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APRESENTAÇÃO
É com prazer que apresentamos aos leitores da Revista Economia e
Políticas Públicas o presente dossiê que tem como eixo as relações econômicas e políticas da China com o mundo e com a América Latina. Esta
edição, tal como resumiremos a seguir, trata de uma temática ampla, que
envolve as mudanças estruturais na economia chinesa e seus impactos
sobre a América Latina, discussões relacionados ao comércio internacional
e ainda as ações políticas e estratégias frente à ascensão da China.
O artigo “AS RELAÇÕES ENTRE A CHINA E AMÉRICA LATINA FRENTE AO NOVO NORMAL DA ECONOMIA CHINESA”, de Luís Antonio Paulino
e Marcos Cordeiro Pires, ambos da Unesp de Marília, busca refletir sobre os
impactos da reforma econômica chinesa no contexto latino-americano. Em
síntese, consideram que as relações entre a China e América Latina, desde
o final da década de 1990 até a primeira década do século XXI, tiveram
como pano de fundo uma conjuntura que passou por mudanças importantes, como a maior participação da China na economia mundial, a ascensão
de governos de centro-esquerda na América Latina, o boom das commodities,
impactando positivamente o comércio internacional dos países em desenvolvimento e, ainda, o fim deste ciclo decorrente dos efeitos recessivos da
crise financeira iniciada em 2008. As opções de política econômica da China, desde então, têm provocado diversos efeitos sobre os países latino-americanos, num primeiro momento amenizando a crise internacional e em
outros potencializando, como a queda no ritmo de crescimento da demanda de commodities decorrente da nova conjuntura denominada de “New
Normal”. Frente a isso, o objetivo do artigo é o de analisar como essas mudanças podem levar a um novo padrão de relacionamento entre a China e
América Latina e, sobretudo, identificar as ameaças e oportunidades que
esse novo quadro trás para o relacionamento bilateral.
Tang Jun, dirigente do Institute of Latin American Studies at Zhejiang
International Studies University e do Chinese Latin American Society, em seu
texto “UMA DISCUSSÃO A RESPEITO DA ROTA MARÍTIMA DA SEDA NO
SÉCULO XXI: UMA ESTRATÉGIA ESTENDIDA À AMÉRICA LATINA” também busca refletir sobre os impactos da inserção internacional da China
por meio da integração de infraestruturas, tal como a iniciativa “One Road
One Belt”, que busca recriar os laços comerciais da época da lendária Rota
5
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da Seda. De acordo com Tug, a América Latina é supostamente um importante polo da “Rota Marítima da Seda”. Em sua perspectiva, a partir das
perspectivas históricas e das bases reais, existem importantes estratégias
globais, regionais e chinesas em estender a Rota Marítima da Seda no século XXI para a América Latina. Embora a estratégia venha a encontrar vários
obstáculos, a China deverá promover através do fortalecimento da cooperação tripartite, celebrando desta forma o acordo de livre comércio multilateral, aumentando a cooperação em construção de infraestrutura e ampliando o intercâmbio de pessoas, entre outras medidas.
Refletindo sobre o comércio internacional, o artigo de Jean-Claude E.
Silberfeld, assessor de Relações Internacionais da Federação do Comércio
do Estado de São Paulo (FECOMERCIO-SP), “CHINA – BRASIL: A BUSCA
DA CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE EMPRESARIAL BILATERAL” tem
por objetivo analisar as relações sino-brasileiras desde uma perspectiva da
comunidade de negócios. Mesmo apresentando laços históricos que remontam ao período colonial, apenas nos últimos 15 anos se pode verificar a
intensificação das relações comerciais, o maior fluxo de missões comerciais
e ainda a intensificação do fluxo migratório chinês para o Brasil. O autor
possui uma posição privilegiada neste relacionamento uma vez que atua
em importante entidade empresarial do Brasil, a FECOMERCIO-SP.
Também na perspectiva de analisar o comércio internacional, o artigo
dos professores Luiz Eduardo Simões de Souza e Maria de Fátima Silva do
Carmo Previdelli, do Departamento de Economia da Universidade Federal
do Maranhão, “CHINA E UNIÃO EUROPEIA: NOTAS SOBRE O HISTÓRICO
DAS RELAÇÕES COMERCIAIS RECENTES E SUA SITUAÇÃO NO INÍCIO
DA DÉCADA DE 2010”, busca analisar o fluxo comercial entre a China e a
União Europeia. Os autores parte do pressuposto de que a China é a segunda maior economia e o maior exportador do mundo. Seu crescimento
em 2012, atingiu 7,8%, e as estimativas internacionais preveem que a China pode estar a caminho de se tornar a maior economia do mundo até o
final desta década, com um mercado interno de mais de dois trilhões de
euros em potenciais consumidores. A ascensão da China como uma grande
economia global foi impulsionada pela sua adesão à OMC em 2001, o que
possibilitou a abertura de seu mercado. Isso levou a China a se estabelecer
como um grande trader global e maior exportador do mundo. Por conta
disso, o artigo busca apresentar um histórico das relações comerciais recentes entre China e União Europeia, discutindo sua evolução em dinâmica e volume no comércio internacional.
6
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O artigo de Luis Felipe Lopes Milaré, auditor fiscal do Estado de São
Paulo, e Antonio Carlos Diegues, docente do Departamento de Economia
da UFSCAR, Campus de Sorocaba, traz uma questão muito pertinente: “HÁ
UMA REVOLUÇÃO NA ESTRUTURA PRODUTIVA CHINESA? De acordo com
os autores, o artigo buscou mensurar a dimensão da transformação na
estrutura produtiva chinesa. Mostrou-se que o acoplamento ao mercado
internacional permitiu à China potencializar sua produção industrial em
um primeiro momento e, em seguida, transformar sua estrutura produtiva
a partir do esforço de penetração em segmentos de mercado tecnologicamente
avançados. Neste cenário, mostrou-se que a estrutura produtiva chinesa
tem sofrido importantes transformações, dignas de uma revolução. Como
principais características desta revolução, destacam-se (i) o aumento significativo da participação de setores de alta intensidade tecnológica a (ii) migração na divisão internacional do trabalho para elos dinâmicos e centrais
ao atual paradigma tecno-econômico. Todo este processo tem ocorrido em
paralelo a (iii) uma transformação na estrutura de propriedade, que tem se
tornado crescente privada nacional, com (iv) a formação de grandes conglomerados internacionalizados, (v) adensamento da cadeia produtiva local e
(vi) grau crescente de autonomia tecnológica.
Também buscando refletir sobre aspectos estruturais da economia
chinesa, o artigo “TRAJETÓRIA E DESAFIOS DA MATRIZ ENERGÉTICA
CHINESA”, de Giorgio Romano Schutte e Victor Sant´Anna Debone, da
Universidade Federal do ABC, partem da premissa de que o crescimento
exponencial da economia chinesa veio acompanhado de um investimento
expressivo para responder à conseguinte demanda energética. O desafio
para o governo é duplo: a segurança energética e a necessidade de diminuir
a dependência do carvão, a energia fóssil mais poluente. A China é o hoje o
maior emissor de CO2 na atmosfera; os altos índices de Gases de Efeito
Estufa (GEE) em grandes centros urbanos têm causado graves problemas
respiratórios à saúde dos seus habitantes. O país fortaleceu, com razoável
êxito, políticas regulatórias para alcançar metas de eficiência energética,
sobretudo com a execução do 11º Plano Quinquenal (2006-2010). Outras
decisões estratégicas foram os altos investimentos em fontes alternativas
solar e eólica e a substituição de carvão por gás, menos poluente e mais
eficiente para a geração de energia elétrica. Mas os dados mostram que,
apesar dos esforços, o carvão continua representando quase dois terços da
oferta energética. As fontes solar e eólica conseguiram satisfazer, em 2015,
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somente 2% da demanda interna. Da mesma forma, o país depende de
importações, em mais da metade, para responder à crescente demanda por
petróleo. A garantia de acesso a fontes externas é um elemento-chave da
sua estratégia internacional.
A contribuição de José Luis Valenzuela, pesquisador associado ao Centro
de Estudios Latinoamericanos sobre China (CELC), Universidad Andrés Bello,
Santiago, Chile, “POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO DA AMÉRICA LATINA
E SUA INTERAÇÃO COM A CHINA”, procura analisar, sob a perspectiva da
geopolítica e do plano de desenvolvimento estratégico, as potencialidades
de uma verdadeira parceria estratégica entre a China e o grupo de países
América Latina e Caribe. Para tanto, não basta possuir uma estratégia latino-americana sem antes compreender os fundamentos da estratégia chinesa para a região abrangida pela CELAC.
Por último, mas não menos importante, trazemos a reflexão do pesquisador da Universidad Torcuato Di Tella, de Buenos Aires, Joaquín S.
Muntaner, intitulado “LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA ALIANZA
TRANSPACÍFICO Y SU IMPACTO EN EL MERCADO COMÚN DEL SUR”. O
trabalho visa analisar as dimensões que compõem as esferas econômicas e
políticas da Parceria Trans-Pacífico, um projeto de integração liderado pelos Estados Unidos que busca restaurar o equilíbrio perdido no sistema de
mercado global no início do século XXI, notadamente por conta da forte
ascensão da República Popular da China nas últimas décadas. Ao mesmo
tempo, o artigo tenta compreender o impacto deste projeto na região do
Cone Sul e como ele irá afetar as regras institucionais dos países membros
do MERCOSUL em níveis regional e global.
Os temas listados são de grande importância para que o leitor possa
construir um quadro mais abrangente sobre os impactos deste importante
ator no cenário internacional que é a República Popular da China. Aproveitamos o ensejo para agradecer aos Editores da Revista Economia e Políticas
Públicas pela oportunidade de organizarmos este dossiê.

Luís Antonio Paulino
Marcos Cordeiro Pires
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AS RELAÇÕES ENTRE A CHINA E AMÉRICA LATINA FRENTE
AO NOVO NORMAL DA ECONOMIA CHINESA
Luís Antonio Paulino
Marcos Cordeiro Pires
Departamento de Ciências Políticas e Econômicas - Unesp, Brasil.

Resumo: As relações entre a China e América Latina, desde o final da década
de 1990 até a primeira década do século XXI, tiveram como pano de fundo
uma conjuntura que passou por mudanças importantes, como a maior
participação da China na economia mundial, a ascensão de governos de
centro-esquerda na América Latina, o boom das commodities, impactando
positivamente o comércio internacional dos países em desenvolvimento e,
ainda, o fim deste ciclo decorrente dos efeitos recessivos da crise financeira
iniciada em 2008. As opções de política econômica da China, desde então,
têm provocado diversos efeitos sobre os países latino-americanos, num
primeiro momento amenizando a crise internacional e em outros
potencializando, como a queda no ritmo de crescimento da demanda de
commodities decorrente da nova conjuntura denominada de “New Normal”.
Frente a isso, o objetivo deste artigo é analisar como essas mudanças podem
levar a um novo padrão de relacionamento entre a China e América Latina
e, sobretudo, identificar as ameaças e oportunidades que esse novo quadro
trás para o relacionamento bilateral.
Palavras-chave: China; América Latina; New Normal; Economia Global
Abstract: Relations between China and Latin America, since the late 1990s
to the first decade of this century, had the backdrop of an environment that
has undergone important changes, such as increased participation of China
in the world economy, the rise of center-left governments in Latin America,
the commodity boom, with a positively impacting to the international trade
of developing countries, and also the end of this up cycle due to the
recessionary effects of the financial crisis started in 2008. The economic
policy choices of China, since then, have caused several effects on the Latin
9
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American countries, initially easing the international crisis and other
potentiating, but in other moment to the fall in the growth rate of commodity
demand from the new conjuncture called “New Normal”. Faced with this,
the aim of this article is to analyze how these changes may lead to a new
kind of relationship between China and Latin America and, above all, identify
threats and opportunities that this new framework brings to the bilateral
relationship.
Keywords: China; Latin America; New Normal; Global Economy
Resumen: Las relaciones entre China y América Latina, desde finales de la
década de 1990 hasta la primera década de este siglo, tuvieron el contexto
de un ambiente que ha experimentado cambios importantes, como el
aumento de la participación de China en la economía mundial, el surgimiento
de gobiernos de centro-izquierda en América Latina, el auge de las
commodities, con un impacto positivo para el comercio internacional de los
países en desarrollo, y también, al revés, el final de este ciclo de arriba
debido a los efectos recesivos de la crisis financiera iniciada en 2008. Las
decisiones de política económica de China, desde entonces, han provocado
varios efectos en los países de América Latina, en un principio aliviar la
crisis internacional y otra de potenciación de la crisis, por la caída en las
tasas de crecimiento de la demanda de materias primas frente a una nueva
coyuntura llamada “nueva normalidad”. Frente a esto, el objetivo de este
artículo es analizar cómo estos cambios pueden dar lugar a un nuevo tipo
de relación entre China y América Latina y, sobre todo, identificar las
amenazas y oportunidades que este nuevo marco aporta a la relación
bilateral.
Palabras clave: China; América Latina; Nueva normalidad; Economía global

1 Introdução

A conjuntura política e econômica que condicionou o relacionamento
entre o China e América Latina entre o final da década de 1990 e a primeira
década do século XXI pode ser caracterizada pelo aprofundamento do
processo de globalização sob a liderança dos Estados Unidos, pela integração
da China na economia global, sobretudo a partir da sua admissão na OMC,
em 2001, e pelos efeitos políticos e econômicos do ciclo de alta no preço das
commodities na América Latina.
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De forma resumida poderíamos dizer que o forte crescimento da
economia mundial entre a última década do século XX e a primeira década
do século XXI, nomeadamente até o início da crise de 2008, estimulou o
aprofundamento do processo de globalização e a expansão das cadeias
globais de valor, levando a que o volume de mercadorias comercializado
globalmente crescesse 2,1 vezes mais rápido do que a taxa de crescimento
do PIB, em média (Prado, 2016). Nesse contexto, é importante destacar o
papel exercido pelas economias em desenvolvimento que vem ampliando o
seu papel na economia global. A título de exemplo, em 1950, o produto
somado de Brasil, China, Índia e África do Sul alcançava 11,1% do PIB
mundial. Em 2008, este percentual havia subido para 27,2% (The Maddison
Project, 2013).
A integração da China na economia global, nomeadamente após sua
entrada na OMC, em 2001, como uma combinação sem precedentes na
história econômica mundial de uma vasta população em idade de trabalho,
salários baixos, apoio estatal, moeda fraca e ganhos de produtividade
tornaram este país o principal beneficiário desse avanço do processo de
globalização. As importações chinesas, como percentual da produção
econômica dos Estados Unidos, dobraram depois que a China aderiu à
OMC, em 2001. Em 2015, as importações norte-americanas da China
equivaleram a 2,7% do PIB dos Estados Unidos, um ponto percentual acima
do registrado pelo Japão em seu auge (Davis e Hilsenrath, 2016).
A rápida expansão da economia mundial e, sobretudo, o forte
crescimento da China, que se manteve na casa dos 10% ao ano entre 1990
e 2008, beneficiaram a América Latina por meio do crescimento da demanda
e da rápida elevação do preço das commodities minerais e agrícolas
exportadas pelos países da região com a consequente melhoria dos termos
de troca. A crescente demanda chinesa de matérias-primas para alimentar
sua indústria exportadora em rápido crescimento bem como para atender
as necessidades de suprimento decorrentes do rápido processo de
urbanização transformaram a China no principal destino das exportações
da América Latina.
Com essa onda de crescimento e melhora das relações de troca a
América Latina, aliada à exaustão das políticas liberalizantes da década de
1990, assistiu mudanças políticas e sociais importantes, em que a maioria
dos países elegeu governos de esquerda que implementaram políticas de
inclusão social. Isso possibilitou a expansão do consumo das famílias
11
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trabalhadoras, que elevou a demanda por bens de consumo, sendo que
parte significativa foi atendida pela importação de bens de consumo da
própria China. Tal fenômeno pode ser explicado por três fatores: (a) a oferta
barata e abundante oriunda da China; (b) a débil capacidade industrial da
região e sua localização fora das principais cadeias produtivas mundiais; e
(c) pela valorização cambial, a chamada “doença holandesa”. A partir da
crise de 2008, o quadro acima descrito passou por rápidas mudanças com
implicações importantes para a América Latina e para o padrão de
relacionamento entre a China e os países da região, não apenas pelo fim do
ciclo expansivo proporcionado pelo boom de commodities, mas também pela
reestruturação do modelo de desenvolvimento chinês.
Para refletir sobre esta temática, além desta introdução, este artigo
tem três partes. Na primeira analisamos as principais mudanças por que
passa a economia mundial. Na segunda analisamos como a China está
reagindo a esse novo quadro. Na terceira parte, procuramos identificar como
esse novo quadro poder afetar as relações entre China e América Latina,
procurando identificar as ameaças e oportunidades que se apresentam para
os países da região.
2 A crise mundial e a “desglobalização”
Da mesma forma que o rápido crescimento da economia mundial, entre
1990 e 2008, acelerou o processo de globalização da economia mundial,
expandiu as cadeias globais de valor e facilitou a integração da China e dos
demais países em desenvolvimento na economia global, a crise de 2008 e a
subsequente recessão em que mergulharam, sobretudo, os Estados Unidos
e a União Europeia provocou o movimento inverso, que se manifestou pelo
encolhimento do comércio internacional, pelo aumento do protecionismo,
pela rejeição aos imigrantes e pela ascensão de partidos e movimentos de
direita em todo o mundo.
Segundo Roberto Azevedo, diretor geral da OMC, o crescimento da
economia global continua lento e o comércio internacional registrou uma
expansão modesta de 2,8%, em 2015, e 2016 será o quinto ano consecutivo
em que o crescimento do comércio global será inferior a 3%, em contraste
com o patamar de 5% que prevaleceu nas décadas que precederam a crise.
Segundo Azevedo, desde 2009, quando a OMC começou a monitorar as
políticas comerciais dos países do G20, os países do grupo aplicaram um
12
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total de 1.583 medidas restritivas ao comércio. Essas medidas, como aumento
de tarifas e aplicação de barreiras não-tarifárias cobrem mais de 6% das
importações do G20 e 5% das importações globais. Dessas 1.583 medidas
adotadas desde 2008, apenas 387 (24%) foram removidas. Entre outubro de
2015 e maio de 2015, os membros do G20 adotaram 145 novas medidas
restritivas ao comércio, uma média de 21 medidas por mês (Azevedo, 2016).
A recente decisão da população do Reino Unido de retirar-se da União
Europeia, o chamado “Brexit”, “é um indício da cada vez mais evidente
insatisfação com as consequências negativas da globalização comandada
pela alta finança” (Lino, 2016). Segundo James Traub, editor contribuinte
da revista Foreign Policy, citado por Lino (2016),

“A questão de fundo é globalização. O Brexit, [a candidatura
de Donald] Trump, a Frente Nacional [de Marine Le Pen] e
tudo o mais, mostram que as elites políticas avaliaram mal a
profundidade da raiva contra as forças globais e, com isso, a
demanda de que alguém, de alguma forma, restaure o status
quo ante” (Lino, 2016).

Embora os efeitos desse processo se façam sentir no mundo todo, para
a China, cuja estratégia de industrialização desde o início do processo de
reforma e abertura comercial, em 1978, e nomeadamente após 2001, quando
foi admitida na OMC, esteve baseada na integração no mercado capitalista
centralizado pelos Estados Unidos (Letizia, 2012), os efeitos da crise foram
particularmente graves uma vez que atingiu um de seus principais motores
de crescimento econômico, o mercado externo.
A reação imediata da China frente a esse novo quadro foi reforçar a
segunda perna de seu modelo de crescimento econômico, os investimentos
em infraestrutura, o que de certo modo protegeu os países da América
Latina dos efeitos imediatos da crise, uma vez que o pacote de investimentos
em infraestrutura de US$ 580 bilhões manteve elevada, pelo menos até
2013, a demanda global pelas commodities minerais e agrícolas exportadas
pela América Latina para a China. Tal informação pode ser verificada no
Gráfico 1, que descreve a evolução do comércio exterior da China entre
2005 e 2015. É relevante observar que o pacote de investimentos consegue
reverter a queda de 2009 e permite um fôlego que dura até 2013, quando
entra em estagnação e depois em declínio.
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Gráfico 1 – China- Comércio Exterior, 2005-2015. Em US$ 100 milhões

Fonte: National Bureau of Statistics, China. http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/
indexeh.htm

O governo chinês tinha claro, entretanto, que não seria possível manter
as taxas de crescimento da ordem de 10% ao ano nesse novo quadro da
economia mundial e mesmo porque uma taxa de crescimento desse valor
para uma economia do porte atual da China é algo impensável. Depois que
as frutas mais baixas da árvore já foram colhidas, colher as frutas do topo
é sempre mais custoso. Era preciso realizar ajustes em seu modelo de
crescimento econômico, seja para encontrar novas fontes de dinamismo
para a economia, seja para adequar suas taxas de crescimento à nova
conjuntura econômica nacional e internacional.
Essas mudanças já vinham se esboçando nos XIº e XIIº Planos
Quinquenais de desenvolvimento que abrangiam os períodos 2006-2010 e
2011-2015, os quais já apontavam necessidades de mudanças no modelo
de crescimento da China, sobretudo no sentido de aumentar a participação
do consumo interno na composição do PIB ficaram mais claras como
discutiremos no próximo item.
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Gráfico 2 – Evolução do PIB da China – 2005-2015 (quadrimestres) em %.

Fonte: National Bureau of Statistics, China.

Por ora, basta registrar que a partir de 2010, depois do pacote de
investimentos lançado pelo governo, a taxa de crescimento da China
apresentou forte desaceleração, acelerando a queda a partir de 2012,
conforme pode ser visualizado no Gráfico 2. A taxa de crescimento do PIB
chinês, em 2015, foi de 6,8%. Embora possa ser considerado um valor
elevado se comparado com o crescimento do resto da economia mundial, o
fato é que esta é a menor taxa de crescimento da China nos últimos 30
anos. Esse “novo normal” da economia chinesa corresponde a uma
conjuntura caracterizada, no lado externo, pelo baixo crescimento da
economia mundial e, no lado interno, pela mudança do modelo de
desenvolvimento, com redução do peso do investimento em infraestrutura
e aumento do peso consumo interno na composição do PIB.
O Gráfico 3, a seguir, informa sobre a mudança na composição do PIB
da China nos últimos anos, sobretudo no período posterior a 2012 quando
o setor terciário (serviços) supera o setor secundário (indústria) como
principal atividade econômica do país. Vale assinalar que a distribuição
setorial das atividades econômicas em países desenvolvidos, como os Estados
Unidos, indica um peso do setor de serviços acima de 75%, algo que se
repete nos países mais industrializados da Europa. Nesse sentido, é de se
supor que o espaço para a China desenvolver este setor ainda é muito
grande, visto que este setor responde por volta de 50% do PIB, trazendo
oportunidades e riscos para os países exportadores de commodities.
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Gráfico 3 – Composição do PIB da China por setores. Anos selecionados. (5)

Fonte: National Bureau of Statistics, China. http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/
indexeh.htm.

Esse “novo normal” da economia chinesa, associado com a recessão
europeia e o baixo crescimento da economia dos Estados Unidos, afetou a
América Latina por meio da redução da demanda e dos preços internacionais
das commodities minerais e agrícolas produzidas e exportadas pela região.
Esses efeitos tem sido mais ou menos agudos a depender da complexidade
da estrutura industrial de cada país da região e do grau de dependência de
cada país em relação aos mercados externos em geral e ao mercado chinês
em particular.
Em todos os países observou-se uma forte redução das receitas cambiais
e tributárias associadas às atividades exportadoras e a consequente crise
fiscal que afetou a região latino-americana. Da mesma forma que no ciclo
de boom das commodities foram eleitos governos de esquerda que
aproveitaram a melhoria da arrecadação tributária e a valorização cambial
para implantar políticas de inclusão social, a reversão do ciclo, iniciada a
partir de 2012, está contribuindo para uma forte mudança política. A redução
do investimento público e privado, a queda na taxa de lucro das empresas
e a piora da situação fiscal dos governos têm levado ao ressurgimento de
conflitos distributivos que estavam latentes durante o período de vacas
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gordas. As forças de direita passaram a atacar os governos de esquerda da
região, procurando atribuir a crise às políticas fiscais expansionistas
adotadas no período de boom. Com base em uma agenda conservadora
Argentina, Colômbia, México, Paraguai, Peru e Brasil viraram à direita. Na
Venezuela, o governo de esquerda de Nicolas Maduro está cada vez mais
encurralado pela oposição, com a economia à beira do colapso e o país à
beira de uma guerra civil. Mesmo em países como Equador e Bolívia, onde
governos de esquerda ainda se mantêm no poder, as forças de direita ganham
cada vez terreno. O futuro político e econômico da região, novamente, se
vincula aos rumos da economia mundial, mais especificamente da
experiência chinesa e do desempenho dos preços das commodities, conforme
discutiremos adiante.
3 O “novo normal” da economia chinesa sob o comando de Xi
Jinping
Podemos resumir a história recente da China em três grandes ciclos:
dois concluídos, o terceiro no seu início. O primeiro ciclo, de 1949 a 1978,
é o ciclo da revolução, no qual a China rompeu com seu passado feudal e
sob a liderança de Mao Tsé-tung industrializou o país e estabeleceu as
bases do “socialismo com características chinesas”. Momentos marcantes
desse primeiro ciclo foram, além da conquista do poder pelo Partido
Comunista Chinês, em 1949, os esforços sucessivos de industrialização de
um país eminentemente agrícola e camponês: o chamado “Grande Salto
Para Frente” (1958-1960) e a “Revolução Cultural” (1966-1976).
O segundo ciclo, de 1979 a 2011, sob a liderança de Deng Xiaoping e,
posteriormente de Jiang Zemin e Hu Jintao, foi o período de reforma e
abertura, durante o qual a China integrou-se ao mercado capitalista
centralizado pelos Estados Unidos e deu forma ao atual sistema econômico
denominado “economia socialista de mercado”. Ao longo desse período, o
Estado chinês reduziu fortemente sua participação na economia, com a
desestatização de centenas de milhares empresas estatais, incentivou a
iniciativa privada, mas manteve o controle dos setores chaves da economia
por meio de um grupo reduzido de empresas estatais, ao redor de 150,
atuando em áreas estratégicas. Momentos decisivos desse período, além
da história decisão de reforma e abertura tomada em 1978, foi o ano de
1992, quando a China definitivamente assumiu-se como uma economia
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socialista de mercado e 2001, quando a China foi admitida na Organização
Mundial do Comércio. A característica mais marcante desse período foram
as taxas de crescimento do PIB na ordem de 10% ao ano, baseadas na
combinação sem precedentes na história econômica mundial de atração de
investimento estrangeiro, investimentos em infraestrutura, de uma vasta
população em idade de trabalho, salários baixos, apoio estatal, moeda fraca
e ganhos de produtividade.
O terceiro ciclo, iniciado em 2012, com a eleição de Xi Jinping, se
caracteriza pelo que passou a ser denominado de “novo normal” da economia
chinesa, uma vez que ao invés de elevadas taxas de crescimento alcançadas
por meio da exploração de recursos humanos e materiais que legaram ao
país um grande passivo ambiental e uma maior desigualdade social, a
prioridade passar a ser o aumento da produtividade por meio da inovação
tecnológica, o aumento do padrão de vida de sua população e um maior
dinamismo do setor de serviços. A despeito de uma diminuição quantitativa
dos índices de crescimento, a China busca uma melhoria qualitativa no seu
modelo de desenvolvimento. A este respeito, assinala Hu Angang:
(...) A China não está se aproximando do abismo, ela está
entrando numa nova fase de desenvolvimento. O presidente
chinês, Xi Jinping denominou esta próxima fase de crescimento
do “novo normal”, um termo já utilizado por Mohamed El-Erian,
o ex-CEO da empresa global de investimentos PIMCO, para
descrever a dolorosa recuperação econômica do Ocidente após
a crise financeira de 2008. Mas Xi usou a frase para descrever
algo diferente: um reequilíbrio fundamental, aquele em que o
país diversifica sua economia, alcança um nível mais
sustentável de crescimento e distribui os benefícios de forma
mais uniforme. O novo normal está agora em seus estágios
iniciais, mas se Pequim conseguir sustentá-la, os cidadãos da
China poderão contar com um crescimento continuado e a
melhorias materiais na sua qualidade de vida. O resto do
mundo, entretanto, pode esperar que a China se torne ainda
mais integrada na economia global. O século chinês não está
no começo do fim, mas no fim do começo1.(Hu Angang, 2015)
(Tradução nossa, LAP/MCP)
1

Such thinking is misguided. China is not nearing the edge of a cliff; it is entering a new stage of
development. Chinese President Xi Jinping has called this next phase of growth the “new normal,” a term that Mohamed El-Erian, the former CEO of the global investment firm PIMCO, famously
used to describe the West’s painful economic recovery following the 2008 financial crisis. But Xi
used the phrase to describe something different: a crucial rebalancing, one in which the country
diversifies its economy, embraces a more sustainable level of growth, and distributes the benefits
more evenly. The new normal is in its early stages now, but if Beijing manages to sustain it,
China’s citizens can count on continued growth and material improvements in their quality of life.
The rest of the world, meanwhile, can expect China to become further integrated into the global
economy. The Chinese century is not at the beginning of the end; it is at the end of the beginning.
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Vale ressaltar que a crise de 2008 de certa forma serviu de catalizador
desse novo ciclo, na medida em que colocou para a China a necessidade de
passar a depender mais de si própria para continuar a crescer, seja porque o
longo período de recessão em que mergulhou a economia mundial afetou um
de seus motores de crescimento no ciclo anterior - as exportações de produtos
manufaturados produzidos com o uso intensivo de mão-de-obra barata, seja
porque a elevação do custo da mão-de-obra tirou competividade dos produtos
chineses intensivos no uso de mão-de-obra, seja porque o processo de
urbanização levou à criação de uma poderosa classe média urbana que passou
a exigir uma maior oferta de bens de consumo e serviços mais sofisticados.
Apenas para efeito de ilustração considere-se que o custo médio de
mão-de-obra, definido como salários mais benefícios, no coração industrial
costeiro da China mais que dobrou enquanto percentagem do salário
industrial dos Estados Unidos de cerca de 30%, em 2000, para 64%, em
2015, atingindo o valor de US$ 14,6/hora (Whelan e Fung, 2016). Enquanto
isso no México, para onde muitas empresas anteriormente instaladas na
China estão migrando, a média de salário vai de pouco menos de um dólar
por hora em algumas fábricas de autopeças, até três dólares por hora nas
grandes linhas de montagem. A Audi, que vai iniciar a produção de carros
de luxo na cidade de São José Chiapa, afirmou que 230.000 pessoas se
candidataram às 4.200 vagas oferecidas para receber uma média de US$
7.200 por ano no casos dos operários da linha de montagem e um pouco
menos que o triplo no caso dos engenheiros. A Ford e outras montadoras
americanas que operam no México pagam salários de cerca US$ 1,50 a
US$2,30 por hora (Roger e Althaus, 2016)
Embora o XIIº Plano Quinquenal (2011-2015) já apontasse os elementos
essenciais dessa nova direção da economia chinesa, nomeadamente a
questão do aumento do consumo interno e da oferta de serviços públicos e
assistência social, é no XIIIº Plano Quinquenal (2016-2022), implementado
já sob a liderança de XI Jinping, que estão definidas mais claramente as
bases que deverão marcar esse terceiro ciclo.
No plano econômico, esse novo ciclo da economia chinesa, que deve se
estender até meados do século, ocasião em que a Revolução Chinesa chegará
ao seu centésimo aniversário, será marcado pela transição da China de uma
economia em desenvolvimento, com uma produção industrial baseada em
indústrias maduras, de tecnologias baixa, média e média-alta, em geral
importadas, para uma economia avançada, como uma produção industrial
baseada em indústrias de alta tecnologia e inovação autóctone, com
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participação cada vez maior do setor privado. Outra característica importante
desse novo ciclo será a mudança no sentido do investimento direto externo.
A China deixará de ser um importador líquido de capitais e passará a ser um
exportador líquido de investimento direto estrangeiro. As empresas chinesas,
seja por meio de fusões e aquisições no exterior, seja por meio de implantação
de novas unidades industriais no exterior, passará a ter mais presença global
para contornar as barreiras às exportações, garantir acesso a recursos naturais
e rotas seguras de fornecimento, e também para criar oportunidades de
emprego de mão-de-obra especializada sobressalente na China.
No plano geopolítico, esse novo ciclo será marcado por uma postura
mais assertiva da China em suas relações internacionais, buscando expressar
nas relações políticas com o exterior sua força econômica. Iniciativas como a
criação do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), o banco dos BRICS, do
Banco de Investimento em Infraestrutura da Ásia (AIIB) e internacionalização
do Renminbi compõem esse quadro de posição mais afirmativa da China em
suas relações com o resto do mundo. Embora o foco principal continue
sendo a sua vizinhança asiática, como fica evidente pelo projeto “Um cinturão,
uma Rota”, a América Latina deverá ocupar um lugar especial na geopolítica
chinesa, seja porque a região continuará a ser um fornecedor importante de
matérias-primas e recursos energéticos, seja para garantir rotas mais seguras
de fornecimento desses recursos via Pacífico, seja como mercado de
exportação, seja como oportunidade de integração da região nas cadeias
globais de valor das empresas chinesas, gerando oportunidades para o uso
de capitais, tecnologias e mão-de-obra especializada excedentes na China.
4 O “novo normal” nas relações com a América Latina
O modelo de crescimento da China, mais centrado no consumo interno
e menos no investimento em infraestrutura, implicará na redução do ritmo
de crescimento de suas importações, sobretudo de commodities minerais.
De qualquer modo, a América Latina continuará a desempenhar um papel
importante como fornecedor de matérias-primas para a China. O rápido
processo de urbanização da China e o aumento do consumo interno
demandarão mais importações de petróleo e de alimentos processados ou
in-natura, para os quais a América Latina pode ser um importante fornecedor.
As exportações de carne do Brasil, de frutas e vinho do Chile, de pescados
do Peru vêm aumentando substancialmente e com grande potencial para o
futuro. O Brasil, em particular, possui a maior reserva de terras agrícolas
do mundo e poderá ser o grande fornecedor mundial de alimentos, inclusive
20

