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1 INTRODUÇÃO

A espetacular ascensão da China ao longo destes últimos quarenta anos é talvez o 
fato mais importante a condicionar as relações internacionais neste início do século 
XXI. A presença chinesa é percebida de forma cada vez mais explícita em todos 
os quadrantes do mundo e, como não podia deixar de ser, também na América 
Latina. Com efeito, as consequências dessa crescente presença chinesa na região 
têm atraído a atenção de estudiosos, acadêmicos e diplomatas, que, há bem poucos 
anos, consideravam a China um ator periférico no cenário latino-americano. Nesse 
contexto, era apenas natural que o Brasil, país que tem as maiores economia, 
população e área territorial da região, passasse a ter uma elevada prioridade nas 
relações exteriores da China com a América Latina, em particular, e com o mundo 
em desenvolvimento em geral.

As relações com o Brasil foram restabelecidas em 1974, durante o regime 
militar. É interessante notar que o estabelecimento das relações entre a China 
Continental e os principais países latino-americanos teve lugar na primeira metade 
da década de 1970, após o ingresso do país nas Nações Unidas e a histórica viagem 
do presidente Nixon a Pequim. As duas exceções foram Cuba, cujas relações foram 
estabelecidas após a ascensão de Fidel Castro, e Chile, logo no início do governo de 
Salvador Allende. Afinidades ideológicas não constituíam a base do relacionamento 
chinês com os países latino-americanos, haja vista que a maior parte desses países 
estava, nessa época, submetida a regimes militares de direita, adeptos de uma de-
cidida retórica anticomunista. Observe-se, por exemplo, que, a despeito de Cuba 
ter sido o único país marxista-leninista da região, suas relações com a República 
Popular da China foram, até 1995, marcadas por desacordos e distanciamentos. 
Em janeiro de 1966, Fidel Castro denunciou o governo chinês, na abertura da 
Conferência Tri-Continental de Havana, acusando sua liderança de “senilidade”. 
A posição cubana refletia, na verdade, o seu alinhamento com a política externa 
soviética, e sua reaproximação com Pequim só teve lugar após o desaparecimento 

1. Presidente do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC).



Política Externa Brasileira em Debate:  
dimensões e estratégias de inserção internacional no pós-crise de 2008

372 | 

da União Soviética. As relações sino-chilenas, por seu turno, constituem outro 
exemplo interessante a enfatizar o caráter predominantemente não ideológico da 
política externa chinesa. Não obstante as relações terem sido restabelecidas logo 
no início do governo socialista de Salvador Allende, a China foi o único país do 
bloco socialista a mantê-las com o regime militar ferrenhamente anticomunista 
do general Augusto Pinochet.

Historicamente, as relações sino-brasileiras só adquiriram algum significado 
a partir de 1917, com a chegada à capital chinesa de nosso primeiro ministro re-
sidente, Alfredo de Almeida Brandão. Anteriormente, houve algumas iniciativas 
esparsas, como a existência, em Cantão (1843-1849) e Macau (1850-1895), de 
cônsules honorários. A julgar pelas datas do fechamento do consulado honorário 
em Cantão e da abertura do de Macau, bem como pela proximidade das duas ci-
dades, é de se supor que tenha havido uma transferência do consulado honorário 
de uma para a outra cidade.

O primeiro instrumento firmado entre os dois países foi o Tratado de Amizade, 
Comércio e Navegação, em 1881, mais de uma década antes, portanto, de ajuste 
semelhante firmado com o Japão. Em 1884, o governo imperial brasileiro designa 
João Antônio Rodrigues Martins como “cônsul-geral na China” e Manuel da Silva 
Pontes Junior como “vice-cônsul em Xangai”. É dessa época também a notícia da 
vinda ao Brasil de uma primeira missão de empresários chineses. Pouco tempo 
depois, em 1886, o consulado-geral é extinto, e os seus arquivos são confiados à 
guarda do cidadão português Agostinho Romano Santana, cônsul honorário do 
Brasil em Hong Kong. Como bem aponta o diplomata Arnaldo Carrilho (1997, 
p. 10), em um estudo sobre o assunto, “(...) o Brasil falhara em seu objetivo, bem 
pouco ético, de importar cules para a lavoura, em parte já abandonada pelas alforrias 
parciais de escravos africanos, haja vista que seu embarque tinha sido proibido por 
ingleses, portugueses e chineses (...)”. Carrilho conclui que “não primou assim pela 
edificância o início das relações Brasil-China, inspirada na defesa dos interesses 
agrários de uma classe que vivia da exploração de mão de obra escrava”(Carrilho, 
1997, p. 10).

De 1917 a 1950, as nossas relações com a China pouco tinham de signi-
ficativas. Em 1950, nosso embaixador, Gastão Paranhos do Rio-Branco, sai de 
Nanquim, sede do governo do Kuomintang, para Xangai e de lá para Tóquio, sob 
a proteção do Supremo Comando Aliado, logo depois da vitória das forças de Mao 
Zedong e da fundação da República Popular da China. Entre 1942 e 1974, o Brasil 
manteve relações com o governo de Taipé, refletindo os alinhamentos automáticos 
característicos dos anos mais duros da Guerra Fria.

