema Monetário Internacional e teorias 
sobre a internacionalização de moedas, análise 
acerca da relação comercial entre o Brasil e a 
China,  revisão de fontes secundárias e criação de 
cenários para avaliação de possíveis caminhos e 
consequências.  

 
O PROCESSO DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO E A 
ASCENSÃO DO RENMINBI 

O processo de internacionalização de uma moeda  
é complexo, envolvendo uma variedade de 
fatores. Segundo Andrade e Cunha (2010), as 
condições mais relevantes para que uma moeda 
passe a ser utilizada amplamente em transações 
internacionais são: o tamanho da economia do 
país emissor, o volume de comércio internacional 
que ele realiza, a estabilidade política e monetária 
do país emissor e o desenvolvimento dos 
mercados financeiros nela  denominados.   
 
O demonstrativo abaixo representa o aumento da 
parcela de pagamentos mundiais em RMB e 
ascensão de sua colocação no ranking global.  
 
 
 
 

 

CONCLUSÕES 

REFERÊNCIAS: ANDRADE, L; CUNHA, A. A diplomacia do yuan: breves comentários sobre a 
internacionalização financeira da China (parte I – aspectos teóricos). Economia & Tecnologia – Ano 06, 
Vol. 23., 2010.  

• A partir da análise se destacam duas 
possibilidades: a expansão global do RMB, 
tomando a moeda um papel semelhante ao 
do dólar, ou regional, predominando sua 
utilização nos entornos asiáticos. 

• Se internacionalizado globalmente, o RMB 
facilitará o comercio bilateral de países ao 
redor do globo com a China e resultará em 
um acréscimo no nível de importações 
chinesas, elevando as trocas comerciais com 
o Brasil.  

• Se internacionalizado regionalmente, o 
RMB, impulsionado por vantagens 
transacionais e falta de liquidez fora da 
Ásia, estimulará uma maior concentração 
de esforços na integração e 
desenvolvimento asiático, reduzindo as 
trocas comerciais com o Brasil. 
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