PAULINO, L. A.; PIRES, M. C. As relações entre a China e América Latina frente ao novo...

para a China. Essas exportações de alimentos têm maior valor agregado,
pois ao invés de exportarmos apenas soja ou milho, estaremos exportando
porco e frango que nada mais são do que soja e milho com valor agregado.
Já para países como Venezuela, Equador e mesmo o Brasil, a demanda por
petróleo pode se intensificar até que novas tecnologias energéticas limpas
alcancem a sua maturidade. De acordo com estudo da OECD/ECLAC/CAF
os desafios do “new normal” chinês se colocam neste patamar:
Para se manter competitiva frente aos chineses, a América Latina
terá de diversificar e modernizar sua estrutura de produção,
com base em políticas inovadoras de desenvolvimento produtivo.
Ao contrário da China, que exibe uma das cestas comerciais
mais diversificadas, desenvolvendo vantagens comparativas em
quase 60 indústrias, a América Latina mostra muito pouco
progresso. Somente a Colômbia e a Costa Rica, que possuem os
melhores desempenhos da América Latina, fizeram frente ao
aumento chinês. A transição da China poderá afetar
negativamente as exportações de commodities tradicionais da
América Latina. De acordo com nossas projeções, em 2030, as
[taxas de crescimento das] exportações de metais e minérios de
poderiam diminuir de 16% ao ano na década anterior para 3%,
dos combustíveis fósseis de 16% para 4% e as de alimentos de
12% para 2%. Ao mesmo tempo, a recomposição do consumo
da China poderia abrir [novas] oportunidades para as
exportações latino-americanas, especialmente em certos tipos
de alimentos, serviços e turismo. No entanto, a participação da
América Latina nas cadeias globais de valor é consideravelmente
menor do que a de outras regiões. Para superar isso, alguns
países da região poderiam ter como alvo modernização no setor
agrícola, bem como serviços, [baseados] em conhecimento e
especialmente os serviços intensivos em tecnologia2. (OECD/
ECLAC/CAF, 2015: 136) Tradução nossa: LAP/MCP)

Para além do potencial de se agregar valor na pauta já exportada para
a China, ainda que baseada em vantagens comparativas, ou ainda agregar
a ela serviços ou turismo, é na integração da América Latina nas cadeias de
2

To remain competitive to the Chinese, Latin America will have to diversify and upgrade its production
structure, based on innovative productive development policies. Unlike China, which exhibits one
of the most diversified trade baskets and has developed comparative advantages in nearly 60
industries, Latin America shows very little progress. Only Colombia and Costa Rica, Latin America’s
best performers, match the Chinese increase. China’s transition could negatively affect traditional
commodity exports from Latin America. According to our projections, by 2030, metal and ores
exports could decrease from 16% in the previous decade to 3%, fossil fuels exports could tumble
from 16% to 4% and food exports from 12% to 2%. At the same time, China’s recomposition of
consumption will open opportunities for Latin American exports, especially in certain foods, services
and tourism sectors. Yet, Latin America’s participation in global value chains is considerably lower
than those of other regions. To overcome this, some countries in the region could target upgrading
in the agricultural sector as well as services, especially knowledge- and technology-intensive services.
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valor da China a oportunidade mais almejada, visto as potencialidades do
multiplicador da renda associadas ao setor industrial. Nesse aspecto, é de
grande relevância a nova estratégica industrial da China para a região. Seja
para contornar barreiras às importações, seja ocupar nichos de mercado
ocupados por outros concorrentes estrangeiros, seja utilizar parte de sua
capacidade ociosa na área de obras de infraestrutura, seja para gerar
empregos para mão-de-obra especializada chinesa excedente, seja para
garantir rotas seguras de fornecimento de matérias-primas a China está
aumentando seus investimentos industriais e infraestrutura na região. A
inclusão dos países da América Latina nas cadeias globais de valor das
empresas chinesas pode significar um importante impulso para o
desenvolvimento industrial da região.
Não há, entretanto, como haver mudanças no padrão comercial entre
China e América Latina se não houver, em primeiro lugar, mudanças na
própria região, ou seja, para exportar outros produtos que não apenas
commodities é preciso em primeiro lugar produzi-las. Um caminho natural,
afirma Estevadordal (2016), é agregar mais valor aos produtos nos quais a
região possui vantagens comparativas, mas para isso é necessário negociar,
inclusive com a China, de forma mais incisiva de forma a derrubar barreiras
tributárias e não-tributárias e reduzir o uso da escalada tributária. Também
é necessário aumentar o IDE na China para superar as barreiras culturais
e institucionais.
Beliz (2016) afirma que no período 2004-2008 houve uma convergência
quase automática e fácil entre China e América Latina conduzida
basicamente pelo setor privado devido à elevada complementaridade
decorrente do rápido crescimento da China e crescente demanda por
recursos naturais. No período 2008-2009 esta complementaridade se
manteve graças às medidas tomadas pela China para manter a economia
crescendo. Os preços das commodities continuaram elevados. A partir de
2009 a China passou a mudar seu modelo de crescimento, o que implicou
em taxas de crescimento mais baixas e menor demanda por recursos
naturais. Depois de ter aumentado a especialização na exportação de
produtos naturais, a América Latina corre o risco de sofrer com a queda da
demanda por commodities, caso não adapte sua oferta às novas demandas
decorrentes das mudanças por que passa a China.
Para Myers (2016), as relações entre a China e América Latina estão
baseadas na complementaridade comercial. Desde que a China adotou um
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modelo de crescimento baseado em exportações na década de 1980, a
América Latina tem desempenhado um papel importante no modelo chinês,
de um lado como fornecedor de matérias-primas, de outro lado, como
mercado para as exportações de manufaturas. As mudanças pelas quais
passa a economia chinesa podem abrir novas oportunidades e mudanças
qualitativas nesse relacionamento. Se por um lado um menor nível de
crescimento implica em menor demanda de recursos naturais e menores
preços, por outro lado a necessidade da China de encontrar usos mais
eficientes de sua capacidade produtiva pode implicar em novas
oportunidades de investimento na região em áreas de manufatura,
infraestrutura e serviços. Os recentes anúncios de investimento, bem como
as declarações de autoridades chinesas evidenciam os novos rumos dessa
relação bilateral.
O esquema de cooperação 1 + 3 + 6 anunciado durante a viagem do
Presidente Xi Jinping a Fortaleza, por ocasião da reunião de cúpula dos
BRICS, em 2014, ilustra bem as possibilidades no “novo normal” das relações
da China com a América Latina. Segundo Myers (2016):
“O número 1 significa “um plano”, em referência ao Plano de
Cooperação China-CELAC (2015-2019), que foi tornado público
logo após a reunião ministerial do Fórum China-CELAC
celebrada em Pequim em janeiro de 2015. O 3 se refere aos
“motores” da economia - o comércio, o investimento e a
cooperação financeira - que definirão as regiões da China com
a região. Por sua parte, o 6 neste esquema se refere às seis
industrias nas quais a China centrará sua atenção (e canalizará
investimentos): energia e recursos naturais, construção de
infraestrutura, agricultura, manufatura, inovação científica e
tecnológica e tecnologias da informação”

O primeiro ministro Li Keqiang, durante visita à América Latina, em
2015, introduziu um novo número para designar sua nova política: o modelo
3 x 3 de cooperação econômica sino-latino-americana. Segundo Myers
(2016):
“Esta política propõe incentivar a cooperação entre empresas,
sociedades e governos (3) da China e América Latina nos três
campos da logística, da geração de eletricidade e das tecnologias
de informação (3). Por sua vez, Li propôs um fundo de US$ 30
bilhões para desenvolver a capacidade produtiva nessas e em
outras industrias”.
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Se os planos para o desenvolvimento de infraestrutura na América
Latina são quase nada frente aos planos chineses para a Nova Rota da
Seda, de qualquer modo têm igualmente um sentido estratégico na medida
em que visam criar rotas alternativas mais seguras de abastecimento através
do Pacífico. A afirmação do Presidente Xi Jinping de que nos próximos anos
o comércio entre a China e América Latina alcançará US$ 500 bilhões baseiase na compreensão de que a demanda chinesa por produtos agrícolas e
minérios continuará elevada nos próximos anos, mas também contribuirá
para isso a recente onda de investimentos chineses na região nas áreas
industrial, de infraestrutura e energia (Myers, 2016).
4 Considerações Finais
O desafio para a América Latina frente a esse novo quadro consiste,
além de atrair os investimentos chineses, em modificar sua estrutura
industrial de forma a facilitar o desenvolvimento de indústrias com maior
potencial de integração às cadeias globais de valor. A atual especialização
na produção de commodities e indústrias de processo contínuo em muitos
países da região oferece poucas oportunidades de integração da estrutura
industrial da América Latina à de outras regiões do globo. Acrescente-se a
isso que as deficiências de infraestrutura e a pouca participação dos países
da região, nomeadamente o Brasil e o Mercosul, em acordos de livre-comércio
se constituem em dificuldades adicionais para essa integração. Existem
atualmente em vigor no mundo cerca de 400 acordos bilaterais e plurilaterais
de comércio, dos quais o Mercosul participa em apenas oito e ainda de
forma limitada. Acordos multilaterais no âmbito da OMC encontram
dificuldade de avançar devido em grande parte ao fato de que agenda
demandante do Mercosul se concentra em áreas onde o protecionismo é
elevado nos países desenvolvidos e não tende a arrefecer, como é o caso da
agricultura.
A própria integração física da América do Sul, que poderia expandir o
tamanho dos mercados e criar oportunidades de criação regional de cadeias
de valor é precária. Talvez uma das maiores vantagens dos investimentos
chineses em infraestrutura na região para garantir canais de abastecimento
mais seguros via Pacífico seja a integração logística da América do Sul. A
integração física da região associada a diversos pontos positivos,
nomeadamente o fato de o Brasil ainda possuir uma base tecnológica

24

PAULINO, L. A.; PIRES, M. C. As relações entre a China e América Latina frente ao novo...

robusta, áreas de excelência em diversas industriais, proximidade cultural
e temporal com a Europa Ocidental e grande mercado interno podem ser a
oportunidade para que o “novo normal” das relações entre a China e América
Latina tenham consequências positivas para a região.
Entretanto, é preciso considerar a persistência de obstáculos estruturais
para que a América Latina possa se reorganizar para fazer frente aos desafios
da relação bilateral com a China. Em primeiro lugar deve ser considerado o
aspecto institucional, que diz respeito não apenas à segurança jurídica,
mas também à própria eficiência da ação do Estado em coordenar esforços
de desenvolvimento econômico. O burocratismo é uma barreira de difícil
superação. Projetos de infraestrutura que envolvam diferentes níveis de
poder dentro de um Estado ou ainda que abranjam outros países da região
sempre encontram barreiras que funcionam como vetos cruzados. Arranjos
regionais como o Mercosul, a Unasul ou a CELAC não têm logrado sucesso
em coordenar as ações dos Estados. Aparentemente, diante do fracasso de
uma sigla, cria-se outra para tentar resolver problemas que permanecem
insolúveis.
Ademais, outra herança de nossa formação diz respeito ao próprio grau
de envolvimento das elites econômicas em projetos que envolvam
empreendedorismo e inovação tecnológica. Por aqui, mostra-se mais
conveniente importar padrões de consumo e padrões tecnológicos do que
desenvolvê-los de acordo com nossa realidade ambiental e social. Os esforços
do Estado em formar mão-de-obra de alto nível esbarram na dificuldade de
inserir cientistas e tecnólogos em departamentos de Pesquisa e
Desenvolvimento das empresas de nossos. A migração de cérebros da
América Latina para os centros industrializados é a face perversa dessa
situação.
Assim, os dois pilares essenciais para a melhoria da qualidade da relação
bilateral entre a América Latina e a China mostram-se instáveis: a falta de
capacidade de direção dos Estados nacionais e a ausência de uma elite
empresarial empreendedora. Nesses termos, o modelo inclusivo de
crescimento da China, o “novo normal” poderá ser uma nova oportunidade
perdida.
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UMA DISCUSSÃO A RESPEITO DA ROTA MARÍTIMA DA
SEDA NO SÉCULO XXI: UMA ESTRATÉGIA ESTENDIDA À
AMÉRICA LATINA
Tang Jun1
“Tradução (chinês-português): Diego Amorim; do revisora: Olívia Bulla”

A DEBATE ON MARITIME SILK ROUTE IN THE XXI CENTURY: AN
EXTENDED STRATEGY FOR LATIN AMERICA
UNA DISCUSIÓN ACERCA DE LA RUTA DE LA SEDA MARÍTIMA EN EL
SIGLO XXI: UNA ESTRATEGIA EXTENDIDA PARA AMÉRICA LATINA
Resumo: A América Latina supostamente é um importante polo da “Rota
Marítima da Seda”. A partir das perspectivas históricas e das bases reais,
existem importantes estratégias globais, regionais e chinesas em estender
a Rota Marítima da Seda no século XXI para a América Latina. Embora a
estratégia venha a encontrar vários obstáculos, a China deverá promover
através do fortalecimento da cooperação tripartite, celebrando desta forma
o acordo de livre comércio multilateral, aumentando a cooperação em
construção de infraestrutura e ampliando o intercâmbio de pessoas, entre
outras medidas.
Palavras-chave: Rota Marítima da Seda no Século XXI; América Latina;
TPP; estratégia comercial
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Abstract: Latin America is supposed to be one important polar of “Marine
silk road” Either from the perspective of history or reality basis. There are
global, regional and Chinese strategic significance to extended the 21st
century’s Marine silk road strategy to Latin America. Although the strategy
will encounter various obstacles, China should promote it actively through
strengthening the tripartite cooperation, concluding the multilateral free
trade agreement, increasing infrastructure construction cooperation and
expanding civil exchanges as well as other measures.
Keywords: The 21st Century’s Marine silk road; Latin America; TPP; trade
strategy
Resumen: América Latina se supone es un importante polo de la “Ruta de
la Seda Marina”. Esto lo es desde el punto de vista histórico o con base en
la realidad. Esta región tiene importancia estratégica global, regional y para
la estrategia china de Ruta de la Seda Marina y su extensión para el siglo
21. Aunque la estrategia se enfrentará con diversos obstáculos, China debe
promoverla de forma activa mediante el fortalecimiento de la cooperación
tripartita, estimular un acuerdo multilateral de libre comercio, incrementar
la cooperación para la construcción de infraestructura y por la ampliación
de los intercambios entre las personas, así como otras medidas.
Palabras Clave: Ruta de la Seda Marina para el Siglo XXI; América Latina;
estrategia comercial; TPP

1 Introdução

Em outubro de 2013, o presidente chinês, Xi Jinping, foi convidado a
discursar no congresso indonésio, apresentando a iniciativa de construção,
junto com os membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático
(ASEAN), da “Rota Marítima da Seda” no século XXI. Desde então, o Partido
Comunista chinês na 18ª do comitê central incluiu na terceira reunião
plenária, sobre trabalho e economia no século XXI, a “Rota Marítima da
Seda”, a ser construída na região. No dia 05 de março de 2014, o primeiroministro chinês, Li Keqian, reforçou o (relatório de trabalho do governo)
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também apresentando “O planejamento para a construção da ‘Rota Marítima
da Seda’ no século XXI”. Portanto, “A Rota da Seda” do século XXI é uma
estratégia nacional de abertura comercial da China.
“A Rota da Seda” foi uma antiga rota de comércio exterior da China,.
Por ser um produto ícone do país, a seda foi também núcleo do comércio da
China antiga. Mas é claro que a antiga rota de comércio exterior da China
também tinham outros produtos. Em 1877, o geólogo alemão Ferdinand
Von Richthofen pela primeira vez denominou a antiga rota de comércio
como “Rota da Seda”. Posteriormente, o sinólogo francês Emmanuel-Édouard
Chavannes chamou essa antiga rota como “Rota Marítima da Seda”. Em
1991, “A Rota Marítima da Seda” apareceu em documentos oficiais da
UNESCO.
A China sempre foi uma nação voltada para o comércio exterior. Existem
linhas comercias para o leste e o oeste, uma linha sul, assim como outras.
Para o leste, o Japão e a Coreia do Sul; para o oeste, o Golfo Pérsico e a
região do Mediterrâneo; ao sul, os países do sudeste asiático. Entre os séculos
XVI e XIX, saindo das cidades costeiras chinesas, passando pelo sudeste
asiático e chegando à distante América Latina, a “Rota Marítima da Seda”
atingiu o auge do desenvolvimento. Portanto, a “Rota Marítima da Seda” na
América Latina não pode ser negligenciada, devendo se tornar um conceito
estratégico para a Rota Marítima no Século XXI. Em 2013, Tong Chun propõe
desenvolver a aliança do pacifico, construindo desta forma a “Rota Marítima
Econômica da Seda”.
O principal ponto de vista deste artigo consiste, a partir da história, da
realidade e das perspectivas, mostrar a necessidade de estender as
estratégias da “Rota Marítima da Seda” no século XXI até a América Latina,
formando China-ASEAN-América Latina uma zona de desenvolvimento
econômico, em uma relação de beneficio mútuo, formulando a abertura e
reforma de um novo padrão de interação. Como parte do acordo, a segunda
seção analisa a “Rota Marítima da Seda” no século XXI, estendida até a
América Latina, suas bases históricas e a realidade. A terceira seção, por
sua vez, analisará as dificuldades e obstáculos da estratégia da “Rota
Marítima da Seda” no século XXI para o mundo, a região e a importância
estratégica para a China. A última parte é a conclusão, que será entregue
ao governo chinês com sugestões de estratégia política para a implementação
da “ Rota Marítima da Seda” no século XXI.
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2 A base histórica e a realidade da “Rota Marítima da Seda” estendida
à América Latina no século XXI
2.1 A história da “Rota Marítima da Seda”
Quando o presidente Xi Jinping propôs a construção da nova “Rota
Marítima da Seda” no século XXI, o governo chinês originalmente concebeu
aprofundar mais as relações entre China e os países da ASEAN.
Historicamente, a antiga rota comercial chinesa em direção ao sudeste
asiático foi a “Rota Marítima da Seda”, desenvolvida desde a dinastia Han e
amadurecida durante a dinastia Song. No século XVI, com o aumento das
grandes navegações, se estabeleceram as bases das rotas comerciais globais.
Os portugueses no século XVI iniciaram a rota comercial entre Macau –
Goa – Lisboa e Brasil, sendo esta a primeira rota comercial entre a China e
América Latina2. Em 1570, os colonizadores espanhóis conquistaram Manila,
abrindo imediatamente, a partir das cidades costeiras chinesas, o trânsito
à Manila, chegando até Acapulco, no México, rota que ficou conhecida como
“Galeão Comercial”. Essas rotas comerciais, partindo da China, chegaram
à América Latina, tornando-se a “Rota Marítima da Seda”. Assim, Portugal
e Espanha inauguram novas rotas, compondo a rede comercial do Pacifico.
A “Rota Marítima da Seda”, depois de conectada à América Latina,
promoveu através do comércio global uma nova fase da história da
humanidade. Os espanhóis nas cidades costeiras chinesas adquiriram seda,
porcelanas e outros produtos, enviados a partir de Manila para Acapulco. A
capacidade de transporte dos “Galeões” era superior às transportadas na
caravana de camelos na “Rota da Seda”, portanto uma grande quantidade
de prata circulou na China. De acordo com estudiosos, durante dois séculos
e meio, entre 1565 e 1815, as autoridades espanholas enviaram de um a
quatro “Galeões” a cada ano no trecho Manila-Acapulco, circulando entre 1
milhão e 4 milhões de bissaus anualmente para a compra de seda e outros
produtos. Entre 1571 até 1821, o total de moedas de pratas saindo das
Américas chegando a Manila acumulou o montante de 400 milhões de
bissaus, sendo que a metade entrou na China3. A China teve posição
dominante na “Rota Marítima da Seda”, mantendo-se durante muito tempo
com uma situação de superávit comercial.
2

3

LUO Rongqu. “Os Laços históricos entre China e América Latina ( séculos XVI ao XIX)” Universidade de Pequim. 1986.
“ A história do Galeão Manila” , http://www.eeo.com.cn/2006/0616/45043.shtml
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A “Rota Marítima da Seda” também levou a China ao intercâmbio
cultural com países de várias partes do mundo. Chineses das cidades
costeiras começaram a se mudar para os países do sudeste asiático,
promovendo o desenvolvimento em várias áreas. Manila teve rápido
desenvolvimento na agricultura, economia, indústria e transporte marítimo.
Acapulco também, já que a “Rota Marítima da Seda” transformou-se de
uma aldeia de pescadores para uma das cidades mais famosas e centrais
para a comercialização de porcelana nas Américas. Ao mesmo tempo, batata,
batata-doce, tomate e outros plantios latino-americanos foram introduzidos
na China, promovendo o desenvolvimento da agricultura chinesa.
2.2 Bases de formação da “Rota Marítima da Seda” no século XXI
estratégia estendida à América Latina
Embora no século XVIII, a conhecida “Rota Marítima da Seda” tenha
entrado em declínio, o intercâmbio cultural e comercial entre China, ASEAN
e América Latina não foi interrompido. Especialmente no século XXI, quando
políticas entre China e ASEAN, China e América Latina e ASEAN e América
Latina, assim como outros aspectos econômicos, culturais, estabeleceram
uma sólida base para o renascimento da “Rota Marítima da Seda”.
2.2.1 Bases para o desenvolvimento econômico
No século XXI, China e ASEAN e América Latina, foram as regiões de
mais rápido crescimento no mundo (figura 1), especialmente a partir da
crise financeira de 2008. China, ASEAN e América Latina, foram os primeiros
a saírem da crise mundial, recuperando e mantendo suas economias nas
principais áreas de crescimento. Atualmente, a China já é a segunda maior
economia do mundo, atrás dos Estados Unidos, e os países da ASEAN
esperam superar os originais “tigres asiáticos” em poucos anos, enquanto
na América Latina as economias se mantiveram estáveis. De acordo com
estatísticas do Fundo Monetário Internacional (FMI) de 2013, China, ASEAN
e América Latina representam proporcionalmente 14.9%ÿ4.3% e 8.8%4 do
PIB mundial, ou seja, essas três regiões representam 28% do PIB mundial,
alcançando papel central no mundo.

4

IMF, World Economic Outlook Database Abril 2013.
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Figura 1 - 2001-2012 Taxa de crescimento médio anual do PIB (%)

Fontes: China - Crescimento anual do PIB chinês ao longo dos anos. Anuário do
departamento nacional de estatísticas - ASEAN- Taxa média de crescimento anual do
PIB, banco de dados do site oficialÿwww.asean.org, América Latina- Dados da taxa de
crescimento anual do PIB. Site Oficial da Comissão econômica para América Latina e
Caribe (www.cepal.org).

2.2.2 Bases para o desenvolvimento comercial
Desde o inicio do século XXI, o comércio entre China, ASEAN e América
Latina vem crescendo rapidamente.
As relações econômicas e comerciais da China com a ASEAN vêm
estreitando os laços cada vez mais, desde o estabelecimento da área de
livre comércio, com ambos os lados tendo metas em comum, baseada em
uma relação de benefício e objetivos mútuos de desenvolvimento. De acordo
com os dados estatísticos chineses5, o total comercializado entre China e
ASEAN passou de US$ 54,767 bilhões em 2002 para US$ 400,1 bilhões em
2012, um aumento de 7,3 vezes em dez anos, ou seja, um crescimento, em
média, de 22% nos últimos 10 anos. A China é hoje o maior parceiro comercial
da ASEAN e ASEAN tornou-se o terceiro maior parceiro comercial da China.
O valor total acumulado do comércio bilateral entre China-ASEAN foi de
US$ 30,1 bilhões até o fim de 2002 e o aumento do comércio bilateral da

5

China e ASEAN . Anuário do departamento nacional de estatísticas, Ministério do Comercio da
China.
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China-ASEAN ao final de 2012 foi de US$ 70 bilhões, ou seja, valor total
acumulado de aproximadamente US$ 100 bilhões. A ASEAN ultrapassou a
Austrália, Estados Unidos, Rússia e outros países, para se tornar a quarta
maior economia de investimentos estrangeiros direto da China.
Em 03 de setembro de 2013, o primeiro ministro chinês, Li Keqiang,
fez um importante discurso no Conselho de Estado, durante a cerimônia de
abertura da décima sessão da Expo China-ASEAN. Ele disse que o comércio
total da China-ASEAN está previsto em US$ 1 trilhão e o comércio bilateral,
em US$ 150 bilhões até 20206. Os países da ASEAN serão a prioridade de
investimento exterior chinês.
Nos últimos 10 anos, as relações comerciais da China com os países
da América Latina, inaugurou uma rápida e abrangente fase de
desenvolvimento e cooperação, que continua crescendo e se expandindo.
Existem interesses comuns que constroem essa relação mútua de confiança,
desenvolvimento econômico e comercial como novos padrões.
Ainda de acordo com as estatísticas chinesas7, o comércio total da China
com os países da América Latina foi US$ 17,824 bilhões em 2002 para US$
261,2 bilhões em 2012, um aumento de mais de 13 vezes em 10 anos.
Atualmente, a China tornou-se o segundo maior parceiro comercial da
América Latina. Ao mesmo tempo, a cooperação econômica entre da China
com América Latina e Caribe também tem alcançado grande progresso. A
partir do final de 2013, o investimento direto da China em ações não
financeiras na América Latina chegou a US$ 83,4 bilhões. Em 2012, o então
primeiro-ministro chinês Wen Jiabao, em um discurso na Comissão
Econômica das Nações Unidas para América Latina, dissera que ao longo
dos próximos cinco anos, o comércio bilateral entre China e América Latina
aumentaria para US$ 400 bilhões. Com o estreitamento das relações
econômicas e comerciais entre China, ASEAN e América Latina, a “Rota
Marítima da Seda” tornar a renascer no século XXI.

Xinhuanet, acessado em 3 de novembro de 2013. <http://news.xinhuanet.com/politics/201309/03/c_117207246.htm>.
7
China e ASEAN . Anuário do departamento nacional de estatísticas, Ministério do Comercio da
China.
6
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2.2.3 Bases de Cooperação Politica
China e os países membros da ASEAN são vizinhos geograficamente,
desfrutando de uma estreita cooperação política. Em 1996, a China tornouse um intenso parceiro de diálogo com a ASEAN e, em 2002, assinou um
acordo de livre comércio com a ASEAN, no primeiro acordo desta natureza
firmado pelos chineses. Embora China e América Latina sejam
geograficamente distantes, há muito tempo as regiões têm mútuo apoio em
assuntos internacionais, em uma vigorosa e profunda amizade. A China e
os países da América Latina formam uma parceria estratégica. China, Chile,
Costa Rica e Peru já assinaram acordos de livre comércio. China e ASEAN
começaram a interagir de forma mais próxima e frequente com os países da
América Latina nos últimos anos. China e ASEAN e os três países latinoamericanos assinaram acordos de livre comércio e cooperação com parcerias
estratégicas em uma visão abrangente. Muitos países latinos também estão
ativamente envolvidos com os países membros da ASEAN. Assim como o
Chile, o Peru assinou acordos de livre comércio com a ASEAN, ao mesmo
tempo em que o Chile e outros países latino-americanos e do Pacifico,
incluindo países da ASEAN, iniciaram o acordo de parceria estratégica TransPacífico de Associação Econômica (TPP). Em 2011, Peru, México, Chile e
Colômbia formaram os quatros países da “Aliança do Pacifico”, refletindo
também o foco na região do Pacífico, considerando a importância dos países
da ASEAN. Atualmente, a China éum Estado observador oficial da “Aliança
do Pacífico”. Portanto, tanto a partir da origem histórica ou da perspectiva
baseada na realidade, a América Latina deve ser um importante polo da
“Rota Marítima da Seda”. Apenas a união entre China, ASEAN e América
Latina será capaz de realmente renascer a “Rota Marítima da Seda” no
século XXI.