Em 1961, o então vice-presidente João Goulart visitou a China em missão que 
lhe confiou o presidente Jânio Quadros, que se propunha a executar uma política 
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externa “independente”, isto é, que se pretendia equidistante dos dois grandes polos 
de poder à época. Houve quem visse na atitude de Quadros, adversário político de 
Jango, uma manobra para afastar o vice-presidente e seu sucessor imediato, pois 
pretenderia dar um golpe de Estado que lhe assegurasse plenos poderes. A renúncia 
de Jânio Quadros, que seria o primeiro passo da alegada tentativa de golpe, surpre-
endeu Goulart em Pequim, de onde empreendeu uma longa viagem de regresso, 
enquanto tinham lugar as negociações políticas que lhe permitissem suceder a 
Quadros. O governo de João Goulart buscou dar continuidade à chamada política 
externa independente, consumando o reatamento das relações diplomáticas com 
a União Soviética e buscando uma aproximação com a China, que provavelmente 
culminaria com o estabelecimento de relações. O golpe militar, em 1964, inter-
rompeu esse processo, tendo, inclusive, o novo governo militar encarcerado por 
várias semanas uma missão oficial do governo chinês que se encontrava no Rio de 
Janeiro para negociar acordos comerciais entre os dois países. 

A partir de 1967, com a chegada ao poder do general Costa e Silva, a Repú-
blica Popular da China voltou a ser objeto da discreta atenção do Itamaraty. Nesse 
ano, assumiu o Consulado Geral em Hong Kong o diplomata Miguel Ozório 
de Almeida, que tinha como missão paralela fazer um exaustivo levantamento 
da economia chinesa, como uma espécie de primeiro subsídio para um eventual 
estabelecimento de algum tipo de relacionamento com a China (ainda que restrito 
ao campo comercial). Miguel Ozório, como era seu estilo, preparou um alentado 
documento, em que identificava e vaticinava com linguagem eloquente que a China 
tinha condições de representar para a economia mundial no século XXI o que os 
Estados Unidos representavam no século XX. O trabalho, apresentado ao Itamaraty 
em época de violenta repressão a quaisquer ideias consideradas de esquerda, valeu 
não pouco dissabores a seu autor. Já de volta ao Brasil, Miguel Ozório escreveu, 
por sugestão de um assessor do então presidente Médici, um “Levantamento Crí-
tico da Economia Brasileira”, no qual tecia sérias críticas à política econômica em 
curso, sugerindo profeticamente que as altas taxas de crescimento da economia 
brasileira não eram sustentáveis, que o país provavelmente enfrentaria uma crise 
de liquidez no setor externo de sua economia e que a inflação voltaria com mais 
vigor. O mesmo documento acrescentava que a incapacidade de fazer com que o 
crescimento beneficiasse camadas mais amplas da população levaria ao fenômeno 
hoje conhecido como exclusão social, marcado pelo crescimento desordenado das 
cidades e que resultaria no colapso dos serviços públicos e aumento da crimina-
lidade urbana. Miguel Ozório citava em seu trabalho sugestões de medidas para 
aumentar o emprego, inspirando-se em algumas medidas adotadas na China. Foi 
marginalizado no Itamaraty (quase chegou a ser preso em 1970), sob a acusação 
velada de que queria impor “o modelo chinês” de crescimento ao Brasil.
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2 O REATAMENTO COM O BRASIL

O reatamento formal, como já dito, ocorreu em 1974, no primeiro ano do governo 
do general Ernesto Geisel. O processo de reatamento foi objeto de intensa contro-
vérsia entre as autoridades militares brasileiras, boa parte das quais – inclusive, e 
sobretudo, o ministro do Exército, general Sylvio Frota – era expressamente con-
trária ao reatamento. A decisão de reatar foi formalizada em reunião do Conselho 
de Segurança Nacional em 8 de maio de 1974, ocasião em que o ministro Frota 
apresentou por escrito seu parecer contrário, no qual alertava para o perigo de as 
exportações de bens de capital serem acompanhadas da “competente ‘assistência 
técnica’ – roupagem sob a qual se escondem ou agem, muitas vezes, agentes dos 
respectivos Serviços de Informações” (Frota, 2006, p. 104-107). Observava também 
que, no plano interno, 

os grupos de contestação ao regime que mais se têm destacado pela persistência e 
fanatismo de seus militantes são exatamente aqueles que seguem a orientação po-
lítico-ideológica do mestre do comunismo chinês, verdadeiro deus de uma religião 
sincretizadamente professada por mais de 800 milhões de amarelos ansiosos por 
expandirem-se e ocuparem os vazios do ecúmeno, hoje já carentes no globo terrestre, 
mas cobiçados, em especial, no Brasil e na África Negra”. 