3 A importância da “Rota Marítima da Seda” estendida à América Latina
no século XXI.

3.1 A importância estratégica global

A importância estratégica global refletida em muitos aspectos, como
política, economia e cultura. Na atual configuração global, China, ASEAN e
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América Latina são nações em desenvolvimento que buscam a manutenção
da paz mundial, assim como impulsionar e solidificar a formação de uma
nova ordem global. Uma vez unidas, essas forças promoverão uma nova
ordem global plural, racional e justa, mantendo a estabilidade regional e a
paz mundial, contrapondo-se às hegemonias internacionais. Podemos
imaginar que a “Rota Marítima da Seda” estendida à América Latina no
século XXI permitirá que esses países criem uma nova era, chamada Era
do Pacífico.
A partir da ordem econômica global, sem dúvidas, no século XXI a
“Rota Marítima da Seda”, com China, Asean e América Latina conectarão os
três sistemas econômicos mais dinâmicos na atualidade. Será uma parceria
de auxílio mútuo, chegando a uma combinação poderosa, com uma
configuração de fluxos eficazes, fortalecendo e impulsionando o
desenvolvimento nessas três regiões. Certamente também ajudará a
economia global a sair da atual crise e reavivar a recuperação mundial.
Do ponto de vista da cultura, a criação da “Rota Marítima da Seda”
entre China, ASEAN e América Latina será um importante caminho de
intercâmbio cultural. A implementação no século XXI da nova rota promoverá
e motivará o desenvolvimento e a diversificação cultural entre essas regiões.
3.2 Importância estratégica regional
A “Rota Marítima da Seda” no século XXI reflete a intenção de
cooperação e desenvolvimento entre China, ASEAN e América Latina em
uma relação de benefícios mútuos para essas três regiões.
Para a Ásia, a “Rota Marítima da Seda” no século XXI irá acelerar ainda
mais a circulação de capitais, mercadorias e recursos humanos entre China
e ASEAN, implementando uma zona de livre comércio. Motivados por essa
tendência promissora, Japão, Coreia do Sul e outros países também estariam
dispostos em participar e atualizar o atual “10 + 1” para “10 + 3”, formando
uma zona maior de livre comércio no Leste e Sudeste asiático, aumentando
naturalmente o vigor econômico da região. O mais importante dessa
estratégia será também conectar “A zona econômica da Seda” como o
“Cinturão Econômico China-Brasil”, tornando uma união estratégica na
criação de uma nova ordem aberta e livre dentro da Ásia. Além disso, essa
estratégia ajudará a região na exportação para a América Latina, elevando
o status econômico da Ásia no mundo.
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A América Latina, através da estratégia da “Rota Marítima da Seda” no
século XXI, receberá, por um lado, apoio para promover o processo de
integração latino-americana, alcançando sua integração de recursos e, por
outro lado, os países da América Latina poderão cruzar o Oceano Pacifico,
formando uma parceria de desenvolvimento com os países asiáticos e
impulsionando um crescimento sustentável na região latina.
3.3 A importância estratégica para a China
3.3.1 Aprofundar a nova situação da abertura da China para o mundo
Depois da proposta da “Rota Marítima da Seda” no século XXI, as
cidades costeiras chinesas têm respondido positivamente com uma série
de políticas relacionadas à implementação dessa estratégia e seu
desenvolvimento, tais como a extensão para a América Latina, formando a
Zona Econômica entre China, ASEAN e América Latina, e a expansão das
exportações dessas regiões para novos territórios, reduzindo, desta forma,
a dependência do comércio exterior para os mercados da Europa e dos
Estados Unidos e trazendo, assim, um novo vigor à economia exportadora
chinesa. A “Rota Marítima da Seda” do século XXI e o “Cinturão Econômico
da Seda”, mesmo enfatizando partes diferentes, ecoam entre si, podendo
integrar-se com outros parceiros, incrementando o nível de abertura da
China com o mundo. Como resultado, a China terá posição central,
conectando ASEAN e América Latina a uma nova zona econômica a ser
formada futuramente.
3.3.2 O uso da TPP (Parceria Trans-Pacífico ) pelo Estados Unidos
como estratégia ativa de enfrentamento para conter a China e
seus principais interesses
Países da ASEAN, como Brunei e Cingapura, e alguns países da América
Latina são membros fundadores da TPP. Posteriormente, foram incluídas
outras nações, como com Vietnã, Peru e México, com a ASEAN e a América
Latina originando uma bela cooperação. Porém, com a entrada dos Estados
Unidos no grupo, o TPP passou a ser uma ferramenta norte-americana
para conter a ascensão comercial chinesa. A estratégia da “Rota Marítima
da Seda” no século XXI, com China, ASEAN e países latino-americanos é
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uma forma de conter os erros cometidos pela TPP, sendo também uma
estratégia de contenção dos Estados Unidos.
4 Os obstáculos e dificuldades da “Rota Marítima da Seda” no século
XXI estendida à América Latina
4.1 O lento processo de integração latino-americana, os diferentes
pontos de vistas e a dificuldade de formar um importante polo no
século XXI da “Rota Marítima da Seda”
O processo de integração da América Latina iniciou-se a partir da
Segunda Guerra Mundial. Apesar de quase 70 anos de desenvolvimento e
de alguns bons resultados, comparados com a Europa e outras regiões, a
América Latina ainda se encontra em fase relativamente frouxa. Atualmente,
existe a influência de integração latino-americana, mas que dificilmente
cobrirá toda a região e, em termos práticos, faltam sinergias e unidade. Por
exemplo, inicialmente fundou-se a “UNASUL” contendo apenas 12 países
da América do Sul e, mesmo assim, com divergências internas. A Venezuela
defendeu a criação da “Aliança Bolivariana para as Américas”, porém com
forte conotação ideológica, mas com dificuldades de crescimento,
principalmente após a morte do ex-líder venezuelano Hugo Chávez. A recémcriada “Aliança do Pacifico” seria um grande e importante mecanismo de
desenvolvimento das relações com a China, os países da ASEAN e do Pacífico,
com uma dinâmica muito mais forte, mas a participação de poucos países
dificulta um impacto maior na América Latina. Em 2011, foi criada a
“Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos”, que, embora
contenha 33 países, ainda é muito recente, e levará algum tempo para sua
integração, além da ênfase nas relações com a União Europeia, o que também
abre espaço para os laços de cooperação entre China e ASEAN.
4.2.2 Necessidade de melhoria no nível geral de cooperação entre
China e América Latina
Apesar de as relações entre China e América Latina terem se
desenvolvido muito rapidamente na última década, os principais resultados
foram refletidos apenas em alguns níveis, devido ao lento processo de
integração da América Latina. Existe o sentimento de que ainda há uma
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lacuna na cooperação entre China e os latinos. Alguns países, por razões
políticas, não estabeleceram relações diplomáticas com a China. A distância
e a falta de conhecimento profundo sobre as diferentes realidades são
algumas das barreiras, mesmo tendo estreito contato com a China. Alguns
problemas com empresas chinesas estabelecidas na América Latina também
criaram esse distanciamento, existindo um temor de “neocolonialismo”, o
que cria dúvidas e impede uma confiança profunda. Até então, as lideranças
chinesas não propuseram formalmente à América Latina a estratégia de
construção da “Rota Marítima da Seda” no século XXI e , nos países latinos,
a estratégia ainda é tratada nos bastidores.
4.3 As relações entre América Latina e ASEAN perde o status quo,
adiando a implementação da estratégia da “Rota Marítima da
Seda” no século XXI
Enquanto alguns países latino-americanos alcançaram algum sucesso
efetivo de cooperação com os membros da ASEAN, de uma forma geral, a
relação entre as duas regiões ainda é bastante incipiente. As relações da
ASEAN com os países latinos também carece de atenção. Se a proposta da
“Rota Marítima da Seda” no século XXI estende-se à América Latina, a relação
entre essas duas regiões passa a ser um fator crítico para essa estratégia.
Comparando China e ASEAN e China e América latina, as relações entre
ASEAN e América Latina têm desafios na implementação da “Rota Marítima
da Seda” no século XXI, sendo alguns deles difíceis de controlar por parte
da China, líder defensora da estratégia.
4.4 Atitude dos Estados Unidos afetará seriamente a implementação
da “Rota Marítima da Seda” no século XXI
A implementação estratégica da “Rota Marítima da Seda” no século
XXI não pode ignorar o “olhar” dos Estados Unidos. Os norte-americanos
consideram a América Latina como um “quintal’ estratégico. A administração
Obama desde a implementação da estratégia “Retorno à Ásia” enfatiza as
relações com a ASEAN, com o intuito de conter o fortalecimento chinês. Se
a “Rota Marítima da Seda” no século XXI for estendida à América Latina,
China, ASEAN e a região latina estarão intimamente ligadas, incomodando
os Estados Unidos, já que o TPP liderado por eles é fortemente contra a
criação da rota, sendo assim não tolerada pelos norte-americanos. Portanto,
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espera-se que os Estados Unidos não poupem esforços para obstruir a “Rota
Marítima da Seda” no século XXI.
5 Conclusão
A “Rota Marítima da Seda” é a continuação de aproximadamente 1.000
anos da estrada comercial que ligou a China ao restante do mundo, sendo
um caminho de descobrimento, paz, civilização e amizade. Ao apresentar a
estratégia da “Rota Marítima da Seda” no século XXI, a China demonstra
estar, sinceramente, mais aberta para desenvolver relações com outros
países, significando maiores oportunidades para China e América Latina.
5.1 O estabelecimento da “Rota Marítima da Seda” no século XXI,
como fundamental estratégia para implementação objetiva de
cooperação tripartite
Atualmente, o governo chinês vem construindo uma nova rota marítima
da seda como estratégia de abertura internacional, sendo conduzida com
bastante atenção e importância pelas lideranças chinesas que, em várias
ocasiões internacionais, enfatizaram a construção da “Nova Rota Marítima
da Seda”. Na comunidade internacional, a estratégia vem causando certa
ressonância, ganhando apoio e tendo respostas positivas manifestadas por
várias lideranças mundiais. Mas, ao mesmo tempo, surgiram notícias de
países ocidentais e países vizinhos em relação às intenções estratégicas da
China, criando certo mal-entendido8. Portanto, o próximo passo da China
deve ser através da diplomacia, ganhando apoio dos países da ASEAN e da
América Latina, especialmente na divulgação e promoção do conceito
estratégico da “Rota Marítima da Seda” no século XXI nos países latinos,
visando conquistar o apoio influente de Brasil, México, Argentina e outros
países latino-americanos.
Ao mesmo tempo, a China deve reforçar a cooperação com a ASEAN e
os países latino-americanos, planejando em conjunto a construção da “Rota
Marítima da Seda” no século XXI e aprofundando, desta forma, os
mecanismos de cooperação existentes entre China e ASEAN e fortalecendo
a base de cooperação bilateral com a ASEAN na América Latina, com a

8

http://news.xinhuanet.com/politics/2014-03/07/c_119666291.htm
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implementação do “Fórum de Cooperação com a América Latina”. China,
ASEAN e os países latino-americanos devem integrar um “Fórum de
Cooperação tripartite”, com objetivos estratégicos de planejamento e
desenvolvimento regional e global para a construção da “Rota Marítima da
Seda” no Século XXI.
5.2 Conclusão dos acordos de livre comércio, como ponto-chave para
construção e implementação da “Rota Marítima da Seda” no
século XXI
Atualmente, a área de livre comércio entre China e ASEAN vem sendo
implementada de forma significativa. Na América Latina, a parceria entre
China, Chile, Costa Rica e Peru está em um bom estado e vem servindo de
modelo para outros países latino-americanos. Com a “Rota Marítima da
Seda” no século XXI, a China terá uma grande oportunidade para acelerar
as negociações de livre comércio com mais países latinos. A área de livre
comércio “China-ASEAN” e “China – América Latina” formará um grande
espaço de livre comércio e recursos entre ASEAN e América Latina.
5.3 Fomentar a ajuda mútua para construção de infraestrutura como
importante garantia para promoção e construção da “Rota
Marítima da Seda” no século XXI
As vantagens da realização e interligação através do aumento de ajuda
mútua para construção de infraestrutura é uma importante garantia para
a promoção da “Rota Marítima da Seda” no século XXI. Atualmente, o nível
de infraestrutura é relativamente fraco na América Latina e ASEAN,
limitando o desenvolvimento econômico e a abertura dessas regiões. A China
deverá, portanto, aumentar o investimento e apoio na construção de
infraestrutura nessas duas regiões. O presidente chinês, Xi Jinping,
recomendou ao Banco de Infraestrutura e Investimentos da Ásia (AIIB, na
sigla em inglês) apoio mútuo na construção de infraestrutura entre os países
em desenvolvimento na ASEAN e na Ásia, quando apresentou a iniciativa
de construção em conjunto da “Rota Marítima da Seda” no século XXI. Por
sua vez, a China deverá apoiar e participar ativamente na construção da
rede férrea de alta velocidade (trem-bala) e no sistema de telecomunicações
(ambas áreas importantes e que afetam o desenvolvimento econômico),
facilitando a interconexão entre China-ASEAN e América Latina.
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5.4 Como a expansão de intercâmbios não governamentais é um
importante caminho de promoção e construção da “Rota
Marítima da Seda” no século XXI
A “Rota Marítima da Seda” sempre foi um caminho de paz,
desenvolvimento, civilização e amizade. O ponto de partida e de vista dessa
estratégia no século XXI é alcançar a simbiose entre diferentes civilizações.
Progresso comum e tolerância mútua trarão benefícios às pessoas da região,
assim como de todo o mundo, aprofundando a amizade entre China, ASEAN
e América Latina. Além disso, aprofundar o envolvimento da juventude,
conferências, ONGs, grupos de reflexão e comunitários, entre outros, poderá
fornecer maior apoio e mais informações para o desenvolvimento da “Rota
Marítima da Seda” no século XXI, promovendo, assim, o entendimento e a
amizade entre culturas diferentes. Para isso, a China deve reforçar a política
de “saída”, lançando atividades não governamentais de intercâmbio com o
tema “Rota da Seda” entre China, ASEAN e América Latina, expandindo e
promovendo a influência e o conhecimento nessas três regiões da “Rota
Marítima da Seda” no século XXI.
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Resumo: O objetivo deste artigo é o de analisar as relações sino-brasileiras
desde uma perspectiva da comunidade de negócios. Mesmo apresentando
laços históricos que remontam ao período colonial, apenas nos últimos 15
anos podemos verificar a intensificação das relações comerciais, o maior
fluxo de missões comerciais e ainda a intensificação do fluxo migratório
chinês para o Brasil. O autor possui uma posição privilegiada neste
relacionamento uma vez que atua em importante entidade empresarial do
Brasil, a FECOMERCIO-SP.
Palavras-Chave: Brasil; República Popular da China; intercâmbio comercial;
missões comerciais.
Abstract: The purpose of this article is to analyze the Sino-Brazilian relations
from the perspective of the business community. Even with historical ties
dating back to the colonial period, only the last 15 years we can see the
intensification of trade, the increased flow of trade missions and even the
intensification of Chinese migration to Brazil. The author has a privileged
position in this relationship as it operates in important business entity in
Brazil, FECOMERCIO-SP.
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Keywords: Brazil; China Popular Republic; trade; trade missions.
Resumen: El propósito de este artículo es analizar las relaciones chinobrasileñas desde la perspectiva de la comunidad de negocios. Aún con los
lazos históricos que datan de la época colonial, sólo los últimos 15 años
podemos ver la intensificación del comercio, el aumento del flujo de misiones
comerciales e incluso la intensificación de la migración china a Brasil. El
autor tiene una posición privilegiada en esta relación, ya que opera en una
importante entidad de empresarial en Brasil, la FECOMERCIO-SP.
Palabras clave: Brasil; China, República Popular; comercio; misiones
comerciales.
1 Primórdios
As trocas comerciais entre o Brasil e China começaram a 500 anos, na
esteira do processo de expansão ultramarino Português. A rota Portugal India – China – Japão obrigatoriamente passava pelas costas brasileiras
para a aguada, a fuga da falta de ventos de parte da costa africana. Está
rota possibilitou a troca de produtos silvestres, manufaturas e costumes.
Na especificidade China – Brasil o ponto de contato foi e continua a ser,
como veremos no transcurso deste texto, Macau.
O confronto com universos mentais e temporais diferentes - bem
detalhado na obra de Jonathan SPENCE (1987) “O Palácio da Memória de
Matteo Ricci” - não foi fator impeditivo para o intercâmbio de produtos e
costumes entre China e Brasil. Todavia ainda há dificuldades de percepção
dos processos de negociação decorrentes da alteralidade, na contextualização
clássica de Emmanuel LEVINAS. Com a maior inserção de costumes
ocidentais na R P China no último quarto de século há nos meios urbanos
mais expostos ao intercâmbio com empresários e cidadãos do ocidente,
todavia no interior da China, onde o estrangeiro caucasiano, logo europeu,
é raridade, há maior desconhecimento das práticas de interação, gerando
maiores constrangimentos quando empresários de lá e de cá são
apresentados.
Não são, todavia, somente diferenças culturais. Existem também muitas
similaridades entre os dois países. Temos em comum vasta extensão de
território, sendo que o Brasil é totalmente agriculturável enquanto a China
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tem 2/3 de seu território com pouca condição de exploração agrícola. Na
proporção população x capacidade de produção alimentar, o Brasil
naturalmente é superavitário, em especial graças a EMBRAPA que nos
últimos 40 anos colaborou para a modernização das práticas e produtividade
da agricultura brasileira.
O Brasil tem clima e condições de solo que a China não tem e uma
maior concentração de população urbana (85%) vis-à-vis entorno de 50%
na relação população rural – urbana que lá se observa. Isto reflete-se em
mercado consumidor mais dinâmico e com melhor cobertura básica de
educação, saúde, energia elétrica, comunicações e saneamento. Ademais o
Brasil tem um histórico de divisão de Poderes que é mais que centenário,
condizendo com tradições advindas da Colônia, do Império e das diferentes
experiências da República.
Em termos de política externa brasileira cabe aqui destacar que na
década de 1970 Itamaraty implementou a denominada Política Externa
Independente (gestão do chanceler Azeredo da Silveira, Governo Geisel).
Era um novo padrão de diplomacia que sem adotar os preceitos terceiro
mundistas da Conferencia de Jacarta, passa a investir numa política de
aproximação com a África, iniciada pelo chanceler Mario Gibson Barbosa
no governo Médici, em consonância com a nova configuração das Nações
Unidas, com o ingresso sucessivo de novos Estados Membros, resultante
do final do processo de descolonização em África, Ásia e no Caribe. Esta
dinâmica teve reflexos significativos em direção a R P China, que a partir do
início dos anos 1970 insere-se no Concerto das Nações, ocupando
paulatinamente o papel de Taiwan com representante oficial do povo chinês,
ocupando o lugar deste na ONU.
A China por contraponto ao Brasil, evoluiu de forma errática em termos
institucionais nos últimos trezentos anos. De um Império fechado ao mundo,
tecnologicamente avançado, regrediu em termos territoriais, institucionais
e consequentes crises, com reflexos perversos na população, economia e
relações internacionais. Tão somente recupera seu protagonismo externo a
partir das últimas décadas do século XX. Este movimento iniciou-se ainda
na esfera da Guerra Fria, com a guerra da Coreia, ações esporádicas na
Ásia decorrente do movimento dos não alinhados, que deu origem ao conceito
Terceiro Mundo, desvirtuado de imediato, dado que a concepção original
era criar uma nova opção aos países que não optassem por se vincular aos
dois blocos antagônicos que surgiram em função do final da II GM no teatro
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europeu, a consequente Cortina de Ferro (figurativa e real) que perdurou
até 1989.
Nos anos 1980, com nova liderança política o PCC admite e implementa
a modificação da matriz econômica na lógica “que não importa a cor do
gato, desde que liquide com os ratos”, dando condições ao Estado chinês de
iniciar um processo consciente de inserção no concerto das Nações através
de parâmetros claros que podem ser traduzidos por: centralismo político,
economia de mercado, não ingerência em assuntos de terceiros países,
garantir suprimentos de Matérias Primas e alimentos, diversificar produção
e criar a infraestrutura necessária a interligação de todo território e
constituição de corredores modais de comércio exterior, tanto no território
continental da China, quanto em terceiras regiões como na África e partes
da Ásia, em particular junto aos países lindeiros, externando soft power
num horizonte temporal oriental, isto é, em ações de médio a longo prazo.
Nos primeiros anos do século XXI a R P China modifica alguns
postulados de sua política externa, em particular no Mar da China, buscando
ampliar seu hard power quer por razões de acesso aos recursos de matérias
primas em águas oceânica quer por razões eminentemente de segurança
de suas rotas de comércio exterior, da qual são e serão dependentes para
exportar, importar e ampliar a exploração de recursos marítimos.
O Brasil em contraponto, por não ter situações com potencial de atrito
de ordem geopolítica no seu entorno geográfico, prioriza no Concerto das
Nações, a mais de século, o soft power.
Os mercados internos do Brasil e China são diversos em termos de
padrões de consumo, renda e crédito. O Brasil com uma cultura de matriz
europeia – mediterrânea é homogêneo e inserido na dinâmica do capitalismo.
A China com diferentes etnias e culturas autóctones, busca inserir, nas
ultimas três décadas, significativas parcelas de sua população em novos
padrões de consumo, prioritariamente direcionados às populações urbanas;
todavia sem a lógica de uma economia de mercado sustentada no crédito.
Os chineses precisam de poupança pessoal, inclusive para gastos de saúde,
velhice etc, enquanto no Brasil há programas governamentais, em especial
pós a Constituição de 1988, que arcam com diversas despesas com recursos
públicos.
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2 As relações empresarias bilaterais Brasil - China
Nos últimos 40 anos a descoberta empresarial é reciproca e vigorosa. A
afirmação “Como vemos e como somos percebidos” passa a ser uma prática
de cada recepção e de cada delegação que pela primeira vez adentra ao
novo ambiente sociocultural.
Da parte brasileira o contato com novos cidadãos da China foi facilitada
dado termos historicamente, com raras interrupções temporais, por séculos,
trocas de produtos e conhecimentos. Estas deram-se majoritariamente por
Macau e a foz do Rio das Pérolas na região de Cantão.
Ainda no início do século XIX registra-se a presença de plantadores de
chá que é bem documentada já no Reino do Brasil. No período do Império
do Brasil formalizam-se as relações diplomáticas mas não se incentiva a
vinda de trabalhadores ao contrário de que se registrou em outros países
das Américas, como Estados Unidos e México. Era um momento conturbado
na história chinês e a política emigratória brasileira fora delineada por
povoamento familiar e não na importação temporária de mão de obra
masculina.
Apesar de não haver incentivo a emigração do território chinês registrase a vinda de empreendedores chineses desde o início do século XX. Não é
emigração de massa, mas facilita a rápida adaptação das sucessivas famílias
que vieram aportar ao Brasil no transcurso do século XX e XXI, em diversos
trajetos e contextos históricos. Estes percussores em muito facilitaram a
integração de negócios bilaterais, pois foram os interpretes, os organizadores
das viagens e das agendas das delegações públicas e privadas que passaram
a visitar o Brasil.
Em 1972, antes da publica adoção do Pragmatismo Diplomático
conduzida pelo chanceler Azeredo da Silveira no Governo Geisel, quando o
Brasil ainda reconhecia Taiwan com representante legitimo da China, a
Companhia Vale do Rio Doce efetivou sua primeira venda direta.
Das visitas das delegações oficiais pós reconhecimento reciproco em
16 de agosto de 1974 às primeiras negociações entre a China e as empresas
privadas brasileiras houve um longo percurso até serem autorizadas as
visitas de delegações oficiais e empresariais chinesas a São Paulo, Manaus,
Foz de Iguaçu e Rio de Janeiro. Percurso tradicional dos grupos oriundos
da R P China por mais de décadas!
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A curiosidade externada na recepção das primeiras delegações oficiais
provenientes de diferentes provinciais, autorizadas a vir ao Brasil a partir
de meados de 1990, o choque de descobertas reciprocas, o interesse dos
chineses em conhecer, fotografar, pouca estrutura receptiva, de interpretes
e carência de conhecimentos dos hábitos de convívio e práticas sociais
ocidentais, ao atual contexto de crescente conhecimento reciproco, há um
universo de temas a explorar.
Após mais de vinte anos da liberação das viagens “particulares” entre
os dois países observa-se mudança de conteúdos e objetivos de viagem. A
partir 1974 quando do restabelecimento das relações diplomáticas plenas
entre o Brasil e a RP China até meados dos anos 1990 as delegações chinesas
que visitavam o Brasil tinham nítida e quase exclusiva modalidade de
delegação e de programação oficial. A primeira delegação de cunho
empresarial – oficial, que almejava encontrar-se com empresários daqui,
recepcionada na Federação do Comercio do Estado de São Paulo FECOMERCIO SP - em 1996, composta por empresas de médio e pequeno
porte, na então definição chinesa, da província de Hubei, demandou
tratativas a partir do representante desta província no Canada.
Durante mais de vinte anos, recepcionei e /ou convivi com delegações
oriundas de todos os quadrantes da R P China. O que cabe destacar é que
continua predominante o modelo delegação de âmbito oficial –empresarial,
da cidade ou da província, por intermédio de uma agencia de viagem em
parceria com uma das inúmeras câmaras de comercio Brasil- China que
existem no Brasil desde 1986, quando a pioneira, lidera por Charles Tang
foi constituída. Todavia na ótica oficial a R P China considerava e ainda
considera como únicos interlocutores oficiais, mesmo no âmbito empresarial
os setores comerciais dos consulados e da embaixada em Brasília. As
câmaras chinesas, que existem em profusão por este País afora, representam
as guanxi - as correntes de relacionamento que permeiam a sociedade
chinesa, necessárias à concretização de negócios e demais atividades afeitas
as práticas de convivência profissionais e sociais presentes na sociedade
chinesa.
Nos primeiros anos deste convívio percebia-se claramente, em São
Paulo, as limitações das comitivas em termos de liberdade de movimentos e
composição de agendas individuais, como também a dificuldade de
assimilação das normas de conduta ocidentais, quer nos eventos públicos
quer em situações cotidianas: uso das instalações hoteleiras, restaurantes,
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compras, etc. Nos primeiros anos de abertura às viagens ao Brasil era usual
tomar ciência das experiências culturais das delegações, das novidades
que incorporavam ao tomar contato com a experiência Brasil.
No aspecto cultural cabe notar que os quadros do governo da R P China
que são alocados ao trabalho no exterior são preparados em termos de
idioma e cultura antes da exposição propriamente dita, pelo que são, ao
menos nos corpos consular e diplomático, distribuídos por grupos geográficos
e linguísticos, isto é, quem opta por Castelhano ou Português irá ter sua
carreira no exterior prioritariamente exercida na península Ibérica, América
Latina e países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa – CPLP na
África.
A medida que ampliam-se as atividades empresariais das empresas
chinesas no Brasil, observa-se mais em mais quadros de direção chineses
com bom domínio do nosso idioma; alguns com sotaque português outros
já com sotaque brasileiro (novelas da Globo tem lá seu mérito nesta
internacionalização de português brasileiro).
O período de descobertas reciprocas possibilitou constituir o fluxo de
empresários brasileiros em visita as feiras chinesas como a Canton
Commoditeis Fair2, com milhares de expositores, produtores de produtos
exportáveis e já avalizados pelas organizações e agências do governo chinês.
O lançamento oficial da C.C.Fair em São Paulo deu-se em setembro de
2000. Pouco se sabia, até então no universo empresarial paulista, sobre a
dimensão da feira que há época foi assim apresentado:
O objetivo deste evento é divulgar junto ao meio empresarial
brasileiro as possibilidades de participação no espaço expositor
da cidade de Cantão que congrega mais de 4.000 expositores
e 100.000 produtos. Essa feira recebeu 98.000 visitantes
empresariais provenientes de 174 países e regiões, gerando
um volume de negócios de mais de US$ 14 bilhões” (texto
convite elaborado pela FecomercioSP, agosto 2000)

Nos primeiros anos do crescente intercâmbio comercial bilateral as
importações dos produtos chineses esteve em mãos de intermediários –
TRADERS - que focavam preço e não qualidade. Com o desenvolvimento do
mercado interno brasileiro as grandes redes varejistas passaram a importar
diretamente produtos de marca, com qualidade, controles no chão de fábrica,
2