O reatamento das relações não levou a maiores iniciativas de parte a parte, 
como seria de se esperar, tendo em vista as potencialidades enfaticamente enun-
ciadas e que serviam de explicação e justificativa para o ato, que gerou, à época, 
muita controvérsia no Brasil. Havia razões chinesas e brasileiras que explicavam 
a falta de iniciativas concretas nos anos que se seguiram ao reatamento: do lado 
chinês, o país continuava imerso no grande pandemônio político-ideológico que 
foi a Revolução Cultural (1966-1976). Se, por um lado, nos seus últimos anos, 
essa revolução já havia perdido muito de seu ímpeto, e alguns importantes líderes 
que haviam caído em desgraça começavam discretamente a ser reabilitados, por 
outro lado, a saúde precária de Mao Zedong já propiciava o início de uma surda 
batalha por sua sucessão. Assim, a conjuntura interna chinesa não era propícia 
a iniciativas inovadoras em matéria de política externa, salvo o ato político de 
formalizar o seu reconhecimento pela comunidade internacional, decorrente de 
seu ingresso nas Nações Unidas. No Brasil, como já apontado, o reconhecimento 
da República Popular da China gerou grande controvérsia entre os militares que 
davam sustentação ao regime, todos radicalmente anticomunistas. O reatamento das 
relações bilaterais era, segundo o ministro do Exército, uma iniciativa do Ministério 
das Relações Exteriores, e não do presidente da República; uma vez que este era 
conhecido por seu estilo centralizador, isso equivalia a retirar-lhe a importância 
política. Além disso, o governo Geisel estava às voltas com o início do processo 
que veio a ser conhecido como “abertura política”, e que naquele momento era 
conhecido como “distensão”, processo esse que gerava pressões e contrapressões à 
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meia voz, características de regimes autoritários “encurralados”, para usar o termo 
empregado por Elio Gaspari.2 O reatamento já fora, no plano interno brasileiro, 
uma operação politicamente complicada e que, de certa forma, explicitara os limites 
da capacidade de atuação do governo no plano externo em temas considerados 
sensíveis, como o estabelecimento de relações com um importante país comunista. 
Assim, não parecia haver clima propício, nem de um lado, nem de outro, para 
iniciativas concretas de maior envergadura entre o Brasil e a China.

3 AS REFORMAS ECONÔMICAS NA CHINA E SUA POLÍTICA EXTERNA 

Em 1978, a consolidação do poder de Deng Xiaoping permitiu a efetivação de 
importantes reformas econômicas que permitiram à China crescer a taxas médias 
superiores a 10% ao ano (a.a.) por cerca de trinta anos. Uma das características 
mais importantes das reformas de Deng foi a inversão feita na estratégia do de-
senvolvimento econômico do país. Desde a fundação da República Popular, em 
1949, o objetivo colimado pela liderança chinesa era o de buscar uma autossufici-
ência abrangente em relação ao mundo exterior. A China foi, durante vários anos, 
autossuficiente em matéria de produção de alimentos e petróleo, apenas para dar 
um exemplo significativo. A partir das reformas de 1978, a estratégia passou a ser 
“a correta inserção da China no sistema internacional”, de acordo com o discurso 
da liderança chinesa. Com efeito, com a maior abertura da economia, o início 
do processo de privatização de suas empresas estatais e a urbanização acelerada 
de sua população, a China tornou-se mais dependente de insumos importados, 
com especial ênfase aos recursos energéticos. Hoje, a China importa em média a 
metade do petróleo que consome, e o aumento da população urbana (estimada 
hoje em 55% da população total, contra 20% no início da década de 1970), aliado 
à expansão da demanda decorrente do vigoroso aumento da renda per capita nos 
centros urbanos, tornou o país um importador crescente de alimentos. Além disso, 
o processo de industrialização e modernização da economia chinesa, que faz com 
que hoje ela seja a maior plataforma manufatureira do mundo, tornou-a também 
grande importadora de bens de capital e de tecnologia.

Como era de se esperar, a política externa chinesa passou não só a refletir 
essas novas realidades e objetivos estratégicos, mas passou ela própria a constituir 
instrumento importante da “correta inserção no sistema internacional”. Assim, 
percebe-se com clareza as inflexões da política externa chinesa, voltada para uma 
maior presença, sobretudo econômica e comercial, em outras regiões do mundo.

2. Para mais informações, ver Gaspari (2014).
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3.1 A atuação da China no cenário internacional

É fora de dúvida, como já aventado, que a China tem sido não apenas presente, 
mas cada vez mais vocal em relação a diversos temas que hoje fazem parte da 
agenda mundial, como as questões do Oriente Médio, o terrorismo, a mudança 
de clima e o papel da Organização das Nações Unidas (ONU). No que se refere 
ao Oriente Médio, dois temas principais estiveram e estão presentes nas preocu-
pações chinesas: a situação no Iraque e a questão nuclear iraniana. Em ambos os 
casos, a preocupação básica da China foi a de tentar contribuir para diminuir o 
grau de volatilidade da região, de onde provém parte significativa do petróleo de 
que necessita. No caso do Irã, a posição chinesa tem sido a do reconhecimento 
dos direitos daquele país de desenvolver os usos pacíficos da energia nuclear, des-
de que submetidos às salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atômica 
(AIEA). A China defendeu o encaminhamento da crise mediante negociações no 
âmbito da Aiea (e não no Conselho de Segurança da ONU – CSNU, já que se 
tratava de um problema de assegurar a não proliferação de armas nucleares, e não 
de ameaça à paz e à segurança), e mostrou-se cética em relação à eficácia de sanções 
internacionais, tendo, inclusive, condenado o uso de sanções unilaterais, como 
as impostas contra empresas iranianas. A posição chinesa nessa matéria levou em 
conta três aspectos importantes. O primeiro é o de evitar que a questão nuclear 
iraniana traga danos a seu relacionamento bilateral com esse país, à luz de seus 
interesses econômicos importantes, como é o caso do fornecimento de petróleo. 
O segundo aspecto tem a ver com o fato de a China propor-se responsabilidades 
cada vez maiores no cenário mundial, como uma nova potência cuja ascensão se 
pretende positiva para a estabilidade das relações internacionais. Nesse contexto, 
a China, mesmo antes da conclusão do acordo sobre a suspensão do programa 
iraniano de enriquecimento de urânio, insistiu com o governo de Teerã para que 
tivesse posições mais flexíveis e procurasse cooperar com a comunidade internacional 
em matéria nuclear. É preciso também ter em mente que a posição chinesa, que 
sempre rejeitou a imposição de sanções unilaterais contra o Irã, tem sido coerente 
com outros posicionamentos chineses em outras crises de impacto internacional, 
como as do Mianmar e do Sudão. A China, nessa matéria, e ao contrário do que 
se percebe, por exemplo, nas posições russas, não busca em suas relações com o Irã 
contrabalançar as ações dos Estados Unidos, da União Europeia e de Israel. Essa 
circunstância nos remete ao terceiro aspecto, a saber, a prioridade para a China 
de suas relações com os Estados Unidos, o que a leva a ser, sobretudo, pragmática 
quando se trata de crises fora de sua área de atuação direta. Em outras palavras, a 
China trata de equilibrar as prioridades da política externa chinesa em relação aos 
Estados Unidos com o não comprometimento de seus interesses econômicos no Irã.