http://www.cantonfair.net
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e os certificados em conformidade com as normas brasileiras. Este
movimento de certificação compulsória iniciou-se com os brinquedos e
utilidades domesticas produzidos na China ainda nos anos 1990, em função
de pressão dos fabricantes brasileiros de produtos congêneres, cerceando
o ingresso de produtos com componentes ou acabamento improprio para
manuseio.
As grandes empresas da RP China investem no Brasil na ótica do Big
business - Low profile – 2/3 bancos chineses e operação Novo Banco Brasil.
Reflexo do processo de ‘integração” econômica, troca de mercadorias,
serviços, entre o Brasil e a R.P. China de ordem superior a US$ 100 milhões
diários em média.
As relações empresariais bilaterais tem dinâmicas diversas. São muito
poucas as empresas brasileiras efetivamente operando na R P China.
Registra-se alguma terceirização de produção, em especial para o
abastecimento das cadeias varejistas. Há pouco esforço privado e relativo
apoio do Estado brasileiro em promover a internacionalização de marcas de
bens e serviços no mercado chinês. As poucas as marcas brasileiras como
WEG, EMBRAER e churrascarias. As commodities produzidas ou oriundas
do subsolo brasileiro são compradas e não vendidas. Na contrapartida faltam
no mercado brasileiro os produtos desenvolvidos na RP China na fronteira
do conhecimento – como foguetes e satélites, ou dos tradicionais – como as
porcelanas.
As limitações a investimentos diretos, sem sócios locais no mercado
chinês, são contrabalançadas pela limitação, de fato, ao acesso de largas
extensões de terra agriculturável no Brasil (Valor Econômico, 2010).
Esta medida, que no discurso oficial, limita a extensão de área
agriculturável possível de aquisição por não residente no Brasil, visa também
impedir, fait accompli, de importação de mão de obra proveniente da China.
Modelo adotado por alguns empreendimentos chineses em África que
geraram descontentamento social em mais de um país. Esta situação o
Estado brasileiro visa a impedir, dado o grau implícito de riscos sociais.
Importar mão de obra em volume, ainda mais com pouca qualificação técnica
é complicado, em especial por estes trabalhadores não vierem como grupo
familiar.
Nos anos de 2010, percebe-se em São Paulo e em algumas outras
metrópoles como Rio de Janeiro e Recife um adensamento de pequenos
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empresários, decorrente de novas levas migratórias, num universo a ser
explorado com pesquisas qualitativas e quantitativas, dado que não há
informações sistematizadas de caráter técnico-analítico suficientes para
gerar as inferências deste movimento que não é também exclusivo do Brasil.
Na Argentina, por exemplo a trinta anos não havia imigração chinesa, lojas
chino, China Town etc. Em Madrid no centro antigo há hoje, uma China
Town, num espaço que a 25 anos não registrava nenhum chinês!
Em relação a mensuração da população brasileira originária da China
obteve-se os seguintes dados (O Estrangeiro, 2013):
- Número de vistos permanentes emitidos em 2012 - China 893
- Número total de imigrantes permanentes no Brasil em 2012 – R P
China 35 953
Estes dados censitários possibilitam algumas poucas inferências. Do
total de estrangeiros residentes no Brasil em 2010 – população residente
IBGE – 431.319, por volta de 8% são chineses. Não foi possível identificar o
percentual de naturalizados, que tem por origem a R P China, no universo
de 161.250 habitantes. Por outro lado temos dados, reiteradamente
publicados na imprensa brasileira nos últimos anos, que sugerem uma
contingente em torno de 200 mil membros, que muito possivelmente incluiu
os descentes das diferentes correntes migratórias que optaram por se
estabelecer no Brasil nos últimos 70 anos, incluindo os imigrantes chineses
que alcançaram o Brasil, com suas famílias, por intermédio de Macau, HongKong e Taiwan, diretamente ou via Bolívia, Paraguai, Argentina, etc. Grupos
que foram importantes na consolidação de uma comunidade de origem
chinesa culturalmente adapta a participar da dinâmica Brasil dos anos
1950 em diante.
As pequenas empresas de detentores chineses estabelecidas nos últimos
anos no Brasil continuam a ser um universo a explorar. Quem são? como
vieram? Que tipo de visto? Quantas anistias de regularização de vistos de
residência foram feitas? Na década de 1980 a emigração provinha
majoritariamente de Taiwan, via Paraguai e posteriormente o Brasil. Estes
aspectos podem gerar inúmeros estudos em profundidade, dado que se por
um lado é perceptível em SP, nos primeiros anos do século XXI um
incremento de pequenos negócios e de novas famílias provenientes da China,
por outro faltam dados mais detalhados. O consulado geral da R P China
em SP, de acordo, com diversas notícias, divulgadas, de tempos em tempos,
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na imprensa paulistana, estima para o Brasil cerca de 200 mil chineses,
todavia as próprias leis de nacionalidade chinesa tendem a diminuir este
número, pois somente é chinês quem além de ter nascido na China tem
antepassados nativos.
3 As próximas décadas: O que é possível?
Fatos: entre ambos os países além da distância geográfica, das naturais
barreiras linguísticas e culturais há também convergências de sentidos.
Brasil e China não rivalizam na maior parte dos mercados, temos economias
complementares e ambos os Estados priorizam nos fóruns internacionais o
Soft Power.
No concernente ao Brasil, os elementos com maior potencial de
convergência bilateral estão relacionados aos aspectos e condicionantes
inerentes à nova e incisiva inserção do Brasil no cenário internacional, dando
mais respaldo aos elementos naturais desta presença, a saber: território,
população, mercado e economia próprios de pais continental no qual as
trocas com o exterior são complementares às demandas e produção
domesticas.
As trocas diplomáticas tendem a fluir com mais intensidade e
convergência que as incursões no mundo dos negócios. Há espaços a
incrementar, como a cooperação em economias incipientes que necessitam
antes de tudo de conhecimentos em tecnologia, necessário ao melhor manejo
de recursos naturais e implementação de redes básicas de infraestrutura
que atendam tanto as populações nativas quanto os canais logísticos. A RP
China neste aspecto tem ajudado e investido no revigoramento da
infraestrutura ferroviária que foi construída na África no final do século
XIX e primeira metade do século XX e quem em vários locais estava
totalmente sucateada. Em pouco tempo as linhas voltaram a integrar o
continente em todos os pontos cardeais, facilitando inclusive a melhor
inserção de produtos brasileiros nas dezenas de mercados africanos.
No universo dos países de língua portuguesa, congregados na CPLP,
há todavia potencial de atrito dado que em contraponto a organização oficial,
com sede em Lisboa, as autoridades chinesas priorizam em Macau todo o
esforço voltado para a comunidade lusófona, na ótica de diplomacia soft
power em horizonte temporal de médio prazo buscando conquistar os
corações e as mentes de governantes e populações.
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A lógica de inversões e exploração de terceiros mercados é diversa. A
China prioriza claramente um processo de inserção planejado e com forte
conotação oficial em parceria com empresas chinesas que também fazem,
em boa parte das vezes, de algum aparato de Estado, quer nacional, quer
provincial. Na vertente brasileira a inserção é basicamente por
empreendimentos pela lógica capitalista, isto é, empresas de grande ou
médio porte investindo ou vendendo em terceiros mercados com pouca
conexão com os interesses do Estado brasileiro, denotando que não há
clara confluência de planejamento. Em muitas situações as empresas
chegam a mercados novos antes que exista presença de representantes do
Estado brasileiro.
No caso da África, somente nos primeiros anos do século XXI é que se
reforça a presença de embaixadores permanentes nos principais países
africanos. Esta realidade é consequência e reposta da crescente presença
da diplomacia dos principais países: China, EUA, França, Reino Unido,
Itália com forte parceria da União Europeia que inserem marcas, produtos
e empresas para a crescente população urbana africana. A disputa por
mercados é simultânea à inserção de novos atores – África hoje é o paradigma
desta afirmação.
Nos últimos anos nas Américas, percebe-se crescente concorrência das
manufaturas chinesas aos produtos brasileiros, que tinham nos mercados
da ALADI quase 50% do destino de suas exportações. É um mercado com
características próprias. As normas de concorrência, as relações patrões –
empregados, as práticas empresarias no nosso espaço geográfico são
norteadas por estruturas jurídicas orgânicas e Estados com burocracias
afeitas a normas. Neste aspecto conceitual verifica-se uma unidade de
propósitos, pautada pela boa relação entre os países lindeiros harmonia
cultural decorrente da matriz ibérico – mediterrânea que difere da experiência
das empresas chinesas em outros quadrantes.
No espaço geográfico que se estende do México à Terra do Fogo, percebese uma dinâmica de integração impulsionada pela busca do aprimoramento
da infraestrutura interligação da América do Sul. A estrada Transandina beneficia igualmente os países da região no concernente a escoamento de
produção e em contrapartida melhor atenção às demandas das populações
urbanas e a melhor comunicação com as comunidades até a pouco isoladas.
Estes investimentos em infraestrutura modal e energética foi e é largamente
executada com capital dos Estados e das agências internacionais de
cooperação.
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Os investimentos chineses em infraestrutura na América do Sul são
direcionados a portos na costa do Pacifico. Na vertente Atlântica identificase, no Brasil, investimentos privados da China Grid nas linhas de
transmissão de energia elétrica em longas distancias – tecnologia que a R P
China bem desenvolveu no seu esforço de modernização dos últimos 30
anos e que hoje é referência. No início da década de 2010 houve um conjunto
de promessas de investimentos chineses na esfera oficial tanto no Brasil
quanto na Argentina. Este tema exige acompanhamento de decênio para
avaliação pertinente.
Na ótica das operações logísticas de grande magnitude, normalmente
voltadas para commodities agrícolas e de matérias-primas, e para
abastecimento de mercados consolidados em bens industrializados verificouse, nas duas últimas decadas, a busca de investimentos – públicos, privados
e multilaterais - para obras que efetivem ligações intermodais
intercontinentais como: Santos – Callao (Peru) e Manta (Equador) – Manaus,
a hidrovia Paraná – Paraguai - Uruguai. Estas obras e planos podem ser
considerados como complementares ao canais transoceânicos da América
Central: o remodelado Canal do Panamá e o planejado, com engenharia e
capital chinês, na Nicarágua.
Na esfera das relações China – Brasil não há até o presente uma clara
definição de regulamentação de circulação dos respectivos cidadãos. Ambos
países exigem, por reciprocidade a emissão de vistos. A relação do conjunto
acordos bilaterais, desde 1909, é disponibilizada no site do Conselho
Empresarial Brasil – China (2016).
A questão do transito interno de cidadãos chineses no espaço Sul
Americano defronta-se com o fato do Brasil ter fronteiras terrestres ou
fluviais, de fácil a moderado acesso com os países lindeiros. Nem todos com
as mesmas normas e controles. Esta situação demandará cada vez mais
atenção, pois há de se conciliar circulação de cidadãos de terceiros países,
no caso chineses envolvidos em projetos empresariais multinacionais, com
a política migratória infra América do Sul, parte do processo de integração
continental.
Outro tópico bilateral que demandará detalhamento bilateral é
relacionado com interesses empresariais de oferta, logística, modais que
confrontam estruturas corporativas diversas é pertinente a temas sensíveis
à população brasileira e aos postulados constitucionais vigentes no que
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tange aos temas relacionados com investimentos externos em ativos
estratégicos: terras agriculturáveis, corredores logísticos fluviais, etc.
Estas questões tem relação direta com as percepções diversas do tempo
diplomático e tempo dos negócios. Parafraseando o Chanceler e professor
Celso Lafer: “A circunstancia do Brasil é a América do Sul”; logo a diplomacia
brasileira continuamente atua para promover o harmônico convívio lindeiro
e no possível apoiar o desenvolvimento das relações empresariais, que
progridem ou regridem em função da conjuntura.
4 Conclusões
No âmbito das relações de mercado veremos em questão de anos, uma
maior presença das principais marcas internacionais chinesas no Brasil.
Está oferta e exposição, muito possivelmente, será paulatina e sóbria – sem
alarde - priorizando a fixação de marcas mais do que a origem. Somente
com marcas já consolidadas como referencias em qualidade, design, e
assistência pós venda é que dar-se-á maior destaque a origem:
orgulhosamente desenvolvido na R P China. Em termos de obras de
infraestrutura, como citado acima, já existem paradigmas de qualidade e
inovação. Falta conquistar os corações e mentes dos consumidores
brasileiros nas opções de aquisição na rotina do dia-a-dia.
Mesmo após mais de 40 anos de relações diplomáticas plenas, a R. P.
China ainda atrai a curiosidade dos empresários brasileiros; porém, poucas
são as empresas brasileiras que lá produzem. Persistem os entraves a uma
maior exposição de marcas, produtos e serviços brasileiros. A visita de
brasileiros é perene: turismo, feiras de negócios, raros, de fato, prospectam
oportunidades empresariais e poucos estudam nas universidades chinesas
e menos ainda dominam o idioma. Em contrapartida o Brasil é percebido
na R P China como um exemplo a seguir em várias áreas de conhecimento,
o que explica os vários centros de pesquisa Brasil nas universidades e
institutos de pesquisa em diferentes partes da China com orçamentos e
metas.
Os aspectos das práticas culturais continuam a ser um entrave a
desvencilhar. No universo dos negócios confrontam-se lógicas diversas: os
empresários brasileiros são associados a práticas imediatistas e as
contrapartes chinesas a buscarem horizontes temporais longos para decisões
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de investimentos, mas ao mesmo tempo, se possível vendem logo o que é ou
pode ser produzido por empresas chinesas nas diferentes partes da Ásia.
Esta dicotomia de práticas, também é observada nos meios de comunicação
brasileiros na ótica que investimento da R. P. China no Brasil é pouco visà-vis ao anunciado e carrega a conotação de vínculo público.
As parcerias estratégicas são mais perceptíveis no âmbito da relação
oficial do que no âmbito empresarial. O crescente intercambio bilateral leva
a questão de como cada pais “almeja’ ser visto pela contraparte.
O Brasil tem o que ensinar e o que aprender na troca recíproca, cabendo
destacar os sistemas de previdência públicos e complementares, privados,
a saúde universalizada. Somos sociedades culturalmente dispares, mas dada
as características da composição étnica brasileira, aptos a ensinar a
convivência.
Ambas economias são atores globais com lógicas próprias. Produtos e
serviços brasileiros tem distribuição equitativa entre os continentes e com
os 30 principais atores do comércio internacional. A China tem seus produtos
em mais países dada sua agressiva política de promoção comercial,
demandas de matérias-primas e alimentos e razões geopolíticas que se
acentuam nos últimos anos.
Ambos os países tem desafios iguais em termos de melhor atendimento
das demandas de bens e serviços de suas respectivas populações.
Culturalmente o elemento meritocracia é hoje mais preponderante na China,
fruto de um propósito de Estado de externar Poder em consonância com
sua população, estrutura econômica e necessidades de abastecimento
continuas.
Em função da maior inserção da R P China no concerto das Nações, a
maior presença de significativos contingentes de cidadãos nacionais em
regiões para além das fronteiras geográficas e culturais, observa-se o
desenvolvimento de um poder militar necessário a proteção e dissuasão. A
China, a poucos anos, por ocasião do tsunami de 2007, não tinha os meios
navais que a Índia dispunha. Hoje a realidade já é diversa com o surgimento
de uma Esquadra apta a atuar para além do mar territorial, expandindo
ações no Mar da China e no estreito de Malaca, por onde passa a quase
totalidade do comércio exterior chinês. Nesta vertente as demandas
brasileiras são menores, sem todavia minimizar as necessidades de constante
aprimoramento dos meios necessários a defesa dos interesses do Brasil.
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A R.P. China e o Brasil tem nos últimos 40 anos trilhado na instancia
governamental um portfólio de iniciativas com pouco atrito bilateral.
Situações pontuais ocorrerem na lógica de competição ou de conquista de
posições empresariais. Pouco são os impedimentos ou discordâncias em
questões conceituais no âmbito das relações internacionais multilaterais.
Meio ambiente, direito marítimo, marcas e patentes são campos onde surgem
possibilidades de inflexões temporárias, mas que em nada alteram a essência
do desenvolvimento continuo de maior integração e complementariedade
econômica e tecnologias brasileira.
Na avaliação de potencial de conflito de interesses entre o Brasil e
China o foco a médio prazo, poderá acontecer no Atlântico Sul. A exploração
pesqueira por navios chineses na área marítima de exploração exclusiva –
Amazônia Azul e o desenvolvimento da exploração de recursos naturais no
Golfo da Guine são temas a acompanhar. São Tome e Príncipe foi último
país da CPLP no qual o Brasil abriu embaixada para contrapor-se ao esforço
chinês neste pequeno território, promissor produtor de petróleo. Em um
horizonte de consumo de combustíveis fosseis crescente, com melhor manejo
dos fatores poluidores as empresas chinesas buscarão novas reservas de
exploração em águas profundas. O que nos próximos anos será observado
na região de confluência da China, Vietnam, Filipinas, Indonésia pode vir a
ocorrer na área lindeira a Amazônia Azul.
Na ótica do tempo diplomático as relações bilaterais tendem a progredir
na mesma lógica que se observou nos últimos 40 anos - buscando
convergências onde é possível, a exemplo dos acordos multilaterais, e
dirimindo situações com potencial de atrito sempre que possível.
Na ótica do tempo dos negócios as relações entre empresas há um
caminho a trilhar. As grandes empresas de ambos os países já conhecem e
se adequam aos usos e costumes. As médias e pequenas empresas ainda
não fazem parte do cenário bilateral. As iniciativas de empreender de
chineses no Brasil – que aqui vieram com suas famílias - não tem ainda
contrapartida.
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CHINA E UNIÃO EUROPEIA: NOTAS SOBRE O HISTÓRICO
DAS RELAÇÕES COMERCIAIS RECENTES E SUA SITUAÇÃO
NO INÍCIO DA DÉCADA DE 2010
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Resumo: A China é a segunda maior economia e o maior exportador do
mundo. Seu crescimento em 2012, atingiu 7,8%, e as estimativas
internacionais preveem que a China pode estar a caminho de se tornar a
maior economia do mundo até o final desta década, com um mercado interno
de mais de dois bilhões de euros em potenciais consumidores. A ascensão
da China como uma grande economia global foi impulsionada pela sua
adesão à OMC em 2001, o que possibilitou a abertura da sua economia.
Isso levou a China a se estabelecer como um grande trader global e maior
exportador do mundo. Estas notas apresentam um histórico das relações
comerciais recentes entre China e União Europeia, discutindo sua evolução
em dinâmica e volume no comércio internacional.
Palavras-Chave: China, União Europeia, Comércio Internacional; Economia
Internacional.
CHINA AND THE EUROPEAN UNION: NOTES ON THE HISTORY OF
RECENT TRADE RELATIONS AND SITUATION IN THE EARLY 2010S
Abstract: China is the second largest economy and the biggest exporter in
the world . Its growth in 2012 reached 7.8 % , and it is expected that China
may be in the way to become the world’s largest economy by the end of this
decade , with an internal market of over two trillion euros in potential
consumers . China’s rise as a major global economy was driven by its WTO
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accession in 2001, which allowed the opening of its economy. This led China
to establish itself as a major global trader and largest world exporter. These
notes outline a history of recent trade relations between China and the
European Union, discussing its evolving dynamics and volume in
international trade.
Keywords: China, European Union; International Trade; International
Economics.
CHINA Y LA UNIÓN EUROPEA: NOTAS SOBRE LA HISTORIA DE LAS
RELACIONES COMERCIALES RECIENTES Y LA SITUACIÓN A
PRINCIPIOS DE LOS 2010S
Resumen: China es la segunda economía más grande y el mayor exportador
del mundo. Su crecimiento en 2012 alcanzó el 7,8%, y las estimaciones
internacionales predicen que China puede convertirse en la economía más
grande en el mundo a finales de esta década, con un mercado interno de
más de dos billones de euros en consumidores potenciales. El ascenso de
China como una economía mundial importante fue impulsado por su
adhesión a la OMC en 2001, que permitió la apertura de su economía. Esto
llevó a China a establecerse como un importante comerciante mundial y el
mayor exportador del mundo. Estas notas muestran la historia de las
relaciones comerciales recientes entre China y la Unión Europea, tratando
de discutir sus dinámicas en evolución y el volumen en el comercio
internacional.
Palabras clave: China, Unión Europea; Comercio Internacional; Economía
Internacional.

1 Introdução
A China é a segunda maior economia e o maior exportador do mundo.
Seu crescimento em 2012 atingiu 7,8%, e as estimativas internacionais
preveem que a China pode estar a caminho de se tornar a maior economia
do mundo até o final desta década, com um mercado interno de mais de
dois bilhões de euros em potenciais consumidores. A ascensão da China
como uma grande economia global foi impulsionada pela sua adesão à OMC
em 2001, o que possibilitou a abertura da sua economia. Isso levou a China
a se estabelecer como uma grande trader global e maior exportadora do
mundo.
China e União Europeia estão negociando mais de € 1 bilhão por dia.
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Há apenas duas décadas, a China e a União Europeia negociavam quase
nada. Hoje, formam a segunda maior cooperação econômica no mundo.
Em um período extremamente curto espaço de tempo, as duas economias
têm se integrado a um ponto onde é difícil imaginar um sem o outro. O
comércio bilateral de bens atingiu € 433.600.000.000 em 2012. O comércio
de serviços, no entanto, ainda é dez vezes menor, atingindo cerca de 42,6
bilhões e continua a ser uma área cheia de potencial, se a China abrir seu
mercado mais.
Estas notas apresentam um histórico das relações comerciais recentes
entre China e União Europeia, discutindo sua evolução em dinâmica e
volume no comércio internacional.
2 China e Europa no último meio século
2.1 Evolução das relações
Com a visita do então presidente dos EUA, Richard Nixon, em 1972,
seria apenas uma questão de tempo e organização das forças dominantes
no mercado europeu para que houvesse um movimento de reaproximação
entre Europa e China.
Evidentemente, estava fora de questão o estabelecimento de relações
assimétricas do tipo colonialista, como as impostas pelos europeus aos
chineses durante os séculos XIV a XIX. Se, de um lado, o continente europeu
terminava sua reestruturação no lado ocidental, após duas Guerras Mundiais
e uma Depressão causada por uma crise capitalista até então nunca
superada, do outro os chineses vinham da consolidação política e econômica
da Revolução de 1949, que instaurara um regime popular socialista, o qual,
na ocasião desvinculava-se da “liderança” soviética, buscando rumo próprio,
no qual estaria sua estratégia de inserção no cenário internacional.
A Europa ocidental vivia um contexto oposto à época, exercitando sua
dependência em relação aos EUA ao nível de tornar seu próprio território,
objeto de conjeturas estratégico-militares desses últimos, via Organização
do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Portanto, a disposição da China em
conversar com os EUA abria possibilidades também à Europa capitalista.
Tal disposição se fez acompanhar de uma postura bastante pró-ativa
no campo das relações econômicas e de comércio internacional. Do lado
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ocidental, passada a surpresa inicial, restavam duas constatações imediatas
a respeito das relações comerciais com a China: em primeiro lugar, a escala
do mercado ganharia números até então desconhecidos das estatísticas de
comércio internacional. Em segundo lugar, a escala de produção da oferta
chinesa tornaria o mercado internacional em um ambiente muito mais
competitivo do que jamais houvera sido.
Mas, e os chineses? Que esperavam de uma reaproximação com o
ocidente, sob aquele novo contexto? No caso, a questão é mais complexa do
que parece à primeira vista, pois a concepção do cenário para a China
levava em conta variáveis muito mais amplas e complexas do que somente
a escala produtiva. O próprio tempo da conjuntura, e de sua análise, iria
revelar-se distinto entre os pontos de vista europeu e chinês. Observar os
resultados comerciais e partir de planos que iriam de um a cinco ou dez
anos, da perspectiva dos chineses, significaria trabalhar em um escopo de
curtíssimo prazo, insuficiente para a correta avaliação de objetivos
estratégicos de planejamento econômico do país.
De toda forma, esse descompasso entre concepções de tempo e espaço
não impediria a celebração de acordos comerciais entre Europa e China, e
à medida que o mercado europeu foi-se integrando, a adaptação deste ao
ambiente comercial com a China sofreu aperfeiçoamento correlato. Isso
mostra que o custo do aprendizado e da constituição de um ambiente
institucional favorável ao comércio sino-europeu revelou-se muito menor
para a China.
O crescimento impressionante da China no comércio internacional,
tanto em volume como em receita gerada ou valor agregado, nas duas últimas
décadas do século passado, teria par apenas em sua continuidade por esta
primeira década e meia do século atual. Nele, o papel da China passaria de
“parceiro silencioso” de grande escala, a agente influente não apenas nas
dinâmicas de trocas internacionais, mas também na própria composição
da oferta internacional de bens e serviços, na divisão internacional do
trabalho, e na estruturação das finanças internacionais. De maneira em
sua maior parte mais reativa do que premeditada, o comércio das nações
ocidentais teve de se adaptar não apenas ao tamanho, mas ao tempo e às
práticas dos chineses. Sobre estes últimos, é justo dizer que esforçaram-se,
de sua parte, em tornar o processo o mais rápido e dinâmico possível ao
ocidente.

64

SOUZA, L. E. S.; PREVIDELLI, M. F. S. C. China e União Europeia

A Comunidade Econômica Europeia e a China estabeleceram relações
diplomáticas em 06 de maio de 1975 quando da visita do Comissário
Christopher Soames àquele país. Este seria o início de uma relação que
completaria 40 anos em 2015 e levaria a diversos acordos bilaterais de
comércio, desenvolvimento tecnológico, pesquisa energética, trocas no
âmbito do geoprocessamento entre outras.
Três anos depois, em 1978, ocorreria a assinatura do Acordo Comercial
Comunidade Econômica Europeia (CEE) - China e seria estabelecido um
Comitê Misto para estudos relativos às possibilidades de troca entre os dois
parceiros. Resultados concretos seriam sentidos em 1983 quando se lançou
oficialmente o primeiro programa de cooperação científica e tecnológica,
seguido em 1985 pela assinatura do Acordo de Cooperação Comercial e
Econômica que levariam ao estabelecimento, em 1988, de uma Delegação
permanente da Comissão Europeia em Pequim.
As relações entre a CEE e a China sofreram um breve abalo em 1989
quando da repressão violenta aos episódios da Praça Tian An Men pelo
governo chinês que levaram ao congelamento dos tratados, e um embargo
ao comércio de armas. Em 1990, o Conselho e o Parlamento Europeus
decidiram reestabelecer uma etapa bilateral de relações e iniciaram novos
diálogos com a China, incluindo a área ambiental.
Assim, apesar de que as relações com a Europa não constituírem a
principal prioridade para a China, como eram por exemplo, as suas relações
com os EUA, o Japão e outras potências asiáticas, o interesse em estreitar
as relações levaram ao aumento dos contatos econômicos entre ambos nos
anos 1990, fazendo com que o comércio UE-China aumentasse mais
rapidamente do que a própria economia chinesa, triplicando em dez anos.
Dessa forma, de cerca de US$14.3 bilhões negociados em 1985, o volume
transacionado em 1994, chegou a US$45.6 bilhões. Em termos anuais, as
transações comerciais entre UE e China cresceram 63% em 1993, quando
comparadas ao ano anterior, tornando a China o quarto maior parceiro
comercial da Europa nesse momento. Mesmo após a crise financeira em
1997, o comércio UE-China aumentou cerca de 15% em 1998.
Entre os países da UE, a França liderava as conversas com vistas a
aprofundar os laços comerciais, e, junto com a Rússia, foi o primeiro país
europeu a estabelecer parcerias estratégicas com a China.(http://
eeas.europa.eu/china/index_en.htm).
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Em 1998, ocorreu a Assinatura do Acordo de Cooperação Científica e
Tecnológica entre a Comunidade Europeia e o Governo da República Popular
da China, um passo importante para a assinatura do acordo bilateral sobre
a adesão da China à OMC assinado em Pequim em 2000. No ano seguinte,
o país se tornaria o 143º membro da Organização Mundial do Comércio.
O novo século intensificaria as relações UE-China com assinatura de
novos acordos e tratados de cooperação como o Acordo de Cooperação no
programa de navegação por satélite Galileo (2003) e o Acordo de Pesquisa e
Desenvolvimento de Cooperação nos Usos Pacíficos da Energia Nuclear
(2008). Por fim, os anos de 2014 e 2015 dariam início às rodadas de diálogo
sobre as possibilidades de investimentos e abertura de mercados e operações
financeiras conjuntas, e a primeira década do século XXI se encerraria com
crescimento de transações. Desse modo, entre 2009 e 2010, as exportações
da União Europeia (UE) para a China aumentaram 38% e as exportações
da China para a UE cresceram 31%. A maior parte desse comércio é de
produtos industriais e manufaturados.
Tabela 1: Comércio da União Europeia com a China, 2008 – 2012, em milhões de
Euros

Fonte: Base de dados Eurostat.

Tabela 2: Comércio da União Europeia com a China, % do total negociado na EU

Fonte: Base de dados Eurostat.

Ainda nos anos 2000-2010, as relações comerciais entre China e UE
sofreram alguns abalos como a disputa relativa aos têxteis, onde parte dos
países da UE pediram embargo ou sobretaxas à entrada de tais produtos
no mercado europeu numa forma explícita de protecionismo da indústria
local. No entanto, a parceria passou a incluir transações mais arriscadas.
Desse modo, por exemplo, a China se juntou ao projeto Galileo, investindo
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cerca de € 230 milhões. Também foi fechado um acordo para compra de
150 aviões da Airbus pelo governo chinês em 2006. Em contrapartida, apesar
do embargo da venda de armas, fontes dos EUA divulgaram que somente
no ano de 2003, a UE teria vendido um total de € 400 milhões em
“exportações de defesa” que incluíram tecnologia de submarinos e radares.
No final da década, mais especificamente durante a crise da dívida
europeia, enquanto os governos de diversos países da Zona do Euro
recorriam a empréstimos de resgate ao Fundo Monetário Internacional e do
Banco Central Europeu, a China realizava compras de bilhões de euros em
títulos de alto risco da zona euro, em particular da Grécia, Irlanda, Itália,
Portugal e Espanha. Alguns analistas sugeriram que a China estava
comprando influência política na UE, mas a China defende que tais
operações, na verdade visam a construção de fortes laços comerciais.
Em 2015, a UE passou a ser o maior parceiro comercial da China
representando cerca de 14% do comércio externo daquele país. O comércio
bilateral entre UE-China em termos de mercadorias, atingiu € 467,5 bilhões
em 2014, e aumentou 9,1% em relação ao ano anterior. A China é o segundo
maior parceiro comercial da UE, depois de os EUA. Em 2014, as importações
da UE provenientes da China valiam € 302,5 bilhões, enquanto as
exportações da UE para a China atingiram € 165 bilhões. Tal comércio
bilateral representava à época 3,3% do PIB da UE, e de 6,2% do PIB da
China.
As trocas na área de serviços e investimentos estão crescendo. Em
2013, a UE e a China efetuaram um comércio total nos serviços na casa dos
€ 49.9 bilhões, com um pequeno superávit comercial da UE, constando de
cerca de € 8,1 bilhões. Adicionalmente, a Europa é uma dos cinco principais
fontes de IDE para a China. No entanto, o IDE Europeia diminuiu de € 10,0
bilhões em 2012 para € 8,2 bilhões em 2013. Embora a Europa continue a
ser uma das cinco maiores fontes de IDE para a China, esses investimentos
representam apenas 4,8% do total de fluxos de IDE da UE. Ou seja, embora
se observe uma trajetória de lenta expansão, o investimento chinês na Europa
representou cerca de 4,2 bilhões em 2013.
2.2 Política externa China - UE
A entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 2010, criou novos
mecanismos importantes para a condução da política externa da UE, criando
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os seguintes cargos:
- Um Presidente permanente do Conselho Europeu, que representa a
UE em importantes encontros internacionais realizados no Chefe de Estado
ou de Governo;
- Um Alto Representante para os Negócios Estrangeiros e a Política de
Segurança nomeado pelos chefes de Estado e de Governo da UE, e que
preside às reuniões de Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE. Ao mesmo
tempo, exercendo a função de vice-presidente da Comissão Europeia. Como
resultado, o diálogo político com a China passou a ser conduzido por
representantes das instituições europeias (no passado, o país que detinha
a presidência rotativa da UE presidia as reuniões, em conjunto com a
Comissão Europeia).
Em Pequim, a UE possui representação oficial na figura da Delegação
da União Europeia na China, que realiza todas as diligências locais em
relação às autoridades chinesas (exceto em questões consulares).
Adicionalmente, programou-se a reunião anual de cúpulas, ao nível
dos Chefes de Estado ou de Governo, tanto na China quanto em Bruxelas.
A UE é representada pelo Presidente do Conselho Europeu e o Presidente
da Comissão Europeia, assistido pelo Alto Representante Europeu para a
Política de Segurança / Vice-Presidente da Comissão Externa cujo objetivo
é ampliar o diálogo político regular sobre questões de política estratégica e
assuntos estrangeiros.
Reuniões extras ocorrem quando necessário entre o Alto Representante
da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança / VicePresidente da Comissão e o Ministro dos Negócios Estrangeiros da China,
além de reuniões anuais em paralelo à Assembleia Geral das Nações Unidas.
Ocorrem também reuniões, pelo menos uma vez por ano entre a UE e
especialistas chineses sobre o controle de armas de pequeno calibre e
armamento, bem como, uma reunião a cada seis meses entre o Ministro
dos Negócios Estrangeiros da China e os Embaixadores da União Europeia
realizada em Pequim. (Fonte:http://ec.europa.eu/trade/policy/countriesand-regions/countries/china/)
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2.3 Posição atual e novas tentativas de entendimento
Em termos comparativos, o comércio entre União Europeia e China
apresenta a segunda posição em volume de transações, sendo a China o
segundo maior parceiro comercial da UE, vindo apenas atrás de EUA.
Não apenas a UE é o maior importador de produtos Chineses como
também viabiliza suas exportações em larga escala para aquele mercado.
Segundo dados de 2013 (http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-andregions/countries/china/), o total de transações entre os dois mercados
era superior a um bilhão de euros por dia.
A pauta de exportação chinesa com destino à UE é dominada por
produtos industrializados e de consumo final como máquinas e
equipamentos, calçados, roupas, móveis, brinquedos e semelhantes. Já a
pauta de exportações europeia com destino à China é dominada por produtos
químicos, veículos aéreos e terrestres, máquinas e equipamentos.
No setor de serviços, contudo, o comércio bilateral não chega a 20% do
total transacionado em produtos. Tal quadro leva a um déficit nos resultados
da UE, agravado pelas barreiras de acesso ao mercado chinês.
Na área de investimentos, a China representa 2 a 3% do total de
investimentos externos da União Europeia. No início de 2014, delegações
dos dois gigantes se encontraram para tentar um plano conjunto de aumento
nos acordos de investimento em vigor. No ano anterior, 2013, começaram
as negociações para um Acordo de Investimentos compreensivo entre UEChina visando eliminar barreiras restritivas à atuação de investidores
externos em seus mercados.
3 Algumas informações quantitativas
A China tornou-se um dos mercados de mais rápido crescimento para
as exportações europeias Em 2012 as exportações para a China aumentaram
5,6%, atingindo um recorde de € 143.900.000.000. A UE é também o maior
destino de exportação da China, com € 289.700.000.000 de bens em 2012
(tabelas 1 e 2). Isso produziu um déficit comercial de € 145.800.000.000
com a China, no mesmo ano, uma queda de 6,6% em relação a 2011, e para
baixo de 13,9% em relação ao recorde de 2010 de € 169.300.000.000. O
déficit comercial da Europa com a China é causado principalmente por

69

Economia e Políticas Públicas, v. 4, n. 1/2016

setores como equipamentos de escritório e de telecomunicações, calçados e
têxteis, ferro e aço.

Tabela 3: Comércio União Europeia-China em 2012, por produto (% do total
negociado)

Fonte: Eurostat.

Cerca de metade dos produtos exportados da China são produzidos
por empresas estrangeiras de países vizinhos como Japão, Taiwan, Hong
Kong e Coreia do Sul que têm um papel dominante neste chamado processo
de “transformação do comércio”, onde os componentes importados são
montados na China e exportados como produtos acabados. O papel das
empresas europeias em regime de comércio de processamento da China,
no entanto, é limitado. Além disso, embora as importações da China tenham
aumentado, a participação das importações totais da UE na Ásia mantevese relativamente estável ao longo da última década.
Instrumentos de defesa comercial da UE cobrem apenas cerca de 1%
do total das suas importações da China devido às suas medidas de defesa
70

SOUZA, L. E. S.; PREVIDELLI, M. F. S. C. China e União Europeia

comercial, as quais não são instrumentos protecionistas, que são os
procedimentos legais, em conformidade com as normas internacionais e
têm como objectivo abordar as práticas comerciais desleais. A UE baseia os
seus instrumentos de defesa comercial em procedimentos rigorosos e não
político. Em 9 de abril de 2013, a UE tinha 52 medidas anti-dumping e
duas medidas anti-subvenções em vigor contra as importações chinesas.

Tabela 4: Comércio Internacional União Europeia - China em comparação com o total
da oferta e demanda europeia em relação ao resto do mundo, 2012.

Fonte: Base de dados Eurostat.

Apenas 1,4% do fluxo total de investimento estrangeiro direto (IED) na
Europa vem da China de acordo com dados do Eurostat. Assim, em 2011,
os investimentos chineses para a UE só contava para 1,4% do investimento
direto estrangeiro total na UE. Por outro lado, a participação dos fluxos
totais de IDE da UE para a China fica em uma constante de 20% de todo o
IDE, o que faz com que 27 Estados-Membros da UE juntos representem um
dos cinco melhores provedores de IDE para a China, juntamente com Taiwan,
Hong Kong, o Japão e EUA. As empresas da UE investiram € 17800000000
na China em 2011, com o IDE chinês para a UE no valor de € 3,1 bilhões
em 2011. Parte do investimento externo chinês é, contudo, encaminhado
via Hong Kong.
A Tabela 5 mostra um comparativo do volume do comércio entre China
e UE em comparação com o resto do mundo, em 2012:
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Tabela 5: China e União Europeia, comércio internacional em comparação com o
Resto do Mundo, 2012.

Fonte: Base de dados Eurostat.

Dada a expansão do comércio entre China e União Europeia, um dado
não deixa de chamar a atenção por seu contraste. No final de 2011, os
bancos estrangeiros representavam apenas 1,93% do mercado chinês. Não
por falta de interesse das empresas europeias de serviços financeiros,
segundo indicam as pressões organizadas pelo setor junto ao Parlamento
Europeu para que pressione a China a abrir seu mercado a essas empresas.
Aparentemente, o limite da abertura comercial chinesa encontra-se bem
definido.
4 Considerações finais
O estudo dos resultados das relações comerciais recentes entre China
e Europa situa-se entre dois processos históricos, a princípio distintos, mas
com um denominador comum. Sua compreensão passa, necessariamente,
pelo mapeamento desse contexto, sem o qual tem-se apenas a aridez de
análise da identificação de flutuações, conjunturais ou desconexas, sem
grande relação entre si ou com alguma identidade.
Em primeiro lugar, há o processo de expansão e abertura da China ao
comércio internacional, o que deve ser visto sob a estratégia de agente da
oferta e de mercado consumidor. Em ambas as perspectivas, há aumento
significativo da escala e incremento na intensidade do fator produtivo
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trabalho, o que, sem dúvida, pressionou as estruturas de custos produtivos
e transacionais do restante do mundo. Nesse sentido, a estratégia chinesa
encontrou certa coadunação com a do centro do sistema capitalista, o que
transformou a China em um dos principais parceiros comerciais e em agente
protagonista do processo mais amplo de globalização do capital, sobretudo
em seu lado produtivo.
Sob o escopo da demanda chinesa, observa-se também o papel relevante
que o país teve, como comprador em escala crescente não apenas de produtos
intensivos em tecnologia, mas também de produtos primários, o que
mascarou, de certa forma, a deterioração dos termos de troca dos países
primário-exportadores, e aliviando, também de certa forma, uma pressão
nas políticas domésticas de ajuste macroeconômico desses estados nacionais
que, de outra forma, seria ainda mais rigorosa em especial nos ajustes
cambiais e do balanço de pagamentos, estendendo os períodos de “alta” dos
ciclos econômicos, sob a forma de “bem-estar cambial”.
Em segundo lugar, há a integração do continente europeu em âmbito
comercial, financeiro e, em menor intensidade, político e territorial. Esse
movimento de integração, tão decenário quanto o chinês, buscou adaptar
as instituições europeias aos padrões desejados pelo centro dominante
quanto às práticas comerciais, financeiras e econômicas em geral, ao fim. A
padronização de políticas macroeconômicas, e em última análise, a castração
das políticas econômicas nacionais, seguiu essa linha.
É preciso, ainda, compreender os dois movimentos supracitados dentro
de um outro, maior, qual seja a globalização produtiva e do capital, que
impôs todo um conjunto de relações em uma nova divisão internacional do
trabalho. O fato de a China oferecer vantagens competitivas frente a outros
mercados, assim, apresenta-se em sua forma invertida, sob a lógica
globalizante: a competitividade chinesa é apresentada antes como efeito do
que como o resultado da adaptação da estrutura econômica do país à lógica
do capital e do comércio internacional.
A Europa, por sua vez, se apresenta como agente passivo na adoção de
políticas macroeconômicas de ajuste e não como o resultado de adaptações
estruturais que lhe conferem o status de criaturas, não de criadores.
A dinâmica da relação entre China e Europa ainda não está clara quanto
ao futuro. A inserção chinesa no mercado europeu, ainda que tenha ocupado
espaços, não realizou as expectativas de plena transformação dos novos
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territórios. As empresas estrangeiras ainda enfrentam uma série de barreiras
comerciais na China, cujo governo utiliza normas específicas de cada país
que os concorrentes estrangeiros acham difícil de cumprir. Também se
aplicam restrições à exportação de matérias-primas. Outras questões que
dizem respeito a negócios internacionais na China são a falta de condições
de concorrência equitativas para os estrangeiros, os subsídios e as questões
de financiamento, transparência e previsibilidade no governo e
regulamentação.
Quanto ao parceiro comum – os EUA – há identidades, mas também
diferenças importantes na relação. Ainda que sejam parceiros comerciais
imprescindíveis para europeus e chineses, os EUA têm disparidades de
tratamento bastante definidas para com os aliados da OTAN e os parceiros
comerciais majoritários.
No longo prazo, a importância da China como um mercado estratégico
só pode aumentar. A cada ano, 20 milhões de famílias chinesas ultrapassam
o limite de renda familiar de US$13, 500 (dados da ONU), um limiar em que
famílias de classe média tornam-se capazes de pagar bens e serviços
essenciais, como carros. Isso se traduz em oportunidades de crescimento
extraordinárias para as empresas europeias. Também deve ser notado que,
mesmo se a taxa de crescimento do PIB da China está gradualmente
desacelerando, seu PIB nominal deve continuar a crescer a um ritmo intenso
para os padrões ocidentais.
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HÁ UMA REVOLUÇÃO NA ESTRUTURA
PRODUTIVA CHINESA?

Luis Felipe Lopes Milaré
Antonio Carlos Diegues

Resumo: Este artigo buscou mensurar a dimensão da transformação na
estrutura produtiva chinesa. Mostrou-se que o acoplamento ao mercado
internacional permitiu à China potencializar sua produção industrial em
um primeiro momento e, em seguida, transformar sua estrutura produtiva
a partir do esforço de penetração em segmentos de mercado tecnologicamente
avançados. Neste cenário, mostrou-se que a estrutura produtiva chinesa
tem sofrido importantes transformações, dignas de uma revolução. Como
principais características desta revolução, destacam-se (i) o aumento
significativo da participação de setores de alta intensidade tecnológica a (ii)
migração na divisão internacional do trabalho para elos dinâmicos e centrais
ao atual paradigma tecno-econômico. Todo este processo tem ocorrido em
paralelo a (iii) uma transformação na estrutura de propriedade, que tem se
tornado crescente privada nacional, com (iv) a formação de grandes
conglomerados internacionalizados, (v) adensamento da cadeia produtiva
local e (vi) grau crescente de autonomia tecnológica.
Palavras Chave: Industrialização; Política Industrial; Catching up; Economia
chinesa.
JEL: O14; O53; F50
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Abstract: This article intended to analyze the transformation in Chinese
production structure. It shows that the coupling to the international market
allowed China to penetrate market segments technologically advanced, to
leverage its industrial production and to transform its productive structure.
The paper also showed that the Chinese production structure has undergone
significant changes, which can be characterized as a revolution. The main
features of this revolution are (i) the significant increase in the participation
of high-technology sectors,(ii) migration in the international division of labor
in direction to industries that are at the core of the current techno-economic
paradigm. This whole process has taken place in parallel to (iii) a change in
ownership structure, which has become increasingly national private, with
(iv) the formation of large internationalized conglomerates, (v) the density of
the local production chain and (vi ) with increasing degree of technological
autonomy.
Keywords: Industrialization; Industrial Policy; Catching up; Chinese
Economy.
JEL: O14; O53; F50

Há uma revolução na estrutura produtiva chinesa?
O objetivo deste artigo é mostrar qual é a dimensão da transformação
na estrutura produtiva chinesa no período recente. Amparando-se em um
arcabouço analítico Schumpteriano pretende-se corroborar, com um caráter
de ineditismo empírico, a percepção bastante difundida na literatura de
que a economia chinesa tem realizado um intenso processo de catching up.
Este processo tem possibilitado profundas transformações em sua estrutura
produtiva e contribuído para sua inserção cada vez mais autônoma na divisão
internacional do trabalho.
A tese aqui defendida é a de que a revolução na estrutura produtiva
chinesa é fomentada por uma forte atuação estatal que tem como base de
sustentação, tal qual a estratégia de desenvolvimento chinesa em um sentido
mais amplo, o tripé autonomia-planejamento-controle. Este tripé personificase na adoção de políticas industriais de caráter Schumpteriano que tem como
objetivo utilizar o dinamismo externo – principalmente o acoplamento à
economia estadunidense – e o poder de direcionamento do investimento estatal
como propulsores das transformações na estrutura produtiva doméstica.
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Defende-se neste artigo também a tese de que o processo de revolução
da estrutura produtiva desempenha um papel de destaque na estratégia de
desenvolvimento chinesa. Isso porque a constituição de uma estrutura
produtiva dinâmica, setorialmente integrada, tecnologicamente avançada
que tem como objetivo final a constituição de um núcleo endógeno de
progresso técnico e de decisão é considerada uma condição necessária tanto
para a consolidação do processo de desenvolvimento chinês quanto para o
aumento de sua influência no sistema internacional.
É ocioso dizer que a revolução na estrutura produtiva é apenas uma
das dimensões sobre as quais se assenta a estratégia chinesa de
desenvolvimento e de aumento da influência no sistema internacional. Neste
sentido, a ideia deste artigo é apresentar apenas uma dimensão importante
desta estratégia, a da revolução produtiva. Deste modo, cumpre-nos
apresentar duas ressalvas antes de prosseguir.
Primeiramente, deve-se enfatizar que este artigo não pretende
apresentar discussões mais amplas acerca do modelo de desenvolvimento
chinês. Reconhece-se a importância de tais discussões, mas, devido ao fato
deste tema já ser amplamente debatido na literatura, optou-se por restringir
o escopo deste artigo e apresentar uma visão detalhada da revolução
produtiva chinesa, inovando quanto aos dados empíricos apresentados, que
usualmente são apresentados com um nível de agregação bastante
superficial1.
Diversos trabalhos destacam a velocidade e a magnitude da
transformação produtiva chinesa. No entanto, analisam este processo com
um nível de agregação elevado, apontando apenas para importância da
industrialização como uma das bases da estratégia mais ampla de
desenvolvimento chinesa. Desse modo, apesar de sugerirem implicitamente
a existência de um certo cathing up em relação aos países centrais, tais
trabalhos apresentam lacunas. É exatamente no sentido de se preencher
algumas destas lacunas que este artigo apresenta um detalhamento empírico
mais abrangente da industrialização chinesa. Assim, amparado nestes
esforços empíricos, pretende-se responder algumas questões como: o
1

Ou seja, o que se pretende é acrescentar ao debate deste modelo de desenvolvimento uma visão muito mais detalhada da
dimensão da revolução produtiva chinesa. Vale destacar que este esforço complementa as demais discussões acerca
dos determinantes do desenvolvimento que trazem como principais objetos de análise a importância das questões
geopolíticas, a formação da economia sino-americana e a centralidade da atuação estatal no controle dos principais
preços macroeconômicos e do investimento. Estas discussões podem ser encontradas em inúmeros autores como
Medeiros (1999,2006, 2010, 2011) , Naughton (2006), Oliveira (2005), Fairbank & Goldman (2006) entre outros.
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processo de industrialização chinesa tem originado transformações na (a)
distribuição setorial da indústria local, (b) no adensamento das cadeias
produtivas (c) e em sua estrutura de propriedade segundo origem do capital?;
(d) a reconfiguração da indústria local tem viabilizado uma reconfiguração
da pauta exportadora chinesa?; (e) o desenvolvimento industrial chinês se
aproxima mais de um modelo no qual as empresas domésticas líderes
buscam avançar tecnologicamente e construir posições de destaque no
mercado global ou de um modelo que se convencionou denominar de
indústria maquiladora?
A segunda ressalva também decorre das opções de escopo adotadas
pelos autores. Com o intuito de aprofundar a análise da transformação na
estrutura produtiva chinesa a partir de procedimentos metodológicos
bastante utilizados nos estudos de economia industrial, devido às limitações
de espaço, decidiu-se por não apresentar uma seção inicial que apresentasse
o arcabouço teórico que fundamenta esta pesquisa. Tal escolha,
evidentemente, apresenta um trade-off. No entanto, entendemos que ao
abdicar de aprofundar tais tópicos temos a oportunidade de apresentar de
forma mais completa dos resultados da pesquisa, contribuindo de forma
mais direta com estudos futuros de outros pesquisadores. Assim, dadas as
limitações de espaço, o esforço de pesquisa empírico empreendido neste
trabalho e a apresentação de diversos resultados que se revestem de algum
ineditismo, optou-se por apresentar de maneira difusa, ao longo das seções
o arcabouço teórico que ampara este artigo.
Feitas estas ressalvas, mostrar-se-á que a estrutura produtiva chinesa
tem sofrido importantes transformações, dentre as quais se destacam (i)
aumento significativo da participação relativa de setores de alta intensidade
tecnológica e a (ii) migração na divisão internacional do trabalho para elos
dinâmicos e centrais ao paradigma tecno-econômico vigente desde o último
quartel do século XX2. Todo este processo tem ocorrido em paralelo a (iii)
uma transformação na estrutura de propriedade, que tem se tornado
crescente privada nacional, com (iv) a formação de grandes conglomerados
internacionalizados, (v) com o adensamento da cadeia produtiva local e (vi)

2

Para Dosi (1982), um paradigma tecnológico caracteriza-se como um padrão de solução de problemas tecnológicos e
econômicos a partir da adoção de um conjunto de procedimentos, da delimitação de problemas relevantes e da pesquisa
acerca de conhecimentos específicos com o intuito último de se criar assimetrias competitivas. Estes padrões, na
medida em que delimitam, condicionam e direcionam as estratégias dos agentes, criam mecanismos de feedback e
consolidam trajetórias que têm implicações diretas nas dinâmicas concorrencial e inovativa.
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com grau crescente – porém ainda não comparado ao dos países centrais –
de autonomia tecnológica.
A fim de construir tais conclusões a linha de argumentação deste artigo
se fundamenta na análise da estrutura produtiva chinesa a partir de dois
ângulos distintos3. Primeiramente, por meio do que se denominou de Efeito
Estrutura, procurar-se-á mostrar que há um intenso movimento de
reconfiguração da estrutura produtiva em direção a setores tecnologicamente
mais nobres e em direção a uma estrutura de propriedade privada e nacional.
Por fim, o efeito posicionamento mostrará que estas transformações na
dimensão doméstica têm-se refletido em uma inserção em elos mais nobres
da divisão internacional do trabalho.
1 Efeito Estrutura
Antes de iniciar a análise sobre a revolução na estrutura produtiva
chinesa, cumpre justificar brevemente a importância do setor industrial
para a compreensão dos determinantes do desenvolvimento. Para tal, utilizarse-á o arcabouço teórico cujas raízes remontam a Kaldor4. A partir de
derivações da interpretação deste autor, justifica-se a importância da
indústria para o desenvolvimento basicamente por quatro fatores.
Primeiramente, o crescimento do setor industrial é uma das principais fontes
do crescimento da economia como um todo, especialmente por sua
capacidade de elevar o ritmo de inovação tecnológica. Em seguida, destacase que a relação entre crescimento do setor industrial e crescimento da
produtividade dos fatores na indústria é uma relação de causalidade, na
qual a elevação da demanda por produtos industriais leva a um aumento
da produção que, por seu turno, propicia o ganho de economias de escala,
aumento do grau de divisão do trabalho e introdução de novas máquinas e
processos. O terceiro fator mostra que a elevação do produto industrial
induzida pela demanda promove uma transferência de mão de obra de outros
setores da economia para a indústria, onde sua produtividade é maior,
fazendo com que o produto nacional cresça mais do que quando comparado
ao aumento do emprego em outros setores, onde a produtividade é menor.

3
4

Grosso modo, pode-se afirmar que estes ângulos analíticos, inspiram-se em Palma (2009).
Foge do objetivo deste trabalho a discussão sobre as origens das leis de Kaldor, suas diferentes interpretações e tentativas
de verificação com a realidade. O leitor interessado pode, por exemplo, consultar Feijó e Carvalho (2007), que debatem
os desenvolvimentos teóricos de Kaldor e discutem suas proposições à luz da experiência brasileira pós-abertura
comercial. Este parágrafo se assenta sobre sua leitura.
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Por fim, uma das principais fontes do crescimento econômico chinês é a
demanda externa por produtos industriais, que tem como consequência
encadeamentos para trás do consumo interno e do investimento, via
multiplicador keynesiano. Dessa maneira, Kaldor, se bem que preocupado
com o desempenho econômico das economias centrais, via no crescimento
industrial a força e o veículo do crescimento econômico de forma geral. É
exatamente sob este prisma que serão construídas as análises acerca da
revolução produtiva chinesa.
Um primeiro ponto a ser destacado é o fato da economia chinesa ter
apresentado um desempenho pujante desde o período pós 1978,
materializado em elevadas taxas de crescimento econômico e no aumento
de sua importância na economia mundial. Conforme pode ser observado no
gráfico 1, o crescimento médio do PIB chinês para o período foi de 10% a.a.,
contra um crescimento médio mundial de 2,8% a.a.. Com isso, a economia
chinesa ganhou participação no PIB mundial, passando de apenas 0,9%
em 1979, para 7,2% em 2009.

Gráfico 1: Crescimento real do PIB chinês e participação chinesa no PIB mundial,
vários anos (em %)

Fonte: Elaboração própria a partir de United Nations Conference on Trade and
Development (2010).

Por si só este crescimento indica que uma transformação importante
está em curso na economia chinesa, passando de um país com relevância
limitada para o produto mundial a um país com crescente importância

80

MILARÉ, L. F. L.; DIEGUES, A. C. Há uma revolução na estrutura produtiva chinesa?

para o crescimento global. Diante desse panorama surge uma primeira
questão: qual a contribuição da indústria para o crescimento chinês?
Conforme é apresentado na tabela 1, observa-se que durante a década
de 90 o principal responsável pelo crescimento da economia chinesa foi o
bom desempenho do setor secundário que respondeu, em média, por mais
de 57% do crescimento do país. Além de o setor secundário ser o principal
propulsor do crescimento do PIB, a indústria foi seu fio condutor,
respondendo, em média, por 52% do crescimento do PIB para década de
90. Essa cifra elevada evidencia a importância da indústria para a economia
chinesa como um todo. Em um processo de desenvolvimento tipicamente
capitalista, primeiramente o setor secundário adquire porte e cresce acima
da média, ao passo que posteriormente é o setor terciário que se torna mais
dinâmico, guiando assim os rumos da economia.
Tabela 1: China: Contribuição para o crescimento do PIB (valores constantes), (19902009)

Fonte: Elaboração própria a partir de China Statistical Yearbook (2010).

É interessante notar que, a despeito da crescente importância do
terciário na economia chinesa, ainda é o setor secundário que garante o
dinamismo ao país. Na década de 2000 o setor terciário respondeu, em
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média, por 43% do crescimento do PIB, ao passo que o setor secundário,
por 52% (a indústria, por 46%).
Apresentado este breve diagnóstico de que o setor secundário é, de
fato, o principal responsável pelo dinamismo chinês, buscar-se-á entender
a transformação na estrutura produtiva desse país. Antes de iniciar o
debate, uma ressalva faz-se necessária. Devido à inexistência de dados
setoriais da economia chinesa para o período anterior a 1998, somente foi
possível realizar uma análise pormenorizada do período posterior a esta
data. No entanto, mesmo com um período curto para tratar de uma
transformação estrutural (1998-2009) – que usualmente se estende por
décadas –, foi possível encontrar uma grande alteração na estrutura
produtiva, reforçando, portanto, a tese de que houve uma transformação
acelerada em direção a setores mais nobres e de maior intensidade
tecnológica.
Ao analisar os dados relativos ao Valor Bruto da Produção (VBP) médio
por porte de empresa, nota-se que no referido período as empresas chinesas
tem aumentado significativamente seu porte médio – com ênfase para as
empresas de grande porte, que aumentaram seu tamanho médio em mais
de 11 vezes em 10 anos (tabela 2). Tal constatação vai de encontro à estratégia
de política industrial chinesa de criação de grandes conglomerados.
Amparada no arcabouço teórico Schumpteriano, esta estratégia busca, de
certa forma, emular as experiências bem sucedidas dos keiretsus japoneses
e chaebols coreanos, os quais se configurariam como agentes responsáveis
pela dinamização da economia e pela criação de assimetrias competitivas
por meio do incremento significativo dos esforços nacionais de pesquisa,
desenvolvimento e inovação tecnológica5. Também vale a pena destacar o
caráter Chandleriano desta formação de conglomerados, os quais têm
pautado sua atuação na estratégia de integração horizontal e vertical,
retenção dos lucros e reinvestimento para construção de capacitações
complementares em atividades correlatas. Deste modo, contrapõem-se ao
paradigma da empresa pautada na lógica da maximização do valor acionário,
apresentado por Crotty (2002) e Lazzonick & Sullivan (2000), cujo binômio

5

Segundo Schumpeter (1961, p. 136) “Devemos, pelo contrário, reconhecer que a grande empresa transformou-se no
mais poderoso motor desse progresso e, em articular, da expansão a longo prazo da produção total, não apenas a
despeito, mas em grande parte devido a essa estratégia que parece tão restritiva quando estudada em casos individuais
e do ponto-de-vista de uma determinada época. Nesse sentido, a concorrência perfeita é não apenas sistema impossível,
mas inferior, e de nenhuma maneira se justifica que seja apresentada como modelo de eficiência ideal.”.
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reter lucros e reinvestir foi substituído, no capitalismo ocidental, pela lógica
downsize e distribuir6.
Tabela 2: China: Valor Bruto da Produção médio em 100 mi de yuan e índice de
crescimento, Vários anos. 7

Fonte: Elaboração própria a partir de China Statistical Yearbook, vários anos.

Em paralelo a este aumento substancial do porte das empresas e em
consonância com o arcabouço teórico Schumpteriano, observou-se um
incremento significativo da produtividade média do setor industrial chinês,
a qual se multiplicou por no mínimo quatro no período em análise (gráfico
2). Como destaca Rodrik (2007, p. 7, tradução própria), “a marca do
desenvolvimento é a mudança estrutural – o processo pelo qual se retiram
recursos das atividades tradicionais, de baixa produtividade, para atividades
modernas, de alta produtividade”. Dessa forma, os dados indicam que a
China caminha a passos largos nesta direção.

6

7

A partir de uma análise ampla e perspicaz dos determinantes deste fenômeno, Crotty (2002, p. 17, tradução própria)
sugere que “a mudança no comportamento e nas crenças dos agentes financeiros, os quais se deslocaram de uma
aceitação implícita da interpretação Chandleriana que via as grandes firmas como uma combinação integrada e coerente
de ativos relativamente ilíquidos construída para assegurar o crescimento de longo prazo e a inovação, em direção a
uma concepção financeira das firmas, na qual estas são vistas como um portfolio de sub-unidades líquidas que devem
ser continuamente reestruturadas a fim de que se consiga maximizar o valor acionário da empresa em todos os momentos”.
Para sintetizar os determinantes da emergência dos modelos de gestão baseados na lógica da maximização do valor
acionário, o autor sugere a ideia de um paradoxo neoliberal. Neste paradoxo é caracterizado ao mesmo tempo pela
redução da capacidade de acumulação de capital por parte das grandes empresas não financeiras e pela exigência por
parte dos mercados financeiros de aumentos sucessivos nos rendimentos distribuídos por estas empresas aos seus
controladores para que se possa evitar a queda dos preços de suas ações e, ao mesmo tempo, reduzir a possibilidade de
incorporação hostil por parte de outras concorrentes.
Como o China Statistical Yearbook não apresenta a composição do VBP por porte de empresa e setor, foi necessário
deflacionar todos os portes de empresa com o índice médio da indústria no período.
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É interessante destacar também que o salário médio real apresentou
um grande incremento, de 3,7 vezes no período. Ou seja, parte deste ganho
de produtividade foi distribuída – ainda que em menor medida – aos
trabalhadores, o que contraria as superficiais interpretações neoclássicas
para as quais a fonte da competitividade chinesa está associada
principalmente aos baixos níveis de salário8 (gráfico 2). Isso porque, apesar
do salário médio real ter se multiplicado por quase 3,7 no período, não há
indícios de redução da competitividade dos produtos chineses no mercado
internacional. Assim, podemos dizer que parte dos frutos do desenvolvimento
industrial está sendo repartida com os trabalhadores industriais chineses,
que observaram suas rendas médias se elevarem significativamente com a
ampliação da produção, a despeito do enorme exército social de reserva
existente no país.
Gráfico 2: Índices de produtividade da indústria chinesa: VBP / pessoal ocupado,
valor adicionado / pessoal ocupado. Vários anos9

Fonte: Elaboração própria a partir de China Statistical Yearbook, vários anos.
8

Ainda que não se considere neste artigo como condição sine qua non para a transformação da estrutura produtiva chinesa
os baixos salários e a ausência de direitos básicos dos trabalhadores deve-se reconhecer que estes pontos constituíram um
fator adicional de fomento ao crescimento da indústria e foram potencializados pela flexibilização das relações de trabalho.
Com base nos trabalhos de Rawski (2003) e Allard & Garrot (2010), pode-se dizer que neste período houve uma alteração
significativa na forma de emprego. Primeiramente, devemos destacar que acabaram os empregos vitalícios no setor
público, o que deixou milhares de trabalhadores desprotegidos. O não pagamento dos salários, bem como o pagamento de
forma irregular, espalhou-se drasticamente. Trabalhadores sem contrato ficam sem qualquer garantia dos seus direitos
básicos, além disso, cláusulas severas que proíbem que se trabalhe nos concorrentes impedem/limitam as possibilidades
do trabalhador de buscar novas oportunidades. Muitos trabalhadores enfrentam condições severas de trabalho, em alguns
casos, se assemelhando ao trabalho escravo. Em 1994, o governo buscou regular as relações de trabalho e realizou uma
reforma internalizando grande parte da legislação trabalhista conhecida do ocidente, como: tempo máximo de trabalho
(44 h/s), feriados pagos (ao menos quatro), férias anuais, licença maternidade paga (90 dias), horas extras, entre outras.
Essa legislação possui significativas brechas, possibilitando que as leis não sejam cumpridas. Uma destas é o fato de as
normas se aplicam apenas aos trabalhadores que possuem um contrato de trabalho, o que não é obrigatório. Após diversas
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Outro ponto que merece destaque na análise da revolução da estrutura
produtiva chinesa é o intenso movimento de transformação na estrutura de
propriedade, conforme pode ser observado no gráfico 3 e na tabela 3.
Em sintonia com a estratégia de “deixar as pequenas e agarrar as
grandes” destaca-se como tendência geral a rápida redução da participação
do capital estatal, em detrimento do capital privado nacional10.
Gráfico 3: Participação no VBP por tipo de registro (1999 e 2009)

Fonte: Elaboração própria a partir de China Statistical Yearbook (vários anos).

manifestações populares o Estado vem realizando a ampliação dos direitos trabalhistas. Três novas leis foram criadas em
2007: a primeira trata da obrigatoriedade dos contratos de trabalho; a segunda disciplina regras para disputas trabalhistas;
e a terceira coloca como foco dos governos a ampliação do emprego. Se analisarmos apenas a legislação trabalhista, podese dizer que o mercado é bastante regulamentado. A despeito das leis, a realidade ainda é um mercado de trabalho
desregulamentado, com ausência de direitos básicos e condições precárias nas fábricas menores.
9
Calculado a partir de dados deflacionados.
10
Iniciou-se nos últimos anos na China um processo de abandonar as pequenas e controlar as grandes empresas, no qual as
SOEs (State Owned Enterprises) foram utilizadas para formar grandes conglomerados. Por um lado, as empresas pequenas
de propriedade Estatal passaram a ser assumidas pelas TVEs (Township and Villages Enterprises) de médio porte, SOEs
ou privatizadas. Por outro lado, as grandes SOEs assumiram esse processo de conglomeração, possibilitando que adquirissem
porte para concorrer no mercado internacional. O entendimento era que estes conglomerados teriam maior porte e,
consequentemente, maior capacidade de investimento na modernização industrial. Segundo Zonenschain (2006, pp. 8990), é possível dividir as SOEs em dois grupos: as “campeãs nacionais” e o “time B”. O primeiro grupo compreende 196
grandes SOEs dos mais diversos ramos de atuação. Elas são responsáveis por dar suporte às menores, fundindo-se com
empresas mais fracas e realizando integração horizontal e vertical, garantindo demanda efetiva para a cadeia produtiva
chinesa, bem como a modernização da estrutura produtiva e investimento em P&D. No “time B”, temos as pequenas e
médias SOEs (cerca de 146 mil, em 2003), que vêm sendo fundidas com as “campeãs” ou privatizadas. Como de costume,
o governo realiza este processo paulatinamente, buscando reduzir os impactos fiscais, trabalhistas e garantir a estabilidade
social. Dessa forma, assistimos a um processo gradual de conglomeração, na qual o Estado, ao controlar indiretamente as
SOEs, cria grandes grupos nacionais para acelerar o processo de industrialização e desenvolvimento do país.
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Tabela 3: China: Participação no VBP por tipo de registro. Vários anos.

Fonte: Elaboração própria a partir de China Statistical Yearbook, vários anos.

É possível observar na estrutura produtiva chinesa a preeminência do
capital doméstico, que representa mais de 70% de todo o VBP. É importante
destacar que apesar de praticamente não terem ocorrido alterações na
participação do capital doméstico na economia chinesa, houve uma forte
alteração do tipo de capital doméstico preponderante.
O capital Estatal, que respondia por mais de 40% de todo o VBP gerado
com capital doméstico em 1999, passou a responder por apenas 12%, ao
passo que as empresas de propriedade privada (de capital chinês) ampliaram
sua participação de apenas 6% em 1999 para mais de 40% em 2009, se
tornando as detentoras da maior fatia do VBP com capital doméstico na
China. As empresas de responsabilidade limitada também obtiveram uma
grande ampliação da sua participação no VBP chinesa, com capital doméstico
passando de 13% para 31% no período, ao passo que as empresas de
propriedade coletivas reduziram sua parcela de 23% para apenas 2%.
Vale destacar que, apesar da diversidade de possíveis propriedades dentro
da rubrica “empresas de responsabilidade limitada” também se observa nesta
rubrica uma redução sensível da participação das empresas com capital
unicamente estatal e um aumento das empresas presumivelmente capitalistas
nacionais. Tais empresas, ainda, representam a maior parcela do item “outras”
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expresso no gráfico 3. Ou seja, pode-se inferir que a participação das empresas
privadas nacionais seja bem maior que 40%.
Em síntese, esses dados indicam que o governo está paulatinamente
fomentando a criação de uma classe capitalista nacional fortemente
vinculada ao setor produtivo. Pode-se dizer que esse processo é
razoavelmente acelerado, uma vez que houve uma forte alteração na
estrutura de capital no período em apenas dez anos. Esses dados vão ao
encontro da estratégia anunciada pelo governo de manter as grandes (as
essenciais ao desenvolvimento) e se desfazer das menores, (ou menos
importantes para o desenvolvimento do país). É importante frisar que essa
“transferência/privatização” das indústrias ocorre do Estado em direção
aos capitalistas nacionais. Dessa forma, o governo mantém seu poder de
coordenação, direcionando o crédito e controlando as grandes empresas.
Os capitalistas nacionais, por sua vez, passam a responder pela
produção e precisam cumprir metas de produção e produtividade –
estabelecidas pelos bancos Estatais que lhes fornecem crédito, além de
responder à demanda das SOEs (State Owned Enterprises), seus principais
clientes. Dessa forma, o Estado continua coordenando a produção, no
entanto, agora de forma ainda mais indireta, visando, de certa forma, dar
dinamismo a esses empreendimentos sem que o governo deixe de controlar
setores importantes para o desenvolvimento econômico do país.
Além das transformações na estrutura de propriedade, outro vetor
importante da revolução na estrutura produtiva chinesa é o movimento de
crescente concentração em setores tecnologicamente avançados.
Antes de analisar tal movimento, entretanto, cabe uma nota explicativa.
Nos últimos anos os ganhos de produtividade advindos de novas tecnologias
possibilitaram que alguns bens manufaturados tivessem seus preços
reduzidos no mercado internacional – notadamente os do complexo
eletrônico. Ao mesmo tempo, setores com grande participação de insumos
energéticos e commodities tiveram seus preços bastante aumentados11. Dessa
forma, caso não fosse realizado por este artigo um deflacionamento setorial
ao analisar as transformações na estrutura produtiva, a participação dos
setores tecnologicamente mais avançados seria ofuscada (dado sua deflação
no período). Assim, contornou-se a omissão cometida por diversos trabalhos
que versam sobre o tema de revolução produtiva por meio da construção de
11

Apenas a título de ilustração, entre 1999 e 2009 o setor de “extração de petróleo e gás natural” assistiu seus preços
aumentarem em 152%, ao passo que o setor de “fabricação de equipamentos eletrônicos, de comunicação e
computadores”, reduzirem em 32%.
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uma matriz de índice de preços setoriais (tabela 4), que pode ser útil para
outros pesquisadores.
Tabela 4: China: Índices de inflação setorial (1999=100), vários anos

Fonte: China Statistical Yearbook, vários anos.
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Diante desses dados pode-se concluir que bens manufaturados de maior
intensidade tecnológica e menos dependentes de insumos primários, em
grande medida, sofreram deflação; ao passo que os bens intensivos em
insumos primários, elevada inflação. É de se esperar, portanto, que ocorram
ganhos de produtividade nos setores mais dinâmicos que sofreram ampla
deflação no período.
Depois de deflacionados os dados, três grandes fatos chamam a atenção
na análise inicial da estrutura produtiva chinesa (vide tabela 5).
Primeiramente, dentre os seis setores com maior representatividade,
quatro deles são de média-alta tecnologia e um é de alta tecnologia, com
destaque para aqueles relacionados à informática e comunicação, complexo
automobilístico e máquinas e equipamentos. Estes, somados, representam
mais de 46% do valor adicionado (VA) industrial chinês. Além desta elevada
representatividade, apenas um destes setores não se encontra entre os que
mais aumentaram sua participação no período. Ou seja, não suficiente a
elevada concentração nestes setores, eles ainda tem aumentado sua
participação relativa. A título de exemplificação, em 2009 a
representatividade dos setores de alta e média alta tecnologia era de apenas
21% (sendo 10% em fabricação de veículos automotores, 7% em produtos
químicos e 4% em máquinas e equipamentos).
Um segundo fato a ser destacado é que entre os sete setores que
diminuíram sua representatividade, seis eram de baixa intensidade
tecnológica e um de média-baixa. Além desta queda, a participação da
maioria destes setores no valor adicionado da indústria chinesa é
relativamente baixa. Com o intuito de ressaltar a importância destes
números, no Brasil, por exemplo, os dois principais setores são de média
baixa (fabricação de produtos derivados de petróleo) e baixa intensidade
tecnológica (fabricação de alimentos) e responderam cada um por cerca de
15% do VTI (valor da transformação industrial).
Por fim, nota-se que os setores relacionados à produção de insumos
transversais – como os do complexo químico e siderúrgico – apesar de não
terem ganhado participação no VA chinês, mantiveram um crescimento
acentuado bastante próximo à média de crescimento do período, colaborando
para o bom desempenho da indústria.
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Tabela 5: China: Participação por setor Valor Adicionado (VA), deflacionado, vários
anos.

Fonte: Elaboração própria a partir de China Statistical Yearbook, vários anos.

Ainda no sentido de confirmar a revolução na estrutura produtiva
chinesa, o próximo passo do artigo consiste em verificar se há um movimento
de transformação qualitativa desta estrutura, por meio da análise de sua
segmentação segundo grau de intensidade tecnológica (utilizando-se para
tal a classificação proposta por OCDE, 2005, conforme apresentado no
quadro 1)12.

12

São considerados para OECD (2005, p. 182, tradução própria) bens de alta intensidade tecnológica (Aviação e
aeroespacial; Farmacêutico; Maquinaria de escritório contabilidade e computação; equipamento de comunicação,
equipamentos para Rádio e TV; Medicina; instrumentos óticos e de precisão), média-alta intensidade tecnológica
(Aparato e maquinário elétrico; Veículos de motor, trailers e semi-trailers; Químicos exceto farmacêutico; Equipamento
de ferrovia e equipamento de transporte; Maquinário e equipamentos), média-baixa intensidade tecnológica (Produção
e reparo de navios e botes; Produtos de plástico e borracha; Coque, petróleo refinado e combustível nuclear; Outros
produtos de minerais não metálicos; Metais básicos e produtos de metal) e baixa intensidade tecnológica
(Manufaturados; Reciclados; Madeira, celulose, papel, produtos de papel, impressão e publicação; Produtos alimentícios,
bebidas e tabaco; Têxtil, produtos têxtil, couro e calçados). Incluiu-se nos setores de baixa intensidade tecnológica
aqueles referentes à mineração. Adotou-se para o petróleo o conceito utilizado internacionalmente de média-baixa
intensidade tecnológica - apenas na classificação do IBGE, dado as especificidades dessa indústria no Brasil, ele é
considerado de média-alta.
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Quadro 1: China: Setores industriais por nível de intensidade tecnológica

Fonte: Elaboração própria a partir de China Statistical yearbook (2010), classificação
adaptada de Organization for Economic Cooperation and Development (2005, p. 182).