Em relação ao Iraque, a China, como é sabido, opôs-se ao uso de força militar, 
defendendo soluções no âmbito do CSNU, temerosa dos efeitos imprevisíveis do 
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unilateralismo norte-americano na luta contra o terrorismo e contra a proliferação 
das armas de destruição em massa. Também a modular as posições chinesas no Iraque 
está o interesse de Pequim em manter com Washington um relacionamento fluido 
e pragmático, sobretudo quando não se trata de questões nas quais tenha interesse 
direto. Certamente o interesse da China é o de evitar que o seu posicionamento em 
questões desse tipo não a prejudique em temas que lhe são prioritários, como é o 
caso da questão de Taiwan. Essa circunstância pode, talvez, explicar o fato de que, 
em 2003, a posição da China em relação à invasão do Iraque foi significativamente 
mais moderada do que as da França, Alemanha e Rússia. Em paralelo, a China 
procura, dentro das limitações que decorrem da conjuntura iraquiana, avançar sua 
agenda bilateral – leia-se fornecimento de petróleo.

Sobre a questão do terrorismo, cuja relevância na agenda internacional de-
corre, em grande parte, dos atentados de 11 de setembro de 2001, a China, que 
tem alguns problemas em seu extremo oeste, ainda que incipientes e limitados, 
tem seguido a tendência geral e apoiado os esforços internacionais a respeito. O 
governo chinês tem buscado, dessa forma, angariar apoio internacional em sua 
luta contra o separatismo de elementos da minoria uygur, na região autônoma 
centro-asiática do Xinjiang, que se utilizam de métodos terroristas. Em paralelo, 
a China, como que a diferenciar suas ações das dos Estados Unidos, procura res-
saltar os fundamentos socioeconômicos da questão do terrorismo, vinculando a 
luta contra esse problema à retomada de uma agenda de desenvolvimento na esfera 
internacional. Na ótica chinesa, a militarização da luta contra o terrorismo, que 
caracteriza a abordagem dos Estados Unidos, contém um elemento complicador, 
pois incentiva a manutenção da presença militar norte-americana na Ásia Central 
e no Sudeste Asiático. Assim, a China tem procurado destacar e valorizar o papel 
dos organismos internacionais na luta contra o terrorismo, tanto no âmbito das 
Nações Unidas quanto em foros regionais. Este é o caso, por exemplo, da parti-
cipação chinesa no Asian Regional Forum, organismo do sudeste asiático voltado 
para a manutenção da segurança regional, e no Foro de Cooperação de Xangai, 
que congrega a Rússia e os países da Ásia Central.

Em matéria de mudança de clima, a China tem buscado atuar dentro do 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) e tem 
adotado o princípio das “responsabilidades comuns, porém diferenciadas”. Tem 
tradicionalmente manifestado sua oposição à adoção de metas de redução de 
emissões que, segundo os chineses, não refletem as responsabilidades históricas 
dos países desenvolvidos.

Na ONU, os cuidados chineses se referem essencialmente à reforma do Con-
selho de Segurança. No plano formal, a China é favorável à ampliação do CSNU 
e ao aumento da presença de países em desenvolvimento. Na prática, a atitude 
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chinesa tem sido a de buscar adiar qualquer decisão definitiva sobre o tema, su-
bordinando-o à necessidade de um debate mais amplo sobre todas as implicações 
envolvidas. As principais questões pendentes dizem respeito ao ingresso do Japão, 
que, no entender de Pequim, precisaria ser precedido da solução de suas “respon-
sabilidades históricas” com seus vizinhos asiáticos, decorrentes de sua atuação na 
Segunda Guerra Mundial. Em plano mais subjetivo, há que se notar que uma 
eventual ampliação do CSNU redundaria no ingresso de países potencialmente 
rivais no contexto asiático (Japão e Índia) e poria fim ao fato de ser a China o único 
país em desenvolvimento a ser membro permanente do Conselho de Segurança. 
Assim, interessa à China que o tema continue numa espécie de “banho-maria”, 
poupando-lhe um desgaste maior com países importantes, como Alemanha, Bra-
sil, Índia e mesmo o Japão, com quem mantém vínculos econômicos relevantes.

3.2 A questão da Península Coreana

A divisão da península coreana no armistício de 1953, que pôs fim às hostilida-
des da guerra da Coreia e que perdura até os dias de hoje, é um remanescente da 
Guerra Fria, fato predominante das relações internacionais entre o final da Segunda 
Guerra e o início da década de 1990. Tecnicamente, as duas Coreias ainda estão 
em guerra, uma vez que não foi negociado um tratado de paz. O que há, como já 
dito, é um armistício que suspendeu as hostilidades até que se defina o futuro da 
península coreana e uma eventual reunificação das duas Coreias.

A China é o principal e talvez único aliado da Coreia do Norte, embora haja 
sinais cada vez mais explícitos de divergências importantes entre as posições de Pe-
quim e de Pyongyang, sobretudo a partir do desenvolvimento nuclear norte-coreano.

Uma das questões mais preocupantes no cenário presente das relações in-
ternacionais é o desenvolvimento nuclear para fins militares da Coreia do Norte, 
que já detonou alguns artefatos nucleares, inclusive uma bomba de hidrogênio. 
Além disso, a Coreia do Norte testou, com algum sucesso, mísseis de longo al-
cance capazes de transportar ogivas nucleares. A questão é sumamente complexa, 
uma vez que envolve diversas variáveis cujos comportamentos são frequentemente 
contraditórios entre si. De um lado, a Ásia do Leste é uma região cada vez mais 
rica e próspera – o crescimento de suas economias é significativamente superior ao 
crescimento médio da economia mundial; o comércio e as parcerias econômicas 
entre os países da região são cada vez mais intensos e complementares, acentuan-
do mais ainda a percepção de que o centro de gravidade da economia mundial 
desloca-se de forma persistente em direção à Ásia. Por outro lado, a Ásia do Leste, 
como já mencionado, é cenário de várias questões pendentes, remanescentes da 
Guerra Fria e até mesmo de um status pré-Segunda Guerra Mundial, quando o 
Japão era a potência hegemônica da região. Assim, há várias disputas territoriais 
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pendentes, como, dentre outras, entre China e Japão (ilhas Senkaku/Diaoyu), 
entre Japão e Rússia (ilhas Kurilas), entre China, Vietnã e Filipinas (ilhas do Mar 
do Sul da China), ademais da questão de Taiwan e da própria península coreana, 
cuja divisão decorre, como já dito, de um precário armistício assinado em 1953.

O regime norte-coreano contrasta com o grau de desenvolvimento e a pros-
peridade crescentes do restante da Ásia do Leste. No caso da China, na prática, o 
único aliado da Coreia do Norte, o contraste é ainda mais perceptível, sobretudo 
após as reformas econômicas de Deng Xiaoping, a partir de 1978. Na verdade, 
a quase totalidade dos países da Ásia do Leste tem crescido a taxas superiores à 
média mundial, realçando o contraste com a situação da Coreia do Norte, onde 
a sustentação do regime é feita por meio do mais rigoroso isolamento em relação 
ao resto do mundo (cada vez mais difícil de manter) e do aumento do poder 
militar, mediante a obtenção de armas nucleares e seus vetores. É difícil precisar, 
num regime muito fechado como o de Pyongyang, as reais razões ou a rationale 
que está por detrás da opção por armas nucleares. Todos os seus vizinhos ou já são 
nuclearmente armados, como a China e a Rússia, ou hospedam forças norte-ame-
ricanas portadoras de armamento nuclear (Coreia do Sul e Japão). Uma possível 
explicação seria o propósito dissuasório do armamento nuclear. Mesmo assim, seus 
dois vizinhos potências nucleares, China e Rússia, não constituem ameaça ao regime 
norte-coreano; os outros dois vizinhos relevantes, Coreia do Sul e Japão, hospedam 
tropas norte-americanas com armamento nuclear. Qualquer ação militar contra a 
Coreia do Norte seria altamente improvável – ademais da presença dissuasória da 
China (e, em menor grau, da Rússia), uma ação dessa natureza que envolvesse os 
Estados Unidos teria graves e inprevisíveis consequências, e seus custos certamente 
superariam eventuais benefícios.

O que parece ser o verdadeiro pano de fundo dessas pendências remanescen-
tes, inclusive a questão da península coreana, é a presença e o papel dos Estados 
Unidos na Ásia do Leste, que decorrem de sua vitória sobre o Japão em 1945; do 
apoio ao regime nacionalista refugiado em Taiwan após a vitória de Mao Zedong, 
em 1949; e do armistício de 1953, que suspendeu as hostilidades da Guerra da 
Coreia. Os pilares da presença norte-americana são os acordos de defesa com o 
Japão e a Coreia do Sul e o compromisso de defender o regime de Taiwan contra 
uma eventual tentativa de anexação pela força por parte do governo de Pequim. 
A questão de Taiwan está parcialmente encaminhada, ainda que deva continuar 
pendente por vários anos. O que se pode dizer a repeito é que, salvo pequenas 
turbulências ocasionais, as duas partes, Pequim e Taipé, têm mantido uma coexis-
tência pacífica e uma forte cooperação econômica.

A relação China-Japão parece ser a pedra de toque da geopolítica da Ásia do 
Leste. Do ponto de vista chinês, como já aludido, o Japão ainda teria um passivo 
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histórico a resgatar, decorrente das atrocidades cometidas durante a guerra sino-
-japonesa (1937-1945), amplamente documentadas no Museu do Massacre de 
Nanjing. A China, a propósito, é o maior parceiro comercial do Japão e grande 
recipiendário de investimentos japoneses. O citado resgate do passivo histórico 
seria, segundo os propósitos implícitos dos chineses, uma forma de reduzir a pre-
sença dos Estados Unidos  na região e seria, na verdade, um ato essencialmente 
político, ainda que cheio de simbolismos muito importantes para os asiáticos. As 
iniciativas chinesas em matéria de política externa (dentre outras, a Organização 
de Cooperação de Xangai e a iniciativa One Belt One Road) têm como corolário 
implícito a minimização da influência norte-americana na Ásia do Leste, uma espécie 
de emulação da Doutrina Monroe para a região, do tipo A Ásia para os asiáticos. 