Conforme expresso na tabela 6 os setores que compõem os segmentos
de alta e média-alta intensidade tecnológica obtiveram um crescimento acima
da média e ganharam participação de 10 p.p. no valor adicionado da indústria
em apenas oito anos, em detrimento dos segmentos de baixa e média-baixa
intensidade tecnológica. É interessante notar que em 1999, 37% do valor
adicionado pela indústria advinham dos setores de alta e média-alta
intensidade tecnológica, ao passo que em 2007 estes já representavam mais
de 47%. Este dado mostra que a indústria chinesa caminha no sentido de
estar cada vez menos dependente dos setores menos “nobres” na escala
produtiva. Vale ressaltar que os dados de valor adicionado só estavam
disponíveis até 2007, ou seja, trata-se de uma mudança significativa em
apenas oito anos. Contribuindo para enfatizar a qualidade da transformação
da estrutura industrial chinesa, no mesmo período no Brasil observou-se a
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concentração de dois terços do VTI em segmentos de média-baixa e baixa
intensidade tecnológica.
Tabela 6: China: participação por nível de intensidade tecnológica no valor
adicionado. Valores deflacionados.

Fonte: Elaboração própria a partir de China Statistical Yearbook (vários anos).

Ao analisar o grupo de setores de alta intensidade tecnológica, observase que este avançou bastante no período. Embora seja o segmento com
menor participação no valor adicionado da indústria chinesa (16%), foi o
que mais cresceu, 621% no período. Com este crescimento, bastante acima
da média, os setores de alta intensidade tecnológica ganharam 5 p.p. de
participação no valor adicionado da indústria. Esse bom desempenho deuse basicamente no setor de “Fabricação de Equipamentos Eletrônicos, de
Comunicação e Comp.”, o maior VA da indústria chinesa de 2007 que cresceu
708% e foi responsável por 5 p.p. de ganho de participação no valor
adicionado da indústria chinesa no período. Esse setor, além de bastante
dinâmico e diferenciado, proporciona à China uma parcela importante de
seus produtos exportados e tem como expressão algumas das principais
multinacionais chinesas, como os gigantes de informática e telecomunicações
Lenovo, Huaweii, ZTE, entre outras.
Quando se analisa o segmento de média-alta intensidade tecnológica,
novamente observa-se uma grande evolução na sua participação no valor
adicionado. Este segmento se consolidou em 2007 como o de maior
participação no valor adicionado da indústria, atingindo a cifra de 31%,
alta de 5 p.p. em relação a 1999. Os grandes responsáveis por esse
desempenho foram os setores “Fabricação de equipamentos de transporte”
(segundo maior setor em 2007) e “Fabricação de máquinas de uso geral”
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(sexto maior setor em 2007), cada um responsável por elevação de 2 p.p..
Esse setor é fundamental para que ocorra a ampliação da capacidade
produtiva, além de reduzir a dependência do país na importação de bens de
capital. Além de estratégico, o segmento mencionado colabora para a
dinamização da indústria, tanto por meio de seu crescimento, quanto com
a utilização de seus produtos para a ampliação da capacidade produtiva.
Já o segmento de média-baixa tecnologia foi o que registrou a maior
perda de participação, saindo de 30% em 1999, para 23% em 2007. Esta
perda de 7 p.p. ocorreu, em grande medida, no setor “Extração de petróleo
e gás natural” – que, em 1999, era o maior setor da estrutura produtiva
chinesa – responsável pela maior perda de participação no período (-5,3
p.p.) e, em menor medida, no setor “Processamento de petróleo, coque e
combustível nuclear”, responsável pela perda de 2 p.p..
O segmento de baixa tecnologia – a despeito da perda relativa de
participação de 3 p.p. –, mantém parcela significativa do valor adicionado
pela indústria chinesa.
Como síntese de todo este movimento, destaca-se que mesmo neste
curto período, a indústria chinesa tem-se deslocado cada vez mais de setores
de baixa e média-baixa intensidade tecnológica para os de alta e médiaalta. Esses, ao aumentarem sua participação de 37% para 47% do VA em
apenas oito anos trazem evidências de que está havendo uma rápida
transição da estrutura produtiva chinesa em direção a ramos
tecnologicamente mais nobres e que são centrais ao atual paradigma
tecnoeconômico. Tal constatação, por sua vez, fica mais evidente quando se
observam os dados desagregados, que mostram a posição de destaque de
setores como os relacionados ao complexo eletrônico, a bens de capital e ao
complexo automobilístico. Apenas para reforçar a magnitude deste
movimento destaca-se que no mesmo período em questão, a participação
dos setores de alta e média-alta tecnologia na indústria brasileira ficou
estável em cerca de 33% do VTI.
De maneira complementar a análise exposta segundo intensidade
tecnológica, e no sentido de fortalecer ainda mais a tese de que a estrutura
produtiva chinesa tem passado por um processo de rápida transformação
qualitativa, este artigo também realiza um esforço de examinar tais
transformações segundo tipos de tecnologia. Para tanto, utilizou-se a
metodologia proposta por Organization for Economic Cooperation and
Development (1987), elaborada a partir da taxonomia criada por Pavitt
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(1984) 13, também utilizada por Nassif (2006). A composição desta agregação
está descrita no Quadro 2.
Quadro 2: Setores por tipo de tecnologia

Fonte: Elaboração própria a partir de China Statistical Yearbook (vários anos).
Classificação baseada em OECD (1987) a partir de Pavitt (1984).
13

Como mostra Nassif (2006, pp. 21-22 apud Lall (2000, p. 34), “essa taxonomia associa cada tipo de tecnologia ao fator
preponderante que molda o posicionamento competitivo das empresas e setores no curto e no longo prazos. Nas indústrias
com tecnologias intensivas em recursos naturais, o principal fator competitivo é o acesso a recursos naturais abundantes
existentes no país; nas intensivas em trabalho, o mais relevante é a disponibilidade de mão-de-obra de baixa e média
qualificação com custos relativos reduzidos em relação a outros países; nos setores intensivos em escala, as plantas
produtivas são caracterizadas por indivisibilidades tecnológicas e, por isso mesmo, o principal fator de competitividade
é a possibilidade de explorar ganhos por produzir em grande escala; nos setores com tecnologia diferenciada, os bens
são fabricados para atender a diferentes padrões de demanda; e nas indústrias science-based, o principal fator competitivo
é a rápida aplicação da pesquisa científica às tecnologias industriais”.
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Analisando os dados relativos a esse agrupamento de setores (tabela
7), também é possível observar uma mudança importante na estrutura
produtiva chinesa no período em questão. Primeiramente, porque os setores
que representam o segmento de tecnologia “diferenciada” tiveram um grande
incremento (+8 p.p.), passando a representar 27% da estrutura produtiva;
não menos importante, foi a queda de 10 p.p. de participação dos setores
baseados em recursos naturais. Esses dados sugerem que está ocorrendo
uma transformação acelerada da estrutura produtiva chinesa, cada vez
menos dependente de setores baseados em recursos naturais. A título de
comparação, a partir dos dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA) do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2011) utilizando os mesmos
critérios de agregação é possível constatar que para o Brasil em 2007 a
estrutura era: Baseado em Ciência (1,0%), Baseado em recursos naturais
(39,1%), Intensivo em Trabalho (11,4%), Intensivo em Escala (37,6%) e
Diferenciada (10,9%). Estes dados sugerem que a estrutura produtiva
chinesa já tem uma maior participação de elos mais nobres que o Brasil.
Tabela 7: China: Participação no valor adicionado por tipo de tecnologia. Valores
deflacionados.

Fonte: Elaboração própria a partir de China Statistical Yearbook (vários anos).

Dentre os cinco segmentos aqui mencionados, os que apresentaram
menores transformações foram os intensivos em trabalho e em ciência. Este
último é fundamental para a conquista de uma estrutura baseada em ciência
e tecnologia, porém ainda representa pouco do VA da indústria chinesa. No
processo de desenvolvimento industrial é natural que, primeiramente,
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ganhem destaque os setores diferenciados e intensivos em escala, para,
posteriormente, o segmento baseado em ciência14 ganhe representatividade
– demandante de elevados investimentos em educação, pesquisa e
desenvolvimento. Adicionalmente, vale destacar que mesmo em países
desenvolvidos a participação deste segmento no total do VA é relativamente
reduzida.
Seguindo essa linha de raciocínio, é possível observar que o segmento
que mais ganhou destaque no período foi o “diferenciado”. Neste segmento,
todos os setores registraram crescimento acima da média, contribuindo
para seu ganho de participação. O setor de “Fabricação de Equipamentos
Eletrônicos, de Comunicação e Comp.” foi o que mais contribuiu para o
resultado, sendo ele sozinho responsável pelo aumento de 5 p.p. de
participação no VA total. Como já destacado em outras análises, o setor
“Fabricação de máquinas de uso geral” também apresentou um excelente
desempenho e um elevado crescimento (cerca de 587%), colaborando com
a elevação de 2 p.p. do segmento de tecnologia diferenciada. É interessante
destacar que os setores diferenciados usualmente são de alta-tecnologia,
com isso, pode-se mais uma vez aferir que há uma transformação na
estrutura produtiva chinesa rumo a setores mais dinâmicos.
Em relação aos setores intensivos em escala, além de terem um peso
expressivo no VA da produção chinesa podem ser considerados setores
dinâmicos. O principal responsável pela manutenção deste elevado grau de
participação no VA da indústria chinesa foi o complexo automobilístico,
com destaque para a contribuição dos setores “Fabricação de Equipamentos
de Transporte” (que aumentou sua representatividade em 2,0 p.p.) e de
“Fundição e prensagem de metais ferrosos”.
A análise conjunta do segmento intensivo em escala sugere que a
indústria chinesa busca consolidar uma estratégia de formação de um
capitalismo de produção em massa, uma vez que estes dois segmentos
(intensivo em escala e diferenciado) conjuntamente representavam em 2007
cerca de 57% do VA chinês. Apenas a título de ilustração, no mesmo período
tais segmentos reduziram sua participação no VTI industrial brasileiro de
42% para 38,6%.

14

Em 2006 a China anunciou seu Programa Nacional para o Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. A despeito de
ainda não ter impactado de forma significativa na estrutura industrial já é possível identificar fortes avanços – como o
significativo número de patentes sendo registradas - e amplos investimentos. Para uma análise do programa ver Instituto
de Estudos para o Desenvolvimento (2011).
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O segmento intensivo em trabalho permaneceu com a mesma
representatividade no período em análise. Este dado ilustra que pode estar
sendo forjada uma transformação também no tipo de emprego dentro da
indústria. Ao se constatar uma maior importância relativa de setores
considerados intensivos em escala é de se esperar que o tipo de emprego
industrial ofertado à população esteja também se transformado, dirigindose de ocupações menos nobres – características dos setores de têxteis,
vestuário, confecções e sapatos – para ocupações em setores que constituem
o núcleo duro das II e III Revoluções Industriais. Novamente é evidenciado
que setores menos nobres da cadeia produtiva tem crescido menos que
aqueles mais dinâmicos, reduzindo assim sua importância para o
desenvolvimento industrial chinês.
Por fim, o segmento “baseado em recursos naturais” foi o que mais
perdeu participação no período: -10 p.p.. Essa perda ocorreu basicamente
nos setores: “Extração de petróleo e gás natural” (-5 p.p.),”Fabricação de
Tabaco” (-2 p.p.),”Processamento de petróleo, coque e combustível nuclear”
(-2 p.p.) e, em menor medida, no setor de “Fabricação de bebidas”,
responsável pela perda de 1 p.p.. Tal fato mostra que, mesmo com a pujante
demanda chinesa por insumos a fim de viabilizar seu crescimento industrial,
tais setores tem perdido importância relativa como motores do
desenvolvimento chinês. De maneira diametralmente oposta verificou-se
no Brasil, no mesmo período, que tal segmento foi o que mais aumentou
sua participação. Assim, sua participação no VTI saltou de já elevados 34%
para 39,1%.
A análise dos setores por tipo de tecnologia indica que houve neste
curto período uma transformação importante da estrutura produtiva chinesa
rumo a setores mais “nobres” da cadeira produtiva. Em que pese o fato de
o segmento baseado em ciência ainda ter pouca representatividade na
indústria chinesa, não se pode deixar de evidenciar que houve uma
modernização da estrutura produtiva.
2 Efeito Posicionamento
A abertura econômica chinesa se inicia na década de 70, com a
aproximação da China aos Estados Unidos. Com a reorientação da estratégia
de desenvolvimento conduzida por Deng Xiaoping no período pós-78, as
exportações ganharam importância e foram integradas à estratégia de
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desenvolvimento econômico almejada pela China. Deste modo, contribuem
decisivamente para que este país seja capaz de captar dinamismo externo,
ativar a produção industrial em um primeiro momento e em seguida
transformar sua estrutura produtiva interna a partir do esforço de penetração
em segmentos de mercado tecnologicamente mais avançados.
Conforme pode ser observado a partir da tabela 8, no período em questão
(1992-2009) ocorreu um forte aumento da participação da corrente de
comércio sobre o PIB chinês, que sai de 33,1% para 44,3% no período15. É
interessante notar que no período pré-crise (1992 a 2007) – momento no
qual o comércio mundial esteve bastante aquecido –,a corrente de comércio
atingiu uma marca recorde de 62,9%.
Tabela 8: China: Tarifa média de importação, corrente de comércio e participação nas
exportações e importações mundiais, vários anos (em %).

Fonte: Elaboração própria a partir de United Nations Conference on Trade and
Development (2010).

Esta maior corrente de comércio garante forte participação da China
no comércio mundial: as exportações chinesas em relação às exportações
15

A UNCTAD apresenta os dados somente a partir de 1992, porém, segundo dados do China Statistical Yearbook (2010),
a corrente de comércio em 1978 era de 9,8%; em 1980, de 12,4%; em 1985 já atingia 22,8%; e, em 1990, 28,7%.
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mundiais partiram de um patamar pouco expressivo (2,4% em 1992) e
atingiram mais de 10% em 2010, colocando a China como a maior
exportadora de bens no mundo. É preciso destacar que as importações
também foram fortemente ampliadas, atingindo o patamar de 9,1% de todas
as importações mundiais em 2009 – grande parte desta foi re-exportada
após alguma transformação industrial16.
É interessante frisar que a partir de 2001 identifica-se uma aceleração
do crescimento tanto das exportações, quanto da corrente de comércio. Foi
exatamente nesse ano que ocorreu a entrada da China na OMC17. Este fato
indica que a OMC corroborou para a ampliação do comércio e a conquista
de mercados mais amplos para os produtos chineses.
É importante destacar que com a mudança do paradigma industrial
na década de 80 e o surgimento da empresa em rede, parte da produção
menos nobre foi dispersa no globo de forma a reduzir custos. A China
apresentou-se como uma grande receptora de “módulos” destas redes. Dessa
forma tornou-se hoje uma grande exportadora de bens manufaturados, e
também uma grande importadora de peças para montagem destes bens.
Na indústria de eletrônicos, por exemplo, apesar de ser uma forte exportadora
de notebooks, também é uma das maiores importadoras de chips e
componentes para sua montagem18.
Este fato mostra que a indústria chinesa ainda não é capaz de se
apropriar de todos os benefícios da produção que é realizada em seu país
pelas Empresas Multinacionais (EMN). Se por um lado esta estratégia não
possibilita que a China internalize todo o excedente gerado pela sua indústria,
por outro, com os investimentos estatais e sua política industrial agressiva,
tem sido capaz de (1) direcionar sua indústria rumo a setores mais nobres
da cadeia produtiva (2) absorver tecnologia de ponta e (3) criar conglomerados
chineses capazes de competir em nível global (como nos setores eletrônico,
automobilístico e aeroespacial). Esse fator é importante para explicar o
sucesso chinês da última década: ao contrário do que se passou em grande
parte dos países da América Latina na década de 90, que abriram seus
16

No mesmo período em questão, apenas a título de ilustração, a participação brasileira nos fluxos comerciais internacionais
sofreu alterações marginais, oscilando em torno de seu patamar histórico de 1% (mesmo valor apresentado pela China
em 1980, no início de sua estratégia de abertura econômica).
17
Vale ressaltar que mesmo antes da entrada na OMC a China já possuía uma corrente de comércio importante (acima de
30%, já em 1992), fruto de reformas econômicas que incentivaram as exportações (como as ZEEs). Essas reformas
garantiram uma redução nas tarifas médias e maior abertura para o mercado internacional, implicando em um comércio
internacional mais aberto e consequentemente maior demanda por seus produtos industrializados.
18
Como mostra Meina & Yuliang (2011), a maior parte dos ganhos proporcionados pela venda de notebooks da HP é
apropriada pelas empresas estadunidenses, a despeito da montagem ser realizada na China.
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mercados de forma abrupta, a China, com sua estratégia de abertura gradual
foi capaz de modernizar sua estrutura produtiva, ganhar competitividade e
garantir que a maior abertura se revertesse efetivamente em maiores
mercados externos sem comprometer sua indústria nacional.
O surgimento dos grandes conglomerados derivados desta estratégia
de acoplamento ao exterior pode ser observado na tabela 9. Ela mostra o
número de empresas que cada país possui entre as 10, 100 e 500 maiores
empresas do mundo em valor de mercado. A partir dos dados do Financial
Times é possível averiguar que em 2006 a China tinha apenas uma empresa
entre as dez maiores do mundo, quatro entre as 100 maiores e apenas seis
entre as 500 maiores. Apenas quatro anos depois já possuía três entre as
dez maiores, nove entre as 100 maiores e 27 entre as 500 maiores. É
interessante notar que o país aparece no ranking à frente de economias
tradicionais como a Alemanha e Coréia do Sul em todos os quesitos (10,
100 e 500). A partir destes dados fica evidente que a China tem aproveitado
a oportunidade gerada pela entrada de Investimento Direto Externo (IDE)
para modernizar seu parque industrial, ganhar know-how e criar
conglomerados de porte capazes de competir a nível global no médio prazo19.
Tabela 9: Número de empresas por país entre as 10, 100 e 500 maiores do mundo,
vários anos

Fonte: Elaboração própria a partir de Financial Times (Vários anos).

19

Como declarou um membro do Conselho Estatal de Economia Chinesa “Os Estados Unidos dependem da General
Motors, da Boeing, da Du Pont e de uma série de outras empresas multinacionais. O Japão depende de seis grandes
grupos empresariais e a Coréia de dez grandes empresas holding. Dessa maneira, agora e no próximo século a posição
de nosso país na ordem política internacional será em grande medida determinada pela posição das grandes empresas
e grupos de nosso país” (STORY, 2004, p. 309 apud OLIVEIRA, 2006, p. 55.). Os dados indicam que a China
caminha realmente nesta direção.
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Além do dinamismo evidenciado a partir da ampliação da corrente de
comércio e ganho de mercados externos há outro fator importante a se
analisar: a pauta exportadora chinesa. Uma alteração na pauta exportadora
em direção a setores mais dinâmicos indicaria que, além da ampliação do
comércio fornecer divisas, elas incentivam que a estrutura produtiva se
transforme e caminhe no sentido de uma indústria moderna – ao
demandarem produtos de maior intensidade tecnológica. Dessa forma,
poder-se-ia dizer que as exportações colaboram para que a indústria
(financiada pelo Estado) retire recursos das atividades tradicionais, de baixa
produtividade, para atividades modernas, de alta produtividade.
A Tabela 10 mostra a evolução da pauta exportadora chinesa para o
período de 1980 a 2009. Primeiramente, destaca-se que as exportações de
bens primários e manufaturados no ano de 1980 representavam cada uma,
50% da pauta exportadora. Já em 2009, as exportações de manufaturados
representavam mais de 95% de toda a exportação chinesa. Esse dado, por
si só, indica que houve uma forte alteração na estrutura produtiva em direção
a setores mais dinâmicos e complexos – fato também evidenciado na
participação dos setores primário, secundário e terciário no PIB.
Além disso, é possível observar que a categoria de produtos
manufaturados que obteve maior crescimento no período foi a de
“Equipamentos de transporte e Maquinário”. Essa categoria representava
pouco mais de 5% das exportações chinesas em 1980; em 2009, já representa
mais de 49%. Por se tratar de um setor complexo e dinâmico, denota uma
grande transformação na estrutura produtiva chinesa. O elevado índice de
exportações dessa categoria sugere que a estrutura produtiva chinesa é
capaz de produzir bens de capital, indicando a existência de uma estrutura
moderna, dinâmica e complexa.
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Fonte: Elaboração própria a partir de China Statistical Yearbook (2010).A análise da pauta de importações da China
também corrobora a tese de uma transformação na estrutura produtiva rumo a setores mais dinâmicos e complexos
na escala produtiva. A Tabela 11 apresenta as importações chinesas por categoria de produto.

Tabela 10: China: Exportações por categoria de produto. (1980, 1985, 1990 a 2009)
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Pode-se observar que entre 1980 e 2009 houve um aumento na
participação de bens primários essenciais para o desenvolvimento da
indústria local. Os “Combustíveis Minerais, Lubrificantes e Materiais
Relacionados”, insumos fundamentais à ampliação da produção industrial,
aumentaram sua participação na pauta importadora de 1% em 1980, para
cerca de 12% em 2009. Quanto aos bens manufaturados, assistimos a uma
crescente participação dos “Equipamentos de transporte e maquinários”
na pauta de importações do país, partindo de 26% em 1980, para 41% em
2009. A ampliação na participação da importação desses bens indica que
houve no período a ampliação de seu parque industrial, uma vez que esse
segmento está diretamente ligado à ampliação da capacidade produtiva e
logística do país.
Assim, tanto pelo lado das exportações, quanto pelo das importações,
os dados indicam que houve no período uma grande transformação na
estrutura produtiva do país, com maior participação de setores industriais
mais dinâmicos e complexos. Observa-se também que o comércio externo
chinês se ampliou fortemente no período, conquistando participação nas
exportações mundiais. Esta maior corrente de comércio – principalmente a
partir da década de 80 – permitiu que o país internalizasse dinamismo
externo, possibilitando à economia chinesa dinamizar seu crescimento e
transformar sua estrutura produtiva (DIEGUES & ANGELI, 2011, p. 13).
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Fonte: Elaboração Própria a partir de China Statistical Yearbook (2010).

Tabela 11: China: Importações por categoria de produto. (1980, 1985,
1990 a 2009)
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3 Notas conclusivas
Este artigo buscou mensurar a dimensão da transformação na estrutura
produtiva chinesa. Para tal, analisou-se esta estrutura através de dois
ângulos: o efeito estrutura e o efeito posicionamento. Procurou-se mostrar
que o acoplamento ao mercado internacional permitiu à China potencializar
a produção industrial do país em um primeiro momento e, em seguida,
transformar sua estrutura produtiva interna a partir do esforço de penetração
em segmentos de mercado tecnologicamente mais avançados.
Evidenciou-se que a economia chinesa é bastante dinâmica –
crescimento acima de 10% a.a. –, com grande contribuição da indústria,
que representou mais de 40% de todo este crescimento. Além disso, foi
possível observar um crescimento acelerado do VA e um elevado ganho de
produtividade para indústria como um todo (ampliou-se em 5,6 vezes no
período).
Uma vez analisado o dinamismo do país, passou-se para a análise das
transformações da estrutura produtiva doméstica. Pôde-se observar que a
estrutura produtiva teve uma forte alteração na última década, com maior
participação dos setores produtores de bens manufaturados, ampliação da
participação dos segmentos de média-alta e alta tecnologia, além da
ampliação da participação dos setores diferenciados e intensivos em escala,
em detrimento dos setores intensivo em trabalho e em recursos naturais.
Por fim, analisou-se a relação entre as transformações produtivas
internas e o posicionamento chinês nas cadeias de produção e valorização
globais. Foi possível identificar que as exportações contribuiram no sentido
de captar dinamismo externo e direcionar a produção para setores mais
dinâmicos e complexos, além de trazer divisas e garantir mercados mais
amplos para os produtos chineses.
Neste cenário, mostrou-se que a estrutura produtiva chinesa tem sofrido
importantes transformações, dignas sim de uma revolução. Como principais
características desta revolução, destacam-se (i) o aumento significativo da
participação relativa de setores de alta intensidade tecnológica e a (ii) a
migração na divisão internacional do trabalho para elos dinâmicos e centrais
ao paradigma tecno-econômico vigente deste o último quartel do século XX.
Todo este processo tem ocorrido em paralelo a (iii) uma transformação na
estrutura de propriedade, que tem se tornado crescente privada nacional,
com (iv) a formação de grandes conglomerados internacionalizados, (v) com
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o adensamento da cadeia produtiva local e (vi) com grau crescente – porém
ainda não comparado ao dos países centrais – de autonomia tecnológica.
Dessa forma, pode-se concluir que está em curso na China uma
transformação acelerada da sua estrutura produtiva rumo a setores mais
dinâmicos e complexos, com elevados ganhos de produtividade. A China
tem se consolidado como um exemplo de país capaz de realizar a mudança
estrutural que Rodrik (2007, p.7) chama de “marca do desenvolvimento”,
ou seja, o processo pelo qual se retiram recursos das atividades tradicionais,
de baixa produtividade, para atividades modernas, de alta produtividade.
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Resumo: O crescimento exponencial da economia chinesa veio acompanhado
de um investimento expressivo para responder à conseguinte demanda
energética. O desafio para o governo é duplo: a segurança energética e a
necessidade de diminuir a dependência do carvão, a energia fóssil mais
poluente. A China é o hoje o maior emissor de CO2 na atmosfera; os altos
índices de Gases de Efeito Estufa (GEE) em grandes centros urbanos têm
causado graves problemas respiratórios à saúde dos seus habitantes. O
país fortaleceu, com razoável êxito, políticas regulatórias para alcançar metas
de eficiência energética, sobretudo com a execução do 11º Plano Quinquenal
(2006-2010). Outras decisões estratégicas foram os altos investimentos em
fontes alternativas solar e eólica e a substituição de carvão por gás, menos
poluente e mais eficiente para a geração de energia elétrica. Mas os dados
mostram que, apesar dos esforços, o carvão continua representando quase
dois terços da oferta energética. As fontes solar e eólica conseguiram
satisfazer, em 2015, somente 2% da demanda interna. Da mesma forma, o
país depende de importações, em mais da metade, para responder à
crescente demanda por petróleo. A garantia de acesso a fontes externas é
um elemento-chave da sua estratégia internacional.
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Palavras-chave: China; segurança energética; petróleo; energias
alternativas; carvão
PATH AND CHALLENGES OF CHINESE ENERGY STRUCTURE
TRAYECTORIA Y RETOS DE LA MATRIZ ENERGÉTICA CHINA
Abstract: The exponential growth of the Chinese economy demanded heavy
investment to guarantee its energy supply. Government is faced with two
major challenges. First, the heavy dependency on coal, the biggest polluter
among fossil energy sources. Second, energy security. China today is the
country with the highest emission of CO2 and this has caused serious health
problems for its inhabitants, especially in the great urban centers. The
country has quit successfully implemented regulatory policies to increase
energy efficiency, especially with the 11th. Five Year Plan (2006-2010). Other
strategic decisions were the priority investments in alternative solar and
wind energy, as well as substitution of coal by gas, less pollutive and more
efficient. However, data shows that, despite these efforts, coal still represents
2/3 of total energy supply. Solar and winds only reached 2% of total internal
energy demand in 2015. In the same way, dependency on imports has only
increased, especially in oil. The control of access to foreign oil sources has
therefor become part of China´s international policy strategy.
Key-words: China; energy security; oil, carbon, alternative energy sources.
Resumen: El crecimiento exponencial de la economía china exigió una fuerte
inversión para garantizar su abastecimiento energético. El Gobierno chino
se enfrenta a dos retos principales. En primer lugar, la fuerte dependencia
del carbón, el mayor contaminante entre las fuentes de energía fósiles. En
segundo lugar, la seguridad energética: China hoy en día es el país con
mayor emisión de CO2 y esto ha causado graves problemas de salud para
sus habitantes, especialmente en los grandes centros urbanos. El país ha
dejado en práctica con éxito las políticas de regulación para aumentar la
eficiencia energética, especialmente con el 11º Plan Quinquenal (2006-2010).
Otras decisiones estratégicas eran las inversiones prioritarias en la energía
alternativa, solar y eólica, así como la sustitución del carbón por el gas,
menos contaminante y mayor eficiencia. Sin embargo, los datos muestran
que, a pesar de estos esfuerzos, el carbón todavía representa 2/3 del total
del suministro de energía. Eólicas y solares sólo alcanzaron 2% de la
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demanda de energía interna total en 2015. De la misma manera, la
dependencia de las importaciones sólo ha aumentado, especialmente en
crudo. El control del acceso a las fuentes extranjeras de petróleo para ello
tiene a formar parte de la estrategia de política internacional de China.
Palabras-clave: China; seguridad energética; petróleo, carbón, las fuentes
alternativas de energía.

1 Introdução
O boom industrializante conduzido na China na primeira década do
século XXI refletiu-se em uma média de crescimento do PIB superior a 10%
ao ano naquele período, impulsionando o aumento em sua demanda por
energia. Com isso a China se tornou, a partir de 2009, o maior consumidor
de energia primária no mundo (BP, 2015), mas seu consumo de energia
primária per capita continua bem mais baixo que de países como EUA ou
Alemanha (tabela 1)
Tabela 1 – Comparação consumo total e per capita de energia primária em países
selecionados. Consumo total em milhões de óleo equivalente. Consumo per capita em
kg óleo equivalente. Dados referente a 2012

Fonte: World Bank Data

O objetivo central deste trabalho é mapear a matriz energética chinesa,
analisar toda a estrutura do setor energético no país e a partir dai
compreender sua estratégia na geopolítica global da energia. Com esta
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finalidade, será analisada na segunda seção a evolução da matriz energética
no que se refere às variações na intensidade da demanda e ao consumo
setorial de energia; na terceira seção será apresentada a estrutura e situação
atual de cada segmento do setor energético da China, com atenção para a
produção e consumo interno, importações e exportações e as coordenadas
políticas. A quarta seção aborda o interesse da China pelo Pré-Sal, seguida
de considerações finais.
2 Evolução da matriz energética chinesa
O aumento expressivo do consumo de energia na China é, basicamente,
resultado da trajetória da demanda do setor industrial. Há um padrão entre os
países desenvolvidos – no exemplo, o Japão e os EUA – de que cada grande
setor seja responsável por cerca de um terço do total de energia consumida no
país; os países emergentes, contudo, de modo geral tendem a um maior consumo
no setor industrial que no residencial ou de transportes, pelo fato de
apresentarem um índice relativamente menor de urbanização, infraestrutura
em transportes, além de menor relação automóvel per capita (ver tabela 2)
Tabela 2: Consumo de energia primária por setor econômico (2011)

Fonte: US EIA International Energy Outlook 2011. Elaboração própria

Especificamente sobre a China, há duas observações a serem feitas:
(1) o grande potencial do setor de transportes para aumento do consumo
energético, considerando que o governo planeja maior desenvolvimento para
as províncias no interior da China, e que o grosso do escoamento da produção
continuará ocorrendo pelos portos no litoral do país. Além disso, a população
chinesa é ainda pobre e com um potencial grande para elevar o padrão de
vida. O possível aumento do poder aquisitivo desta classe emergente tende
aumentar a frota de automóveis;
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(2) o setor de comércio e serviços, o setor da construção e também o
consumo energético residencial devem ser impulsionados pelo contínuo
processo de urbanização, devido ao crescente poder aquisitivo da população
e também ao plano de industrialização nas províncias interiores. A indústria
deve continuar crescendo e aumentando o consumo energético, porém, de
forma desacelerada.
O planejamento estatal chinês, desde as reformas econômicas de 1978,
estipulou metas e cotas para a redução contínua da intensidade energética
empregada na indústria. As reformas e o planejamento, somados à aquisição
de novos equipamentos mais eficientes, resultaram em expressiva redução
da intensidade energética empregada na produção da indústria chinesa
nas décadas de 1990 e 2000 (CINTRA, M.; FILHO, E.; PINTO, E., 2015,
p.194), o que pode ser observado no gráfico 1. Considerando o período de
1996 a 2010, a intensidade energética verificada no setor industrial da
China sofreu queda de 46%, com destaque para os setores da metalurgia,
cimento, papel, têxteis, refinaria de petróleo e carvão.
Gráfico 1 - Variação anual do consumo de energia e variação anual do crescimento
do PIB na China, entre 2000 e 2014 (em %)

Fonte: National Bureau of Statistics of China, 2014 (para dados do consumo energético);
World Bank, 2016 (para dados sobre índice de crescimento do PIB). Elaboração própria

Foi sobretudo com 0 11º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento
Econômico Nacional (2006 - 2010) que a redução da intensidade energética
ganhou prioridade, estipulando uma meta de 20%. Em Fevereiro de 2011,
o Conselho de Estado chinês anunciou que esta meta para a redução da
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intensidade energética tinha sido praticamente atingida, com o resultado
de 19.1%3. Relatório da Climate Policy Initiative (2012) estima que a economia
energética com a redução da intensidade no período entre 2006 e 2010 foi
equivalente a 630 milhões de toneladas de carvão. Para base de comparação,
esta quantidade equivale a 64% do total consumo de carvão nos EUA, no
ano de 2010 (BP, 2015). Além disso, o relatório apontou que, com esta
redução, se redução a emissão em 1.550 milhões de toneladas de dióxido
de carbono (CO2).
Outra prioridade lançada pelo 11º Plano Quinquenal foi a diversificação
do setor energético, com as seguintes metas:
· ampliação da oferta de petróleo, com a expansão da presença
internacional das empresas petrolíferas e incentivo aos investimentos
na produção doméstica e estrangeira, onshore e offshore;
· implementação de um programa de reservas estratégicas de petróleo
(strategic petroleum reserves, ou SPRs);
· ampliação de esforços na exploração doméstica de gás natural;
· ampliação da capacidade hidrelétrica, de 110 GW para 270 GW;
· construção de 31 usinas nucleares;
· apoio a investimentos em energias renováveis.
3 A dinâmica da matriz energética chinesa
O carvão abasteceu a maioria da sua demanda energia, correspondendo
a 66% do consumo total de energia primária; o petróleo e outros líquidos
derivados contribuíram com 17% e o gás natural com 6%; a fonte de energia
hidrelétrica participou com 8% do total consumo e outras fontes de energia
renovável – cujas principais são a eólica e solar – vêm recebendo fortes
incentivos pela ampliação, mas ainda corresponderam, conjuntamente, por
apenas 2% do total de energia primária consumida. A energia nuclear
contribuiu com 1% do abastecimento energético (figura 1).