3.3 A presença chinesa no mundo em desenvolvimento: o exemplo africano

A espetacular ascensão econômica chinesa criou condições, como já aventado, para 
uma maior presença da China em todas as regiões do mundo. É digno de nota, 
por exemplo, o papel cada vez mais ativo da China nos países africanos, dos quais 
importa matérias-primas essenciais para si, como petróleo e uma ampla gama de 
minérios. Na África, contudo, ao contrário das antigas potências coloniais, a China 
tem investido pesadamente na construção de uma infraestrutura exportadora, como 
complexos mínero-industriais, estradas, ferrovias e terminais portuários. Claro está 
que o faz tendo em mente a necessidade premente de assegurar-se o suprimento 
daquelas matérias-primas que lhe são essenciais em condições competitivas. Por 
outro lado, do ponto de vista dos países africanos, essa presença chinesa se tem 
traduzido em obras públicas fundamentais para viabilizar um processo de desenvol-
vimento econômico e social naquele continente tão carente e assolado por conflitos 
pós-coloniais. A cooperação sino-africana tem, ademais, permitido à China contar 
com um importante apoio nas Nações Unidas em questões relevantes, já que o 
bloco africano é o mais numeroso naquela organização. 

3.4 A presença da China na América Latina

Em relação aos países latino-americanos, a China desenvolveu uma cuidadosa estra-
tégia de longo prazo destinada a promover uma maior presença sua na região, bem 
como estimular uma maior presença de alguns países latino-americanos (os que ela 
considerava prioritários) na própria China. Na década de 1970, a prioridade era 
estabelecer relações com a América Latina, sem quaisquer conotações de natureza 
ideológica e tendo o cuidado de não propiciar a criação de eventuais atritos com 
os Estados Unidos . A política externa da China para a América Latina inseria-se 
também no contexto mais amplo de sua ação, visando restringir o reconhecimento 
internacional de Taiwan como sendo a República da China.
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Outro aspecto interessante a propósito da política externa chinesa para a região 
consistiu na formação de quadros especializados e conhecedores de seus problemas 
específicos. A China adotou a política de especializar seus diplomatas por área 
linguística e geográfica, criando condições para que seus representantes circulem 
com grande desenvoltura nos países onde são acreditados. Ainda nesse âmbito, os 
chineses trataram de criar foros e instituições voltadas para ampliar o conhecimento 
sobre a América Latina e suas instituições. Talvez o órgão mais importante para 
a região seja o Instituto de Estudos Latino-Americanos, vinculado à Academia 
Chinesa de Ciências Sociais, principal think-tank do governo chinês (tem alguma 
semelhança institucional com o Ipea brasileiro). Também digno de menção é o 
Departamento de Estudos sobre a América Latina, do Partido Comunista Chinês.

Os cientistas políticos chineses que se têm ocupado do tema “América Lati-
na” têm sido em geral favoráveis a uma intensificação das relações com a região, 
em especial com seus países mais importantes (Brasil, México, Venezuela e Ar-
gentina, provavelmente nessa ordem), com especial destaque para o Brasil, por 
sua dimensão geográfica, econômica e populacional e pelo fato de, ao contrário 
do México, não estar excessivamente polarizado pela economia norte-americana. 
Seus argumentos costumam ser, grosso modo, de três ordens. Em primeiro lugar, 
os principais países da região estariam em estágios semelhantes aos da China em 
matéria de desenvolvimento e diversificação econômica; em segundo lugar, no 
âmbito político-estratégico, a percepção chinesa é a de que esses países já logra-
ram implementar importantes reformas econômicas e sociais, deixando para trás 
questões ideológicas e concentrando suas ações na busca de melhores condições de 
vida para suas populações. Ainda nesse contexto, entendem os chineses que esses 
países têm uma visão estratégica do mundo no que se refere a seus interesses e que 
não há conflitos de interesse ou animosidades históricas entre eles e a China. Em 
terceiro lugar, os estudiosos chineses argumentam que a China e a América Latina 
(mais especificamente, os quatro países já citados) possuem economias comple-
mentares, citando como exemplo a escassez de alimentos e de recursos naturais, 
relativamente abundantes na nossa região. Assim, sustentam os chineses que ambos 
os lados teriam muito a ganhar por meio de empreendimentos conjuntos, que 
constituiriam um exemplo importante de cooperação Sul-Sul, citando a propósito 
a cooperação sino-brasileira em matéria de satélites. Em quarto lugar, o lado chinês 
observa que tanto a China quanto os principais países latino-americanos valorizam 
a diversificação em suas relações políticas e econômicas internacionais, rejeitando 
mundos unipolares e monopólios de poder.

Na formulação de sua política externa, a China costuma caracterizar de forma 
surpreendentemente explícita sua relação com os demais países segundo três cri-
térios básicos: i) importância intrínseca de um país e de sua relação bilateral com 
a China; ii) intensidade da cooperação desenvolvida no âmbito dessas relações; e  
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iii) decisão chinesa de atribuir um status ao outro país com o qual mantém relações, 
à luz dos critérios anteriores.