3

Algumas províncias superaram sua meta, como Beijing, que reduziu 26,6% quando sua meta era
20%; e quatro delas ficaram aquém do desejado, como Xinjiang, que reduziu apenas 8,9%, sendo
que sua meta também era de 20%. Banco de dados IEPD http://iepd.iipnetwork.org/policy/
energy-intensity-target-11th-five-year-plan. Acessado 1203/2016.
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Figura 1: Consumo primário de energia na China por fonte, 2014

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2015. Elaboração própria

Tamanha participação do carvão na matriz energética do país é resultado
da combinação de abundância do recurso em seu território e dos baixos
preços, comparado a outras fontes de energia. Na década anterior, a
prioridade nacional foi manter o alto índice de crescimento do PIB via
industrialização (energointensivos). Somam-se a este fator os amplos
processos de urbanização e de implantação de infraestrutura (com portos,
rodovias e ferrovias, pontes, redes de dutos e de transmissão elétrica). Diante
destes objetivos ambiciosos, durante a presidência de Wen Jiabao o consumo
excessivo de carvão foi elevado e ampliado a cada ano.
Figura 2: Porcentagem da participação de cada fonte no consumo de energia primária
em diferentes países e no mundo, 2014

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2015. Elaboração própria
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Desde que Xi Jinping assumiu a presidência, em 2014, estão em maior
evidência os esforços por uma “revolução energética” chinesa, isto é, o
governo se propôs a conduzir a transição para uma matriz energética menos
dependente do carvão, a fim de reduzir o impacto da economia chinesa
para o meio ambiente, e inaugurar um modelo de crescimento econômico
voltado para a sustentabilidade. Com relação ao petróleo, o objetivo principal
era conseguir a maior gama possível de parceiros fornecedores, de forma a
garantir o abastecimento, já que a produção da China continuava insuficiente
para alimentar sua crescente demanda. A atuação das empresas estatais
petrolíferas em todas as regiões do globo tem sido importantíssima para
alcançar este objetivo. O gás natural apresentou-se como um potencial
substituto para o excessivo uso do carvão, pelo fato de sua queima ser
relativamente menos poluente que ambos o carvão e o petróleo. Com relação
às fontes renováveis de energia elétrica, o setor hidroelétrico é o mais
relevante na matriz energética atual, com importante avanço após a
inauguração da usina de Três Gargantas, enquanto os setores eólico e solar
têm recebido incentivos fiscais.
3.1 Carvão
A China detém a terceira maior reserva energética comprovada de carvão
(114.500 milhões de toneladas), atrás apenas dos Estados Unidos e da
Rússia, e fez do recurso o principal item de sua matriz energética, tornando
o país o maior produtor, consumidor e importador mundial de carvão, com
uma produção, em 2010, quatro vezes maior que a do segundo colocado, os
EUA4. O minério é majoritariamente explorado nas províncias de Shanxi,
Mongólia Interior, Shaanxi e Xinjiang, e a exploração chinesa do recurso
não parou de crescer até o ano de 2013, quando atingiu 1893,7 mtoe (milhões
de toneladas de petróleo equivalente), sofrendo queda de 2,6% em 2014, ao
marcar 1844,6 mtoe (BP, 2015).
Tradicionalmente, a produção de carvão na China é distribuída entre
mineradoras municipais privadas de pequeno porte (responsáveis, no
conjunto, por cerca de 30% da produção nacional); algumas estatais atuantes
em suas respectivas províncias (juntas produtoras de 20% do carvão

4

De acordo com o BP Statistical Review of World Energy de 2015, a produção de carvão em 2014
em milhões de toneladas era 3874 na China contra 907 nos EUA
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nacional); e as estatais atuantes em âmbito nacional (produtoras de cerca
de 50% do carvão chinês), das quais se destacam as maiores mineradoras
do país, a Shenhua Group e a China National Coal Group. Parte da estratégia
do governo para reduzir a dependência do carvão tem sido fechar as
pequenas mineradoras que, por serem menos eficientes e detentoras de
tecnologia atrasada, estavam contribuindo de forma mais expressiva com a
poluição. De acordo com relatório da China National Coal Association entre
2010 e 2014 China fechou 7.250 minas de carvão. A meta, ainda segundo
o relatório, é fechar mais 4.300 minas até 20185.
A produção interna do minério, portanto, começou a declinar, embora
marginalmente, principalmente em decorrência da política de fechamento
das minas carvoeiras e usinas termelétricas ineficientes. Por outro lado, a
demanda por carvão segue em expansão. Em 2014, o consumo de carvão
na China alcançou 1962,4 mtoe (BP, 2015), o maior volume já registrado e
quase o triplo do que o país consumia há 15 anos, em 1999, quando se
iniciava no país novo ciclo de desenvolvimento industrial de setores pesados
em energia.
Em 2009, a China passou da tradicional posição de exportador do
minério para importador líquido de carvão. Em 2014 as importações
representavam 6% do total consumo do país (BP, 2015). Os países que
mais exportam carvão para a China são a Indonésia e a Austrália. O aumento
das importações desde 2008 ocorreu não só devido ao crescimento industrial
do país e o fechamento de minas de menor porte, mas também porque se
questionou se compensava o custo do transporte para realocar o carvão
pelo território chinês (o maior fluxo é do interior para a região litorânea, que
mais consome no país, de fácil acesso por navios carvoeiros). Somado a
isso, o preço internacional do carvão sofreu quedas desde 2011, devido à
substituição do carvão pelo gás de xisto nos EUA.
O desafio de superar a dependência do carvão é enorme. O governo
colocou como meta reduzir a participação do carvão na matriz de 64% (2014)
para 62,4% em 2020 (EIA, 2015), ainda extremamente elevado.

5

Shanghai Daily, 01/01/2016. Disponível em http://www.shanghaidaily.com/article/
article_xinhua.aspx?id=317304 Acessado 20/02/2016
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3.2 Petróleo
Há quatro grandes empresas estatais petrolíferas (ou national oil
corporations – NOCs), com bastante autonomia operacional, que lideram a
exploração, produção e venda de petróleo e gás natural na China. São elas:
China National Petroleum Corporation (CNPC); China Petroleum and
Chemical Corporation (Sinopec); China Offshore Oil Corporation (Cnooc);
Sinochem Corporation. Após uma reestruturação realizada em 1998, todas
operam verticalmente integradas com operações nacionais e internacionais.
A produção petrolífera na própria China é dominada pelas NOCs, porém,
o governo tem cedido mais espaço para as grandes empresas petrolíferas
internacionais (International Oil Companies - IOCs), em particular para atuar
em áreas com maiores desafios tecnolólógicos (offshore e xisto). Dentre as
IOCs presentes na China estão a Chevron, Royal-Dutch Shell, BP e
ConocoPhillips. Esta participação é realizada sob regime de partilha e
obrigatoriamente em joint-ventures com estatais chinesas que sempre devem
manter o controle acionário.
A China é hoje o segundo maior consumidor de petróleo no mundo,
depois dos EUA. Em 2014, tornou-se o maior importador do recurso.
Segundo a BP Statistical Review of World Energy (2015), a produção de
petróleo na China aumentou em 50% nas últimas duas décadas e alcançou
4,246 milhões de barris por dia, em 2014, o que fez dela a 5ª maior produtora
de petróleo no ranking global. No mesmo ano as reservas comprovadas
eram equivalentes a 24,6 bilhões de barris (a 14ª maior reserva nacional no
mundo). Desde 1993, a dependência com a importação de petróleo vem
aumentando, visto que o aumento da produção interna não consegue
acompanhar a crescente demanda interna, como pode ser observado no
gráfico 2. Em duas décadas, o consumo de petróleo na China mais que
triplicou, indo de 3,394 mbd (milhões de barris por dia), em 1995, para
11,056 mbd, em 2014. Em 2014 55% do consumo interno de 11 milhões de
b/d foram importados (BP, 2015).
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Gráfico 2: Produção e consumo de petróleo na China, 1993 – 2015
(em milhares de barris por dia)

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2015. Elaboração própria

O segmento do refino é parte importante do compromisso da China
com sua segurança energética e expansão da sua capacidade acompanhou
o aumento da demanda. Entre 2002 e 2014 a capacidade de refino aumentou
de 6 milhões de b/d para 14 milhões de b/d (ver gráfico 3)
Gráfico 3: Evolução da capacidade e da produtividade (utilização) da indústria de
refino de petróleo. Em milhares de barris por dia

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2015. Elaboração própria
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3.2.1 Exploração e produção de petróleo
Os campos de petróleo mais tradicionais da China estão localizados na
região nordeste e centro-norte do país, porém, os maiores dos mais antigos
campos já alcançaram seu pico produtivo. Isso é o caso dos campos de
Daqing e Shengli, os maiores e mais intensamente explorados desde a década
de 1960 e que contribuíram ainda com aproximadamente 32% do petróleo
produzido pela China em 2014. Sua contribuição, porém, deve se reduzir
nos próximos anos (EIA, 2015).
A China tem considerável potencial no que se refere ao volume do
petróleo em formações rochosas de xisto (shale oil), mas que parecem ser
geologicamente complexas e pouco favoráveis para exploração em larga
escala (EIA/ARI, 2013, p. 2). Outra questão que tem impedido avanço mais
rápido com a exploração dos hidrocarbonetos do xisto é a indisponibilidade
de água em abundância, recurso indispensável para execução da técnica
de fracking (fraturamento hidráulico). No entanto, a riqueza energética e
comercial que estes novos tipos de exploração de óleo e gás pode render à
China incentivou a procurar parceiros internacionais (em especial Shell,
Chevron e Conoco-Philips) e a investir em pesquisa, inovação e infraestrutura
para viabilizá-los. Além disso, as NOCs chinesas têm comprado ações de
empresas responsáveis pela exploração de shale nos Estados Unidos, com
o objetivo duplo de variar fontes de importações e de ter acesso à tecnologia
de exploração que a modalidade requer. Em 2010, por exemplo, a Cnooc
pagou à Chesapeake US$1.08 bilhão por um terço das ações em campo no
Texas, e gastou outro US$1.08 bilhão com a exploração6; em 2012, a Sinopec
gastou US$2.2 bilhões em ações de cinco propriedades da Devon Energy e,
em 2013, mais US$1 bilhão com ações da Chesapeake Energy7.
No segmento offshore os investimentos são grandes e as principais
plataformas localizam-se na Baía de Bohai (na parte sul do Mar Amarelo),
na bacia da foz do Rio Pérola (Mar da China Meridional), e também no Mar
da China Oriental. As jazidas destas regiões são menores e de maior
maturação que as do segmento onshore do país e vêm contando com a
liderança da Cnooc. Além dos desafios técnicos que envolvem a exploração

Wall Street Journal, 06/03/2012. Disponível em: http://www.wsj.com/articles/
SB10001424052970204883304577223083067806776. Acessado 12/02/2016
7
Financial Times, 25/02/2013. Disponível em: http://www.ft.com/cms/s/0/8c627834-7f5b-11e289ed-00144feabdc0.html#axzz42qHyt2Ti Acessado 12/02/2016
6
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do petróleo no offshore, há também as disputas territoriais da China com
os países que são banhados igualmente por estes mares ricos em recursos.
No Mar Oriental, já houve tensões quando a China começou, em 2012, a
instalação de uma plataforma na região disputada com o Japão. No Mar da
China Meridional, o problema é mais complexo, porque envolve a República
Popular da China, Taiwan, Vietnã, Filipinas, Brunei e Malásia reivindicando
ilhas e partes da área que corresponde a mais de 3 milhões de km² e abrange
as Zonas Econômicas Exclusivas (ZEEs) destes países. Além disso, ali
também está o Estreito de Luzon, por onde passam muitos dos navios
petroleiros de grandes potências, que têm o interesse na livre navegação e
exploração de recursos na área além das ZEE. A China chegou a instalar
uma plataforma para explorar gás e petróleo perto das disputadas Ilhas
Paracel, o que elevou a tensão com o Vietnã e as Filipinas. Diante desse
conflitos, o governo chinês começou a explorar a possibilidade de formar
joint ventures com os outros países da região, para que o petróleo e gás de
águas profundas sejam explorados conjuntamente.
3.2.2 Aquisições além-mar
Uma das principais ações do governo da China pela segurança
energética foi a internacionalização das grandes estatais petrolíferas (NOCs).
O objetivo das NOCs no âmbito internacional é garantir maiores ofertas de
gás natural e petróleo ao mercado chinês, por meio da compra de ativos
estrangeiros no setor energético e de investimentos comerciais de longo
prazo. Este objetivo envolve o interesse estratégico em associar-se a empresas
estrangeiras que tenham especialidades técnicas e que ofereçam
oportunidades para as NOCs desenvolverem explorações mais complexas
no âmbito doméstico.
Existem empresas petrolíferas chinesas trabalhando no segmento
upstream de 42 países, com destaque para o Oriente Médio e, sobretudo, o
Iraque, de onde provieram 26% da produção petrolífera chinesa além-mar
em 2013 (EIA, 2015). Outras regiões de interesse da China são a costa
oeste do continente africano e o Brasil (ver seção 4).
De modo geral, o fluxo de importações de petróleo à China, no médio e
longo-prazo, deve seguir aumentando, já que o funcionamento logístico e o
crescimento econômico do país requerem segurança no abastecimento. Sob
orientação do governo as estatais diversificaram as origens geográficas das
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suas importações (figura 3). Em 2014 o Oriente Médio era a região de onde
provinha o maior volume de petróleo importado pela China, com 46% do
total; seguido pela África Ocidental, com 15,4% do total; a América do Sul e
Central contribuem, juntas, com 10% das importações à China, e o Brasil
com 2% do total (BP, 2015).
Figura 3: Importações de petróleo bruto à China, por fonte nacional, 2014

Fonte: EIA. China International Energy Data Analysis 2015. Elaboração prórpia

3.3 Gás Natural
Dados de janeiro de 2015 apontam que a China detém a 12ª maior
reserva de gás natural comprovada no mundo, o que corresponde a 3,5
Tcm (trilhões de metros cúbicos), e a exploração do combustível vem
crescendo rapidamente (BP, 2015). Segundo a BP Statistical Review of World
Energy 2015, desde 2004 a produção mais que triplicou e, em 2014, atingiu
134 bilhões de metros cúbicos (Bcm) – nível ainda bem a baixo da produção
dos líderes Rússia e Estados Unidos, mas já no mesmo patamar que de
países como o Canadá (162 Bcm), Noruega (108,8 Bcm), Arábia Saudita
(108,2 Bcm) e Irã (172,6 Bcm). Com esta marca, o país ocupa a 6ª posição
entre os maiores produtores de gás natural no mundo. Segundo Li (2015),
a década de 2000 foi para o setor um período de formação de capital. Isso
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quer dizer que foram os investimentos em infraestrutura, capacitação e
obtenção de equipamentos que possibilitaram o referido aumento na
produção doméstica.
O consumo de gás natural na China tem crescido substancialmente e,
desde 2007, o país mais importa do que exporta o recurso, como pode ser
observado no gráfico 4.
A meta colocada pelo Conselho de Estado no Energy Development
Strategy Action Plan (2014-2020) para o gás natural é que a participação na
matriz energética chinesa alcance, até 2020, pelo menos 10%8. Entre 2000
e 2014, essa participação já vinha aumentando de 2,2% para 5,6% (BP,
2015). O gás natural vem de fato liderando o crescimento anual dentre as
demandas por combustíveis fósseis no país no contexto da política
governamental contra a poluição, já que o gás emite menos Gases de Efeito
Estufa (GEE) que óleo ou carvão.
Gráfico 4: Produção e consumo de gás natural na China, 2000-2014
Em trilhões de metros cúbicos (Tcm)

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2015
Elaboração própria

Em 2014, a China era o terceiro maior importador de gás natural
liquefeito (GNL, ou LNG na sigla em inglês), atrás apenas do Japão e da
Coreia do Sul. O primeiro terminal de regaseificação da China ficou pronto
em 2006. Em 2014 o país já contava com 12 terminais em funcionamento e
outros oito em construção. Os gasodutos internacionais que fornecem gás
8

China Daily, 19/11/2014. Disponível em: < http://usa.chinadaily.com.cn/china/2014-11/19/
content_18943912.htm>
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natural à China são o Central Asian Gas Pipeline (CAGP), que transporta
gás natural por meio de três dutos paralelos do Turcomenistão, Uzbequistão
e Cazaquistão, e o gasoduto China-Mianmar, iniciado em 2008, com
financiamento da CNPC e inaugurado em meados de 2013. Desde 2014 a
China, por meio da CNPC está negociando com a Rússia (Gazprom) um
aumento expressivo das importações de gás que deveria envolver a
construção de gasodutos transfronteiriços inexistentes até então. As
negociações em torno do preço atrasaram a execução dos planos9, mas,
sem dúvida, existe um grande potencial e interesse comum, uma vez que o
governo da Rússia teria todo interesse em se tornar menos dependente do
mercado europeu para vender seu gás. A figura 4 mostra os países
fornecedores de gás para China em 2014.
Figura 4: Importações de GNL à China, por fonte nacional,
2014 em percentagem do total

Fonte: EIA. China International Energy Data Analysis 2015. Elaboração
própria

9

Siberian Times, 24/07/2015. Disponível em: <http://siberiantimes.com/business/investment/
news/n0325-signing-of-deal-on-gas-supply-route-to-china-via-altai-is-postponed-indefinitely/>
Acessado em 14/02/2016
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3.4 Matriz de energia elétrica
A China é, desde 2011, o país que mais gera eletricidade no mundo.
Em 2014 a potência instalada para geração de eletricidade na China era
5.649 TWh (Terawatts por hora) mais de quatro vezes o registrado em 2000
(BP, 2015). Para efeito de comparação, os Estados Unidos registraram a
potência instalada de 4.297 TWh em 2014, praticamente a mesma de 2005,
quando registraram 4.257 TWh. O grande desafio da administração do
setor é a diversificação das fontes de energia elétrica, porque as termelétricas
movidas a carvão continuam a dominar a geração de eletricidade no país,
com a marca histórica de participação equivalente a dois terços de sua
matriz elétrica (ver figura 5). O setor industrial é atualmente responsável
por quase três quartos do consumo de eletricidade na China.
Figura 8: Capacidade instalada para geração de eletricidade na China, por fonte, ao
final de 2013 em percentagem do total

Fonte: EIA. China International Energy Data Analysis 2015. Elaboração prórpia

O governo vem investindo pesadamente em projetos de termonucleares,
de campos eólicos e solares conseguindo aumentar, embora ainda de forma
muito modesta, a participação de combustíveis não fósseis nos últimos anos.
A meta é aumentar a participação dos renováveis na matriz energética dos
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atuais 10% para 15% (contando hidro, eólica, solar, geotérmica, biomassa
e valorização energética de resíduos). A China se tornou líder mundial em
investimentos em energia renovável, com uma carteira de projetos de US$89
bilhões em 2014 (EIA, 2015) e deve continuar investindo pesadamente pelo
menos até 2020, para cumprir as metas para redução de emissões de
poluentes.
3.4.1 Energia nuclear
A energia gerada por usinas termonucleares ainda tem participação
pequena na matriz de eletricidade da China. Em 2014, a geração de energia
por fonte nuclear correspondia a 2,4% do total (IAEA, 2015). No entanto, o
governo vem promovendo a energia nuclear como uma fonte limpa, eficiente
e confiável, ao mesmo tempo que investe pesadamente na ampliação da
capacidade instalada do país, hoje correspondente a 28,5 GW (Novembro
de 2015), sendo 31 o total de usinas operacionais no país (11 delas instaladas
entre 2014 e 2015). Em 2015 havia outras 21 usinas em processo de
construção (IAEA, 2015). O plano nuclear estabelecido pelo governo chinês
incluiu o incentivo ao investimento privado no setor e projetou um aumento
da capacidade instalada para 58 GW em 2020 (praticamente o dobro com
relação a 2015) e ainda mais 30 GW de capacidade deverá estar em processo
de construção no mesmo ano10.
A estratégia chinesa para o setor nuclear também envolve maior
autossuficiência na oferta de combustível nuclear (urânio). A atual oferta
de urânio doméstico é menor que um quarto da demanda chinesa pelo
combustível. O objetivo do governo é aumentar a mineração de urânio
doméstico e internacional, de forma que a compra do combustível no mercado
aberto reduza para um terço do total do consumo; que a produção interna
corresponda também a um terço do consumo do país; e que o outro um
terço da oferta seja proveniente de joint ventures e participação em capital
de exploração além-mar.

10

Reuters, 06/03/2015. Disponível em: <http://www.reuters.com/article/china-parliament-nuclear-idUSL4N0W903120150307> (Acessado em 15/03/2016)
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3.4.2 Energia hidrelétrica
A hidroeletricidade é a principal fonte renovável de energia da China,
devido a seu alto rendimento e custo-benefício. Dados de 2013 mostram
que a capacidade instalada da fonte hidrelétrica correspondia a 22% (280
GW) da geração de eletricidade na China (EIA, 2015), equivalente a 27,4%
do total de energia hidrelétrica gerada no mundo, no mesmo ano superior
ao total da energia elétrica gerada na América Latina e África (BP, 2015).
Um grande salto foi dado com a entrada em operação, em julho de
2012, da Três Gargantas (Three Gorges Dam), localizada no Rio Yangtze, na
província de Hubei, que conta com 32 turbinas, contribuindo com um
aumento de 22,5 GW da capacidade instalada no país, e alcançando a
geração de energia elétrica de 99 TWh em 2014, superando Itaipu (EIA,
2015).
Contudo, o ritmo do programa de expansão hidroelétrico no país
diminuiu desde a inauguração de Três Gargantas, e a total capacidade dos
projetos em andamento que foram iniciados a partir de 2011 correspondeu
a apenas 26,8 GW. Além disso, em março de 2015, o Ministério do Meio
Ambiente bloqueou o projeto da barragem de Xiaonanhai, planejada para o
rio Yangtze; e não se espera que projetos controversos como o do rio Nu, em
Yunnan, e o do rio Brahmaputra, no Tibet, sejam implementados em breve11.
3.4.3 Energia eólica
Desde meados da década 2000, a China vem aumentando
exponencialmente sua geração de energia eólica, que atualmente tem
participação de 2,78% do total consumo primário de energia no país. Em
2014 China era o segundo país em geração de energia eólica, detrás dos
EUA, mas à frente da Alemanha. Em capacidade instalada, o país já é número
1, com 114,6 GW contra 66,1 GW nos EUA (BP, 2015). Com isso, inclusive,
a indústria de construção de turbinas eólicas da China se tornou líder
mundial.

11

Reuters 10/03/2014 Disponível em: <http://www.reuters.com/article/china-parliamenthydropower-idUSL3N0M70VN20140310 e 09/04/2015>; Reuters 09/04/2015. Disponível em:
<http://uk.reuters.com/article/us-china-hydropower-idUKKBN0N00GO20150409>. Acessados
em 12/02/2016.
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3.4.4 Energia solar
No período de 2008 a 2014, a capacidade instalada de painéis fotovoltaicos
no mundo cresceu a uma média de 24,1 GW por ano, ultrapassando a marca
de 180 GW no ano de 2014. A maior parte destes painéis encontra-se instalada
em países desenvolvidos (72,1% do total está na Europa, Japão e Estados
Unidos), muito em virtude dos preços ainda altos do equipamento e tecnologia
necessários. No entanto, os dados mostram que a China deu um salto
extraordinário entre os anos de 2010 e 2014, alcançando 15,6% da
participação total em capacidade instalada no mundo, atrás apenas da
Alemanha (BP, 2015), como pode ser observado no gráfico 5.
Gráfico 5: Evolução da capacidade instalada de energia fotovoltaica (PV) em países
líderes do segmento (2004-2014) Em gigawatts (GW)

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2015. Elaboração própria

4 China e o Pré-Sal
Como parte da política de segurança energética, desde o final da década
de 2000, estatais chinesas do setor de petróleo vêm demonstrado seu
interesse no Pré-Sal por meio de aquisição de participações minoritárias
em consórcios que tinham ganhado direitos de exploração sob o regime de
concessão. Em maio de 2009, quando o presidente Lula estava em visita à
China, foi assinado o Memorando de Entendimento sobre Petróleo,
Equipamento e Financiamento entre os dois países, que estabeleceu
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preferência ao fornecimento brasileiro de petróleo de forma estável e de
longo prazo para a China, assegurado por compromisso de financiamento à
Petrobras pelo China Development Bank Corporation (CDBC). Ademais, o
instrumento previu a possibilidade de participação de empresas chinesas
no segmento upstream do Brasil e a preferência à utilização do financiamento
para compra de bens e serviços chineses – inclusive em operações
“desdolarizadas”, ou seja, com crédito em renminbi. O contrato foi assinado
em novembro de 2009 entre a Petrobras, o CDBC e a China Petroleum &
Chemical Corporation (SINPOC). Ficou estipulado o financiamento de US$10
bilhões por dez anos do CDBC para a Petrobras, com cinco anos de carência
e cinco de amortização12. E, em outubro de 2013, as estatais China National
Offshore Oil Corporation (CNOOC) e China National Petroleum Corporation
(CNPC) entraram, cada uma com 10%, no consórcio com a Petrobras para a
exploração e produção de Libra. A participação chinesa foi importante para
garantir o sucesso do primeiro leilão em regime de partilha. Outro marco
importante foi a assinatura do acordo de financiamento de abril 2015 com
o Banco de Desenvolvimento da China (CDB), com valor de US$ 3,5 bilhões13,
logo após Moody´s ter baixado a Petrobras para grau especulativo. Em
outubro de 2015, a Petrobras concluiu as negociações com o Industrial and
Commercial Bank of China Leasing (ICBC Leasing) para uma operação de
financiamento de US$ 2 bilhões, pelo período de dez anos14. E, em fevereiro
2016, a CDB concedeu novo financiamento, com valor de US$ 10 bilhões,
casado com um crédito comercial de fornecimento de petróleo, nos moldes
da operação de crédito de 2009. Este financiamento garantiu um equilíbrio
no fluxo de caixa da Petrobras, que foi importante considerando a enorme
dificuldade que a empresa tinha para executar seu programa de
desinvestimento15. Observe-se que a parceria com a China se fortaleceu em

12

13

14
15

Quando da realização do primeiro saque da Petrobras do contrato com o CDBC, entrou em vigor
o acordo da companhia com a UNIPEC Ásia (subsidiária da SINOPEC), por meio do qual se
garantiram as vendas de petróleo a longo prazo (exportações por dez anos) para a empresa
chinesa – volume de 150 mil b/d no primeiro ano e 200 mil b/d nos nove anos seguintes. A
despeito desta sincronia e condicionalidade para o início do desembolso, a Petrobras se resguardou e garantiu a independência entre os contratos: o preço de venda estabelecido no contrato
tem como base a cotação internacional, mas o financiamento não será pago em petróleo. O
acordo com a Sinopec não é propriamente de comercialização, mas de fornecimento estratégico:
a Petrobras tem a obrigação de oferecer à sua contraparte chinesa a primeira opção para a
compra diária dos volumes mencionados.
http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/assinamos-contrato-de-financiamento-com-bancode-desenvolvimento-da-china.htm
Valor Econômico, 13/10/2015
http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/assinamos-acordo-de-financiamento-de-us-10bilhoes-com-o-cdb.htm
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um momento de grande dificuldade de conseguir financiamentos
internacionais em condições aceitáveis pela Petrobras, devido às avaliações
negativas por parte das agências de rating estadunidenses. Pode-se levantar
como hipótese que a China tem uma visão de longo prazo, sabe da riqueza
do Pré-Sal e da capacidade tecnológica da Petrobras de explorar esses ativos
e está preocupado com o fornecimento de petróleo, e não com valorização
financeira em curto prazo16. Considerando o enorme potencial do Pré-Sal
gerar excedentes para exportação, é previsível que está pareceria entre a
China e o Brasil se amplie nos próximos anos.
5 Considerações Finais
Grandes investimentos e planejamento estratégico fizeram com que a
dependência energética não tenha representado, até agora, um
constrangimento ao crescimento da economia chinesa. A China se tornou,
com isso, o maior consumidor de energia. A capacidade instalada de energia
elétrica multiplicou por quatro entre 2000 e 2014, superando a dos EUA.
Investimentos em solar a colocaram em segundo lugar, atrás apenas da
Alemanha, enquanto a capacidade instalada de eólica já é quase o dobro do
segundo colocado, os EUA. Mas esses avanços não resolveram dois grandes
desafios com os quais o país vai ter de lidar nas próximas décadas. Primeiro,
a enorme dependência do carvão, justamente a fonte fóssil mais poluente.
Apesar de todos os esforços, o carvão continua dominando a matriz
energética em cerca de dois terços do total. O custo político interno e externo
da poluição provocada por esta estrutura da matriz chinesa é alta. O gás
pode ser uma forma de substituir em curto prazo o uso de carvão nas
termoelétricas. A expansão de nuclear é outra opção feita pelo governo chinês
e não foi colocada em discussão ainda, nem mesmo após o desastre nuclear
em Fukushima, em 2011, mas pode se tornar parte do debate público. O
segundo desafio é a dependência energética, sobretudo com relação ao
petróleo. Mais de 60% do consumo de petróleo são importados e não há
indícios de que a China consiga reverter esse quadro a curto ou médio
prazo. Pelo contrário, esta dependência tende a se consolidar e até a se
agravar. Por isso, a presença das estatais chinesas, tanto as quatro

16

A respeito do acordo de financiamento de abril 2015, Mr. Tian Zhi, analista estratégica do CDB,
em entrevista concedida em Xanghai em 25 de novembro 2015, afirmou a visão de longo prazo
que teria norteado essa decisão.
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petrolíferas quanto os bancos de investimento, se torna estratégica para
garantir o fornecimento e uma diversificação de fontes geográficas. Nesse
contexto, pode-se esperar uma continuidade e aprofundamento do interesse
chinês na exploração e produção do Pré-Sal que tende a gerar expressivos
volumes excedentes exportáveis.
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Resumo: O artigo analisa a geo-política e do plano de desenvolvimento
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Resumen: El paper desarrolla un análisis geo-político y de estrategias de
desarrollo, buscando concluir acerca de las perspectivas de una asociación
realmente estratégica entre China y el conjunto de los países de América
Latina y El Caribe.
Palabras claves: China – América Latina y El Caribe – asociación estratégica
1 Introducción

China ha formulado en dos oportunidades su política hacia América
Latina. La primera corresponde al Documento sobre la Política hacia América
Latina y el Caribe (2008), y la segunda al discurso del Primer Ministro Wen
Jiabao en la CEPAL (26 junio 2012). América Latina, a su vez, no ha
formalizado su política hacia China.
El discurso de Wen Jiabao propuso
profundizar la cooperación estratégica entre China y América
Latina y el Caribe sobre la base de la confianza política mutua
… la parte china propone crear el Foro de Cooperación ChinaAmérica Latina y el Caribe con vistas a instituir una plataforma
de nivel más elevado para reforzar la cooperación general entre
ambas partes” (Wen, 2012, punto primero).