O resultado é que a China atribui três tipos de status de parceria aos países 
com os quais se relaciona: em ordem de importância, os parceiros da China são 
classificados como: i) parceiro estratégico; ii) parceiro cooperativo; e iii) parceiro 
com o qual mantém relações amistosas de cooperação. Na América Latina, o Brasil 
foi o primeiro a receber o status de parceiro estratégico, em 1994, por ocasião da 
viagem do então presidente Jiang Zemin. Além do Brasil, a Venezuela recebeu o 
status de parceiro estratégico em 2001, e Argentina e México em 2004, quando 
da visita do presidente Hu Jintao à região. 

É interessante observar como os chineses utilizam esse esquema classificatório 
dos países com os quais mantêm relações. A Argentina só obteve a classificação 
de “parceiro estratégico” em novembro de 2004, durante a visita de Hu Jintao a 
Buenos Aires. O Chile, por seu turno, foi recentemente elevado à condição de 
“parceiro estratégico”, embora seu comércio com a China já fosse superior em 
valor ao comércio sino-argentino (além disso, chilenos e chineses já dispõem de 
um tratado de livre comércio em vigor entre si, sendo o Chile, até o momento, o 
único país latino-americano a ter concluído um TLC com a China). Tudo indica 
que a ascensão da Argentina à categoria de “parceiro estratégico” deveu-se, em 
grande medida, a gestões da parte argentina de que estava disposta a desenvolver 
uma maior cooperação no plano político com a China. No caso da Venezuela, esse 
status foi concedido em maio de 2001, durante visita do presidente Hugo Chávez 
a Pequim. É também interessante notar que, em visitas presidenciais posteriores 
entre venezuelanos e chineses, a parte chinesa fez questão de deixar claro que a sua 
aproximação com os países latino-americanos não poderia causar qualquer dano 
às relações entre a China e os Estados Unidos, numa alusão implícita ao discurso 
antiamericano de alguns líderes da América Latina.

Sobre a questão, vez por outra suscitada, da compatibilização dos interesses 
chineses na América Latina com os vínculos tradicionais e por vezes conflituosos da 
região com os Estados Unidos, o argumento chinês tem sido invariavelmente o de 
dizer que não existe uma “ameaça chinesa”. Com isso, os chineses querem dizer que 
a presença crescente de seu país na América Latina não deve ser entendida como 
uma ameaça às economias desses países (por meio da chamada invasão de produtos 
chineses de todo gênero) e também que essa presença não deve ser encarada como 
uma alternativa à presença dos Estados Unidos , como já mencionado anterior-
mente. Consciente de que alguns países da região têm buscado na aproximação 
com a China uma forma de contrabalançar a influência norte-americana, a parte 
chinesa tem sido sempre muito clara em destacar a importância de seu comércio 
com os Estados Unidos para o crescimento de sua economia.
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3.5 A política externa chinesa e as parcerias com o Brasil

A China é atualmente o principal parceiro comercial do Brasil e, em termos de 
fluxo, já é o principal investidor estrangeiro. O estoque do investimento chinês 
no Brasil atingiu a cifra de US$ 40 bilhões, com a presença de cerca de oitocentas 
empresas em dezesseis estados da Federação.

A própria ascensão chinesa e a sua crescente presença nas mais variadas 
questões da grande agenda das relações internacionais fez com a China passasse a 
ser detectada com mais frequência na “tela de radar” da política externa brasileira. 
Numa visão mais específica, passou a haver uma crescente percepção recíproca 
de que os objetivos de política externa, tanto da China, quanto do Brasil, eram, 
em grande medida, ou coincidentes, ou compatíveis. Do ponto de vista chinês, 
o propósito de “correta inserção no sistema internacional” a leva a buscar novas 
parcerias e eventualmente aliados em questões de interesse prioritário para a Re-
pública Popular da China, como é o caso de Taiwan, ou o tratamento da questão 
dos direitos humanos no âmbito das Nações Unidas.

Do ponto-de-vista do Brasil, a já assinalada presença crescente chinesa a torna, 
ipso facto, um interlocutor cada vez mais frequente no que diz respeito à atuação 
internacional do Brasil. Além disso, o desempenho chinês no plano econômico tem 
afetado substantivamente, e em geral de forma positiva, o próprio desempenho da 
economia brasileira. Por sua dimensão e taxa de abertura, a China hoje contribui 
decisivamente para dar o tom da economia global: pressiona para baixo os custos 
dos produtos industrializados que produz em grande escala, mantém elevados os 
preços dos produtos que importa maciçamente (sobretudo commodities agrícolas, 
minerais e petróleo, cujas exportações têm sido decisivas para manter superavitário 
o setor externo da economia brasileira) e contribui decisivamente para manter 
baixas as taxas internacionais de inflação e de juros. 

O outro aspecto importante, que também tem a ver com a política externa 
chinesa e com o Brasil, é a chamada globalização, que hoje é certamente o pano 
de fundo mais importante a modular as relações internacionais. A China, ao sus-
citar a questão de sua “correta inserção no sistema internacional” demonstrou ter 
um perfeito entendimento do fenômeno globalização e das oportunidades nele 
contidas. Um ponto importante, que tem a ver com uma das características mais 
importantes da globalização, é a internacionalização do processo produtivo, tão 
mais importante quanto maior o valor agregado do produto final. Assim, a China, 
que na época de Mao buscava a auto-suficiência a qualquer custo, promoveu uma 
substancial abertura de sua economia, permitindo a importação maciça de bens de 
capital e outros insumos industriais e a implantação no país de um setor industrial 
moderno e competitivo, aproveitando as vantagens comparativas de sua mão-de-obra 
barata e extremamente abundante. A China hoje exporta muito porque importa 
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muito (o saldo comercial chinês é, como proporção de suas exportações, inferior 
ao saldo comercial brasileiro). A industrialização brasileira, por seu turno, partiu 
historicamente de um enfoque oposto ao que presidiu a moderna industrialização 
chinesa. O grande esforço brasileiro de criação de um parque industrial baseou-se 
essencialmente na chamada substituição de importações, implantando-se indústrias 
voltadas para o atendimento do mercado interno, muito verticalizadas e ampara-
das por forte protecionismo tarifário e não tarifário. O processo foi bem sucedido 
enquanto motor inicial da industrialização brasileira, mas o seu esgotamento foi 
acelerado pelo surgimento do fenômeno da globalização, que colocou em evidência 
a questão da competitividade em mercados menos protegidos (a própria internacio-
nalização dos processos produtivos, já aludida, retirou em grande medida a eficácia 
do protecionismo tradicional como instrumento de proteção da indústria nacional).

A China entendeu, portanto, talvez mais do qualquer outro país, os desafios 
e as oportunidades representadas pelo fenômeno da globalização. A sua presença 
cada vez mais atuante no cenário internacional, por sua vez, também criou, ela 
própria, oportunidades e desafios para os seus parceiros, dentre os quais o Brasil. 
A ascensão chinesa gerou uma grande onda de oportunidades e de prosperidade, 
mas também criou alguns “perdedores”, na forma de concorrentes de outros pa-
íses, deslocados de seus mercados tradicionais, domésticos e de exportação, pela 
impossibilidade de fazer frente à avassaladora competitividade chinesa.

Hoje, a presença chinesa no mundo representa mais do que o surgimento de uma 
nova potência econômica. O processo que estamos hoje a assistir só tem paralelo 
na história contemporânea na ascensão dos Estados Unidos da América no final 
do século XIX e início do século XX. Diz-se que o século XXI será o século da 
Ásia – provavelmente será especialmente o século da China. O Brasil, na sua 
circunstância de grande país emergente deverá estar em condições de articular 
mecanismos que lhe permitam aproveitar as oportunidades criadas pela expansão 
chinesa. A China não deve, portanto, ser vista como uma ameaça ao Brasil, ainda 
que, como já mencionado, a expansão comercial chinesa tenha criado alguns 
“perdedores” pelo mundo afora. O importante, no caso, é reconhecer que a única 
resposta possível a essas “ameaças” chinesas é a das políticas públicas de reforço da 
competitividade estrutural, e não cair na tentação de soluções simplistas de adotar 
medidas protecionistas, de resto ineficazes no mundo de hoje.

4 UMA AGENDA DE OPORTUNIDADES

As relações entre o Brasil e a China ganham outra dimensão quando se examina a 
parceria entre os dois países com um olhar de longo prazo. Nesse contexto, é útil 
explicitar premissas que podem ser decisivas para ajudar o Brasil a reencontrar o 
caminho do desenvolvimento econômico e da inclusão social.
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A primeira premissa é a constatação de que a China continuará a crescer mais 
rapidamente do que a economia mundial nos próximos cinco a dez anos. Em 2021, 
estima-se que o produto interno bruto (PIB) chinês alcançará a cifra de US$ 12 
trilhões – o dobro de seu PIB em 2010. À guisa de ilustração, a demanda chinesa 
por alimentos pode crescer de 11% a 13% a.a. até 2030. O novo foco da China na 
expansão do consumo doméstico pode abrir oportunidades para os manufaturados 
brasileiros retomarem espaço nesse mercado. O mesmo se aplica a oportunidades 
no setor de serviços, hoje o setor mais dinâmico da economia chinesa.

A segunda premissa tem a ver as perspectivas da economia brasileira. O pro-
fundo desequilíbrio fiscal que o Brasil vive atualmente dificilmente será corrigido 
em poucos anos. Esse fato, aliado à baixa propensão para poupar da economia 
brasileira, permite concluir que a principal consequência do imprescindível ajuste 
econômico em curso será um crescimento econômico modesto nos próximos 
anos. Assim, a demanda externa desempenhará um papel central para viabilizar 
um crescimento significativo da economia brasileira.

Do ponto de vista do Brasil, a política exterior chinesa possibilita a criação de 
amplos espaços para o desenvolvimento de parcerias bilaterais. É possível identificar 
uma série de setores onde já existe uma complementaridade bem assentada entre as 
duas economias. Há, por exemplo, de um lado, a abundância de recursos naturais 
do Brasil, no setor mineral, na agropecuária ou em matéria de energia; de outro, 
a demanda chinesa, somada à grande disponibilidade de capital e à disposição, 
amplamente declarada, de aumentar a internacionalização de suas empresas. Há, 
portanto, um cenário propício a empreendimentos conjuntos e, o que é muito 
importante, a possibilidade de evoluir de um modelo em que a China se limita a 
comprar nossos produtos primários para um cenário onde investimentos chineses 
no Brasil levem a que uma maior parte da cadeia processadora desses produtos seja 
feita aqui, incluindo a possibilidade de melhorar a infraestrutura de transporte, de 
armazenagem e de sua comercialização no mercado externo. Com isso, ficariam 
atendidos a demanda brasileira de agregar mais valor à sua pauta exportadora e o 
interesse chinês em assegurar o suprimento de produtos que consideram estratégicos. 
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