Con ello propuso la interlocución de CELAC como el representante de
América Latina y El Caribe en esta relación entre dos partes. La Cumbre de
Caracas, diciembre 2 y 3, 2011, es reconocida como la cumbre fundacional
de CELAC, organización que al momento del discurso de Wen Jiabao tenía
solo unos meses de existencia, y preparaba su primera cumbre para Santiago
de Chile en enero 2013.
Se hace entonces evidente una asimetría al nacimiento de la relación
China-CELAC, determinada por ser China un interlocutor unitario que
cuenta y contaba con una formulación de políticas y estrategias de largo
plazo que le permitían establecer sus objetivos en dicha relación, y por ser
CELAC una organización recién creada, que no ha formulado una visión de
largo plazo, no contando entonces con políticas y estrategias que le permitan
formular sus objetivos. Naturalmente, la asimetría no es responsabilidad
de China sino una (otra) carencia latinoamericana.
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Para establecer una política específica en el ámbito internacional, como
sería el caso, tanto de CELAC como de los países de América Latina y El
Caribe (ALC), es necesario no solamente disponer de una política estratégica
formulada en un horizonte de largo plazo, con metas y objetivos claramente
definidos y medibles. Se requiere también conocer la política estratégica de
la contraparte, de tal manera de disponer de una conclusión respecto al
potencial de profundidad que tiene dicha relación, y poder definir caminos
y objetivos que sean coherentes con el potencial de la relación y los objetivos
estratégicos de ambas partes.
Es entonces relevante analizar cuáles son los objetivos de la política
estratégica de China, y cuánto han avanzado CELAC y los países de ALC en
la formulación de políticas y estrategias de largo plazo, y cómo podrían
soslayarse las carencias que al respecto puedan existir, siendo estos los
propósitos centrales del artículo.
2 Estrategia y objetivos de la política exterior de China
2.1 Geopolítica de China
Stratfor (2012, p.1) describe a China como una isla rodeada por agua
(al este y al sur), por montañas muy altas (al oeste) y por desiertos y selvas
(al norte). La población propiamente China vive mayoritariamente en el
territorio Han tradicional (un billón de personas), y este territorio está rodeado
por “un anillo de regiones no-Han” en las cuales incluye a Tibet, Xinjiang,
Mongolia Interior y Manchuria. Destaca que “sin embargo- y este es el hecho
individual más importante sobre China- tiene solo un tercio de la tierra
arable por persona que el resto del mundo” (Id, para.3)
Esta configuración, un territorio Han rodeado de territorios no-Han
controlados por China, hace muy seguro el territorio propiamente Han, con
pocos puntos por los cuales podría ser atacado: “La China Han tiene solo
un punto de fricción potencial en el Sudeste, con Vietnam […] y hay un
segundo punto de fricción en Manchuria del Este, limitando con Siberia y
Corea. Finalmente, un tercer punto en el resto de Eurasia, en la frontera
Xinjiang-Kasaja” (STRATFOR, 2012, para. 13). Sin embargo, “El punto más
vulnerable de China, desde la llegada de los europeos al Pacífico Occidental
a mediados del siglo XIX, es su costa”. (STRATFOR, 2012, para. 14).
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Así, es posible definir tres imperativos geopolíticos para China:
· “Mantener la unidad interna en las regiones de la China-Han;
· Mantener el control de las regiones-tapón;
· Proteger la costa” (STRATFOR, 2012, para. 16).
Es necesario considerar que “con las regiones-tapón bajo control, la
costa es punto más vulnerable de China […] una invasión no es una amenaza
significativa […] la amenaza costera a China es económica, aunque la mayoría
no la llamaría amenaza” (STRATFOR, 2012, para. 30-31).
El análisis de Stratfor (2012, para 35) concluye que “la mayor amenaza
militar a China proviene de la marina norteamericana. Los chinos han llegado
a ser altamente dependientes del comercio marítimo y la marina
norteamericana está en posición de bloquear los puertos chinos si quisiera”.
Siendo así, la política militar de China tiene por objetivo primario “hacer el
costo de un bloqueo tan alto que los americanos no lo intenten” (STRATFOR,
2012, para. 35). Respecto a Taiwán vale el mismo análisis, ya que “está
posicionado de tal manera que podría fácilmente servir como base aérea y
naval para aislar el movimiento marítimo entre el Mar del Sur de China y el
Mar del Este de China” (STRATFOR, 2012, para. 40).
Desde los objetivos de este artículo, es posible concluir que la relación
entre China y Estados Unidos está condicionada no solo por la importancia
de los nexos comerciales actuales, sino también por las consideraciones
geopolíticas expuestas.
Baker (2016) reanaliza el paper de Stratfor (2012) y agrega un cuarto
imperativo geopolítico: “proteger las rutas comerciales estratégicas de China,
sus recursos y mercados de las intervenciones extranjeras”. (BAKER, 2016,
para. 8). Este concepto lleva a la geopolítica China más allá de su espacio
terrestre y marítimo y agrega a las relaciones sino-norteamericanas un punto
de conflicto geopolítico que Baker define como
en tanto China se siente impulsada a un rol global más activo,
aunque con precaución, afecta a un imperativo
norteamericano. El dominio norteamericano de los mares
globales es ahora visto como una amenaza muy real al comercio
marítimo chino y, por tanto, al bienestar económico y
estratégico de China. (BAKER, 2016, para. 13)
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Este cuarto imperativo se expresa mejor cuando es considerado a partir
de la política norteamericana llamada usualmente “vuelta al Asia” y su
interpretación como una política de contención de China. El surgimiento
pacífico de China parece haber alcanzado su límite. Para Baker, “si Estados
Unidos puede prevenir o dar forma a dicho surgimiento, buscará hacerlo.
El costo de la inacción es demasiado alto como para no intentarlo” (BAKER,
2016, para. 20).
2.2 Plan Estratégico de Desarrollo de China
En su informe sobre el trabajo del gobierno ante el Congreso Nacional
del Pueblo, el Primer Ministro de China Li Keqiang plantea así la esencia del
Décimo tercer Plan Quinquenal de desarrollo, 2016-2020:
El borrador, centrado en la meta de terminar de construir una
sociedad moderadamente próspera en todos los aspectos, y
diseñado para enfrentar temas serios como un desarrollo
desbalanceado, descoordinado e insostenible, refuerza la
necesidad de promover un desarrollo innovador, coordinado,
verde, abierto y compartido (LI, 2016, p. 9)

Los grandes objetivos del desarrollo de China han sido planteados en
torno a dos centenarios. El primero corresponde a “la construcción de una
sociedad moderadamente próspera en todos sus aspectos”, planteado como
objetivo a alcanzar el año 2021, primer centenario de la fundación del Partido
Comunista de China, julio de 1921. El segundo corresponde al logro de “un
moderno país socialista, fuerte, próspero, democrático, culturalmente
avanzado y armonioso”, lo que se busca lograr en el año 2049, primer
centenario de la fundación de la República Popular China. (YANG, SHAO y
WU, 2013, p. 4).
Li (2016) destaca seis de las áreas de trabajo para el quinquenio, a
saber:
· “Debemos trabajar para mantener una tasa medio-alta de crecimiento
y promover el desarrollo de industrias hacia el nivel medio-alto” (p. 9). Plantea
la necesidad de crecer al menos una media de 6,5% anual, alcanzar una
productividad per cápita del trabajo superior a 120.000 yuanes (app. US$
18.750 hoy)
· “Debemos asegurarnos de que la innovación mejore el motor y energice
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el desarrollo” (p. 9). Destaca que “la innovación es la fuerza primaria
para el desarrollo y debe ocupar un lugar central en la estrategia china
de desarrollo” (p. 9). Señala que “debemos lanzar un nuevo programa
de ciencia y tecnología, construir centros nacionales de ciencia y canales
de innovación tecnológica de primera clase, desarrollar empresas de
alta tecnología internacionalmente competitivas, y establecer zonas
piloto para la innovación integral” (p. 9). Más allá de los conceptos, Li
agrega metas cuantitativas: una inversión en ciencia y tecnología de
2,5% del PGB y una contribución de los avances científico-tecnológicos
equivalente al 60% del crecimiento.
· “Debemos progresar en la nueva urbanización, en la modernización
de la agricultura y en balancear el desarrollo entre las áreas urbanas y
rurales y entre las regiones” (p. 10). Nuevamente las metas son
cuantificadas: entregar residencia urbana a 100 millones de persona
que tienen residencia rural, completar la reconstrucción de zonas
degradadas y pueblos como ciudades para 100 millones de personas,
hacer posible que 100 millones de residentes rurales vivan en ciudades
locales o centrales en las regiones Central y Occidental.
· “Debemos incentivar modos verdes de trabajo y de vida, y acelerar los
esfuerzos para conservar el medioambiente y los ecosistemas” (p. 11).
Nuevas metas concretas: bajar el consumo por unidad de PGB de agua
(23%), energía (15%) y emisiones de CO2 (18%), asegura una calidad
del aire buena o excelente en el 80% de los días en ciudades en o por
sobre el nivel de prefectura.
· “Necesitamos profundizar la apertura y reforma para crear nuevas
instituciones para el desarrollo” (p. 11). Busca la transformación de China
“desde un comercio de cantidad a un comercio de calidad” (p. 11)
· “Debemos asegurarnos de alcanzar un progreso continuo en el
mejoramiento de la calidad de vida y cuidar de que todos participen de
los frutos del desarrollo” (p. 11). La meta también posee indicadores
cuantitativos como escolaridad de la población activa sube de 10,23 a
10,80 años, y más de 50 millones de nuevos trabajos urbanos.
Li (2016) define tres guías maestras para alcanzar el éxito: “máxima
prioridad al desarrollo […] hacer grandes progresos en la ejecución de las
reformas estructurales […] acelerar el cambio en las fuerzas motrices para
el desarrollo” (p. 12).
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Li, (2016) refuerza la apertura hacia el exterior diciendo que “debemos
abrirnos más al mundo exterior con una resolución inquebrantable.
Haciéndolo así, reforzaremos nuevos motores de desarrollo, agregaremos
nuevas fuerzas para impulsar la reforma hacia delante, y crearemos nuevas
ventajas competitivas para China”. (p. 23)
Finalmente, Li (2016) concluye con un llamado digno de considerar en
América Latina: “Estimados Diputados, nuestro futuro solo puede ser
asegurado a través del trabajo duro” (p. 30)
3 Estrategia y objetivos de la política exterior de América Latina y El
Caribe
3.1 Geopolítica de América Latina y El Caribe
El nacimiento de los países de América del Sur se inicia en 1809 se
desarrolla fuertemente entre 1810 y 1825 y culmina en 1829 con la
independencia definitiva de Brasil. En el caso de los países centro y
norteamericanos, Haití es el pionero en 1804, mientras en la década de
1820 se independizan de manera definitiva los países centroamericanos,
con las excepciones de República Dominicana (1863) y Cuba (1902). Haití
se independizó de Francia, Brasil de Portugal, Uruguay de Brasil y los
restantes países se independizaron de España. Los países caribeños se han
independizado de manera tardía (en el siglo XX), han sido transferidos vía
compraventa (caso de las Islas Vírgenes norteamericanas, compradas a
Dinamarca en 1917), se han anexado a otro país (caso de Puerto Rico con
Estados Unidos), o permanecen aún como colonias.
Cuando se inicia el proceso de independencia, Estados Unidos era el
único país independiente del continente americano (1776), y su territorio
limitaba con Francia (en Louisiana y parte de lo que hoy es Canadá), España
(los actuales estados de Florida y California, México), Inglaterra (partes del
actual Canadá), e incluso el Imperio Ruso (Alaska y límites difusos entre el
norte americano-canadiense y la propia Alaska).
El único país independizado del continente no participó en las luchas
por la independencia latinoamericana. Cañas, (1999), cita a Calderón
“cuando Simón Bolívar pidió ayuda a los Estados Unidos para lograr la
independencia latinoamericana frente a España, Norteamérica le negó toda
ayuda pretextando una neutralidad […]” (p. 49)
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Es en un escenario de independencia frágil y aún en proceso en las
antiguas colonias españolas donde surge la conocida hasta hoy como
Doctrina Monroe. En tres párrafos de su discurso ante el Congreso en pleno,
Monroe se refiere a las potencias europeas y el continente americano. En el
párrafo 10, mientras se refiere a las negociaciones con el Imperio Ruso y la
Gran Bretaña tendientes al establecimiento de límites en la costa noroeste
del continente, Monroe plantea que

en las discusiones que han surgido de este interés y los arreglos
que de ellas pueden derivarse, se ha considerado apropiado
afirmar como un principio en el cual están implicados los
derechos e intereses de Estados Unidos, que los continentes
americanos, por la libertad y condición de independencia que
han alcanzado y mantienen, en adelante no deben ser
considerados como sujetos de una futura colonización por
ninguna potencia europea (para. 10)

En traducción de Pereyra (1916), Monroe (1823), hablando de las potencias
europeas afirma en el párrafo 54 que “La sinceridad y relaciones amistosas
que existen entre los Estados Unidos y aquellas potencias, nos obligan á
declarar que consideraríamos peligroso para nuestra paz y seguridad
cualquiera tentativa de parte de ellas que tenga por objeto extender su
sistema á una porción de este hemisferio” (p. 90). Monroe precisa que
No hemos intervenido ni intervendremos en las colonias ó
dependencias de cualquier potencia europea; pero cuando se
trate de gobiernos que hayan declarado y mantenido su
independencia, y que después de madura consideración, y de
acuerdo con justos principios, hayan sido reconocidos como
independientes por el gobierno de los Estados Unidos,
cualquiera intervención de una potencia europea, con el objeto
de oprimirlo ó de dirigir de alguna manera sus destinos, no
podrá ser vista por nosotros sino como la manifestación de
una disposición hostil hacia los Estados Unidos. (p. 90)

Y finalmente agrega “Cuando reconocimos á esos nuevos gobiernos,
declaramos nuestra neutralidad entre ellos y España” (p. 90). Respecto al
párrafo 55, Pereyra (1916) señala una reiteración de lo anterior: “Es imposible
que las potencias aliadas extiendan su sistema político á cualquier porción
de ambos Continentes Americanos sin poner en peligro nuestra paz y
felicidad” (p. 92)
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En resumen, la llamada Doctrina Monroe establece una política
norteamericana respecto al resto del continente americano, en la cual se
reserva el derecho exclusivo a intervenir militarmente, con la excepción de
España respecto de sus antiguas colonias. En efecto, Estados Unidos no
interviene cuando España bombardea el indefenso puerto chileno de
Valparaíso el 31 de marzo de 1866, o el puerto de El Callao en Perú, mayo
2, 1866. Sin embargo, declara la guerra a España en 1898, reclamando a
Cuba, Puerto Rico y Las Filipinas. Las raíces del interés por Cuba se
encuentran en una carta de John Quincy Adams al embajador de Estados
Unidos en Madrid, John Nelson: “Cuba, casi a la vista de nuestras costas, a
partir de una multitud de consideraciones se ha convertido en un objeto de
importancia trascendental para los intereses políticos y comerciales de
nuestra Unión” (ADAMS, 1917, p. 372), agregando luego que “es casi
imposible resistir la convicción de que la anexión de Cuba a nuestra república
Federal será indispensable para la continuidad e integridad de la Unión
misma” (Id).
La historia posterior a la formulación de la Doctrina Monroe demuestra
que el interés de Estados Unidos por la anexión de Cuba siguió intacto, lo
que refrenda Holmes (2009, p. 12) “en las décadas siguientes (después de
Monroe) un tema recurrente en la política de Estados Unidos fue tratar de
anexar Cuba pensando en que una débil España podría perder su control a
manos de otra potencia europea”, y resurgió con fuerza en el período 18951898, en el cual la guerra de independencia de los cubanos contra España
llegó a un statu quo en que ningún contendiente lograba avanzar y los
intereses americanos en la isla estaban en ruinas. HOLMES (2009, p. 15)
cita: “la paz en Cuba era necesaria por el bienestar de los americanos, y la
paz traería prosperidad a la isla”. En abril 1898, el Presidente de Estados
Unidos solicita autorización al Congreso para declarar la guerra a España
basada “en los daños inferidos a la productividad comercial en Cuba y
las pérdidas económicas de los intereses norteamericanos, estableciendo
que el conflicto en Cuba amenaza a Estados Unidos y a la paz” (HOLMES,
2009, p. 16). La presión popular y la resolución de los independentistas
cubanos lograron que el Congreso incluyera la enmienda Teller, que
estableció “Estados Unidos renuncia a cualquier intento por ejercer soberanía
o control sobre Cuba, y que cuando terminara la guerra, dejaría que los
cubanos gobiernen Cuba” (HOLMES, 2009, p. 18). Sin embargo, la enmienda
Platt de 1901 impuso un tratado que limitó gravemente la independencia
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de Cuba. Entre otras condiciones, señala que el gobierno de Cuba “nunca
entrará en un tratado con potencia o potencias extranjeras que disminuya
su independencia, ni permitirá a ninguna potencia extranjera obtener por
colonización o para uso militar o naval el control de ninguna porción de la
isla” (ENMIENDA PLATT, 1901, punto I); “no asumirá ni contraerá deuda
pública alguna […] más allá de lo que permiten los ingresos ordinarios de la
isla” (Id, punto II); acepta que Estados Unidos pueda ejercer el derecho a
intervenir “por la preservación de la independencia de Cuba, la mantención
de un gobierno adecuado para la protección de la vida, la propiedad y la
libertad individual, y el cumplimiento de las obligaciones de Cuba para con
Estados Unidos impuestas por el Tratado de París” (Id, punto III).
Poco después, en 1904 el Presidente Roosevelt profundizó la llamada
doctrina Monroe con lo que es conocido como el “corolario Roosevelt”: “los
Estados Unidos intervendrán como último recurso para asegurar que otras
naciones del Hemisferio Occidental cumplan con sus obligaciones de créditos
internacionales, y no violen los derechos de Estados Unidos o inviten ‘a la
agresión externa en detrimento del conjunto de las naciones americanas’”.
(HISTORIAN-1, 2016). Agrega que “en la práctica, el corolario funcionó con
Estados Unidos utilizando crecientemente su fuerza militar para reponer la
estabilidad en las naciones de la región … sirvió como justificación para la
intervención de Estados Unidos en Cuba, Nicaragua, Haití y República
Dominicana”. (HISTORIAN-1, 2016).
Un cambio vino con otro Roosevelt, Franklin Delano y su política de
buen vecino. Planteada ya en su discurso inaugural y reforzada en la
Conferencia de Montevideo (1933) y en la derogación del Tratado de 1903
con Cuba: “en el campo de la política mundial, dedicaré esta Nación a la
política de un buen vecino … ningún Estado tiene el derecho a intervenir en
los asuntos externos o internos de otro … la política definitiva de Estados
Unidos de ahora en adelante es una que se opone a las intervenciones
armadas”. (HISTORIAN-2, 2016).
Tras la muerte de Roosevelt murió también la política del Buen Vecino,
como evidencian sucesivas intervenciones de Estados Unidos en América
Latina resumidas por The Washington Post (2014): Puerto Rico (1950),
Guatemala (1954), Cuba (1955-2011), República Dominicana (1963-65), y
muchas más.
Así, el principal factor geo-estratégico de la política de América Latina
ha sido y continúa siendo el dominio continental ejercido por Estados Unidos
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desde la independencia latinoamericana hasta nuestros días. Salvo pocas
excepciones, no ha existido una política global de inserción internacional
de los países latinoamericanos que vaya más allá de las relaciones
comerciales, y en su gran mayoría han limitado su política internacional al
ámbito vecinal o regional.
3.2 Plan Estratégico de Desarrollo de América Latina
3.2.1 Asociaciones sub-regionales
Hasta ahora no ha existido un Plan Estratégico de Desarrollo de América
Latina como tal. Ha habido intenciones de avanzar en la integración
continental, como la Declaración de los Jefes de Estado de Punta del Este,
Uruguay, en abril 1967, la que señala que “LOS PRESIDENTES DE LAS
REPUBLICAS DE AMERICA LATINA resuelven crear en forma progresiva, a
partir de 1970, el Mercado Común Latinoamericano que deberá estar en
funcionamiento en un plazo no mayor de quince años”. (DECLARACIÓN,
1967, capítulo 1 párrafo 1). La Declaración agrega que “EL PRESIDENTE
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por su parte, declara su firme
apoyo a esa prometedora iniciativa latinoamericana”. Id, capítulo I párrafo
2). Por cierto, dicho Mercado Común aún no existe.
Se han implementado iniciativas regionales entre las que se cuentan
hoy el MERCOSUR, la Alianza del Pacífico, CARICOM, ODECA y otras.
MERCOSUR reúne a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela,
con Bolivia en proceso de adhesión. La Alianza del Pacífico está formada
por Chile, Colombia y Perú, además de México. CARICOM, por su parte,
está integrado por 15 países caribeños más 5 miembros asociados. ODECA
reúne a cinco países de América Central, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua.
La trayectoria de estos bloques subregionales como actores
internacionales no es especialmente destacada. MERCOSUR logró en 1995
un avance relevante en la construcción de un acuerdo con la Unión Europea:
“la confluencia de intereses llevó a la firma del Acuerdo Marco Interregional
de Cooperación MERCOSUR-UE (AMIC) en 1995, su posterior ratificación
en 1999 y el inicio de las negociaciones para lograr un acuerdo de libre
comercio en el año 2000”. (MAKUC, DUHALDE, ROZEMBERG, 2015, p. 1).
Revisando el avance, con ocasión de cumplirse 20 años desde el Acuerdo
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Marco, el diagnóstico es pesimista: “Hacia el interior del MERCOSUR
primaron los intereses nacionales definidos por las coyunturas políticas y
económicas inmediatas de los países más grandes”. (Id, p. 49). Asimismo,
las oportunidades parecen pasar: “la postergación de las definiciones de
esta negociación birregional en un contexto de avance de la UE en otros
acuerdos comerciales puede obstaculizar la oferta comunitaria al
MERCOSUR, sobre todo de bienes agroindustriales”. (Id, p. 51). Y la
conclusión es incierta: “En definitiva, las posibilidades de que la negociación
entre MERCOSUR y la UE concluya exitosamente y en un plazo relativamente
breve son difíciles de evaluar con los elementos disponibles”. (Id, p. 52)
La Alianza del Pacífico se define a sí misma como “un mecanismo
constituido por países con visiones afines del desarrollo, el libre comercio y
la economía” (ALIANZA, 2016). Entre sus tres objetivos incluye “Convertirse
en una plataforma de articulación política, integración económica y
comercial, y proyección al mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico”.
(Id). Fundada en el año 2011, creó en 2013 el Grupo de Relacionamiento
Externo, cuyo objetivo es “diseñar una estrategia de vinculación de la Alianza
del Pacífico con Estados Observadores y terceros, y generar un intercambio
permanente y fructífero con los mismos, que permita promover los objetivos
de la Alianza del Pacífico”. (Id). Es decir, asume el actuar en el sistema
internacional en función del logro de sus objetivos. Es entonces un actor
prometedor, aunque su corta vida no permite aún un análisis más profundo.
CARICOM, fundada en 1973, nace con la misión de “proveer de servicio
y liderazgo dinámico, en asociación con las Instituciones de la Comunidad
y grupos, para la obtención de una viable, internacionalmente competitiva
y sostenible Comunidad, que mejore la calidad de vida para todos”. (LÓPEZ,
2000, p. 2-3). El análisis de su trayectoria al año 2000 concluía que “la
lentitud en las reacciones y decisiones parecen ser la norma”. (Id, p.32). El
principal objetivo en desarrollo es integrar a sus Estados miembros en un
mercado común, cuyo avance es estimado en un 68% al año 2014. (CEPAL,
2014, p. 121). Contando con TLC con Cuba y República Dominicana, “la
Comunidad no ha sido capaz de aprovechar las oportunidades de acceso a
los mercados proporcionadas por sus acuerdos comerciales”. (Id, p. 123)
ODECA ha sido más exitosa en su proceso de integración, cuenta con
un Tratado General de Integración Económica, apoyado por Banco
Centroamericano de Integración Económica, aunque no exento de
dificultades, “en el caso de Centroamérica, la complejidad se basa en la
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debilidad de las instituciones encargadas de velar por la integración en la
región, debido a que tienen poca autoridad”. (URRUTIA, 2011, p. 26). Tiene
un TLC con Estados Unidos y la República Dominicana (DR-CAFTA) y un
Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (2010).
En resumen, las asociaciones subregionales analizadas indican un
horizonte de actuación esencialmente regional, con una baja presencia como
actores del sistema internacional, y evidencian debilidades propias es países
mayormente concentrados en su problemática inmediata.
3.2.2 Asociaciones regionales
Hay dos asociaciones de carácter regional. La más antigua es la OEA,
Organización de Estados Americanos, que agrupa a los países de América
Latina y El Caribe más Estados Unidos y Canadá. La fuerza de la presencia
norteamericana dificulta su proyección como organización en el sistema
internacional.
La segunda agrupación continental es CELAC, conformada por todos
los países latinoamericanos y caribeños. Entró en funcionamiento en
diciembre 2011.
En su discurso en CEPAL, junio 26, 2012, el Primer Ministro de China
Wen Jiabao felicita a los países de la región por la creación de CELAC
expresando que “al aunar sus esfuerzos por la integración regional y crear
la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), los
países de la región han logrado incrementar enormemente su fuerza de
cohesión, acción e influencia”. (WEN, 2012, para. 3), luego “propone crear
el Foro de Cooperación China-América Latina y el Caribe con vistas a instituir
una plataforma de nivel más elevado para reforzar la cooperación general
entre ambas partes” y declara que “China está dispuesta a establecer un
mecanismo de diálogo periódico a nivel de Canciller entre China y la troika
de la CELAC y convocar la primera reunión de dicho mecanismo en el curso
de este año” (Id, para. 6). La Primera Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores de la República Popular China y Troika CELAC se realizó en
Beijing en agosto del mismo año acordando el “establecimiento de relaciones
de la CELAC con la República Popular China […] Constitución de un
mecanismo de diálogo a nivel de Cancilleres […] La Troika estudiará junto a
la República Popular China la creación de un Foro de Cooperación que
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buscará impulsar las relaciones” (CELAC, 2012, p. 1)
Desde entonces el Foro China-CELAC ha avanzado a gran velocidad, y
está en ejecución el Plan de Cooperación 2015-2019. (Observatorio, 2015),
aprobado en la primera Reunión Ministerial del Foro CELAC – China, Beijing,
8 y 9 de enero 2015.
Acordar el desarrollo de un Plan Quinquenal con un tercer país, de
acuerdo a principios básicos de la política estratégica, requeriría la previa
formulación clara de objetivos de largo plazo con los cuales dicho Plan
Quinquenal debiera estar alineado. Existe un Plan de Acción de CELAC
para el año 2016, que respecto al Plan Quinquenal China-CELAC incluye:
Continuar implementando el Plan de Cooperación CELAC –
China 2015 – 2019 en coordinación con la parte china y
tomando en cuenta que cada foro y/o evento debe ser
conjuntamente organizado definiendo objetivos, invitados,
resultados y seguimiento teniendo a la vista la II Reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores del Foro que se realizará
en enero de 2018 en Santiago de Chile. (CELAC, 2016, p. 10)

En el entorno de CELAC existen miradas de más largo plazo, las que
aún no se concretan en la adopción de objetivos comunes. La idea de una
Agenda 2020 surge de una carta suscrita por los presidentes Solís y Correa,
entregada a sus homólogos durante la III Cumbre de San José (2015), en la
que se plantean sugerencias para “emprender acciones conjuntas a favor
del desarrollo de nuestros pueblos”. (AYLLÓN, 2015, p. 224). Agrega que “la
CELAC requirió el apoyo de CEPAL en los aspectos técnicos de la propuesta.
Finalmente se acordó la concentración en cinco ejes […] el documento no
abordó el tema de los medios para su implementación ni los recursos
financieros necesarios para su ejecución”. (Id, p. 224.225). Concluye que
“la CELAC muestra señales de un incipiente proceso de generación de
mecanismos para la gobernanza del desarrollo y la cooperación regional
aunque, por ahora, se observa un gran peso de los componentes retóricos y
menos de realizaciones concretas.” (Id., p. 233). En abril 2016 continúa
siendo una propuesta aún no aprobada por CELAC.
Los objetivos de dicho Plan fueron agrupados en 4 áreas temáticas:
Reducir la pobreza extrema y la desigualdad; Educación, Ciencia, Tecnología
e Innovación; Desarrollo sostenible y Cambio climático; e Infraestructura y
Conectividad.
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Conclusiones
Los Cuadros 11 a 13: “Cuál cree usted que, en un horizonte de 5 años,
es la mejor conjetura que puede hacerse sobre la evolución de las relaciones
entre los Estados Unidos […] China y Asia en general […] y Europa y América
Latina?” resumen el resultado de las visiones de líderes de opinión
latinoamericanas y latinoamericanos sobre la dirección que tomarán en el
mediano plazo las relaciones entre América Latina y las grandes potencias
de la actualidad.
Se trata de 29 líderes de 10 países latinoamericanos entrevistados entre
octubre 2011 y octubre 2012. Fueron seleccionados “mediante un criterio
pluralista, a fin de equilibrar tendencias relativas a las orientaciones políticoideológicas” (CALDERÓN, 2013, p. 14). Las respuestas se agrupan solo en
3 categorías, fundiendo las categorías ‘casi seguramente mejorarán’ y
‘probablemente mejorarán’ como ‘mejor’, y las categorías ‘probablemente
se deteriorarán’ y ‘casi seguramente se deteriorarán’ como ‘peor’. El siguiente
Cuadro resume el resultado:
Cuadro N°1: Cambio esperado en las relaciones entre América Latina y tres grandes
potencias (% de respuestas)

Fuente: CALDERÓN, 2013, pp. 319-321

Impresiona la gran mayoría de respuestas positivas respecto a la
evolución de las relaciones de América Latina con China y Asia. Sin embargo,
el análisis muestra que América Latina no está en condiciones de plantear
una relación cuyos objetivos puedan ser determinados con la misma
profundidad y precisión por ambas partes.
De hecho, no existe un plan estratégico de desarrollo de América Latina,
menos aún de América Latina y El Caribe, siendo por tanto un potencial
actor del sistema internacional que no podría determinar qué es lo que
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exactamente buscaría en una relación internacional, más allá de objetivos
tácticos.
Aún más, no es posible calificar a CELAC como un actor del sistema
internacional propiamente tal, pues resulta difícil por ahora definir su
representatividad.
Siendo así, la relación entre China y el conjunto de América Latina y El
Caribe representada por CELAC no podrá ser relevante para el planteamiento
de objetivos estratégicos comunes, que se transformen en un aporte clave
al desarrollo de los países. Objetivos tácticos, como el comercio, la inversión
y el financiamiento se desarrollarán por la voluntad de las partes,
entendiendo por tal a China y a cada uno de los países que conforman
CELAC. De aquí la diversidad de situaciones hoy existentes.
Para objetivos estratégicos, tal como ciencia y tecnología, segunda área
temática en el Plan CELAC 2020, pensar en buscar un gran acuerdo CELACChina dentro de la Asociación Estratégica es casi una utopía. Salvo Brasil,
no hay un país latinoamericano o caribeño que se acerque a invertir por
sobre el 1% del PGB en ciencia y tecnología, mientras China se propone
alcanzar el 2,5% al año 2020. Para alcanzar la utopía solo parece posible
actuar aisladamente (o en pequeñas agrupaciones), con creatividad e
innovación, y combinar políticas internas serias que adopten compromisos
medibles y cuantificables.
En el intertanto solo cabe valorar iniciativas como el Plan CELAC 2020
y esperar que se apruebe y complemente de tal manera que sea posible
sostener asociaciones internacionales de categoría estratégica.
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LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA ALIANZA TRANSPACÍFICO Y
SU IMPACTO EN EL MERCADO COMÚN DEL SUR
Joaquín S. Muntaner
Universidad Torcuato Di Tella

Resumo: O seguinte trabalho analisará as dimensões que compõem as
esferas da economia e da política da Aliança Trans-Pacífico, projeto de
integração liderado pelos Estados Unidos da América em busca de
restabelecer o equilíbrio perdido no sistema global de mercado com a entrada
do século XXI. Por sua vez, tratar-se-á sobre o impacto que esse projeto tem
na região do Cone Sul e como afeta a normativa institucional dos países
membros do MERCOSUL a nível regional e global.
Palavras-chave: Aliança Trans-pacífico, MERCOSUL, Cone Sul.
Abstract: The following article will examine the dimensions that make up
the economic and political spheres of the Trans-Pacific Alliance, an
integration project led by the United States of America to restore the lost
balance in the global market system with the coming of the 21st century. In
turn, it will be about the impact that this project has in the Southern Cone
region and how it affects the institutional norms of MERCOSUR member
countries at a regional and global level.
Keywords: Trans-Pacific Alliance, MERCOSUL, Southern Cone.
Resumen: El siguiente trabajo analizará las dimensiones que componen a
las esferas de economía y política de la Alianza Trans-Pacífico, proyecto de
integración liderado por los Estados Unidos de América en búsqueda de
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restablecer el equilibrio perdido en el sistema global de mercado con la
entrada del siglo XXI. A su vez, se tratará el impacto que esto tiene en la
región del Cono Sur y como afecta la normativa institucional de los países
miembros del MERCOSUR a nivel regional y global.
Palabras Clave: Alianza Trans-pacífico, MERCOSUR, Cone Sul.

La Alianza Transpacífica (TPP) es un proyecto regional libre comercio
(TLC) que negociaron los Estados Unidos, Australia, Brunei, Canadá, Chile,
Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Los
negociadores de Estados Unidos describen y prevén al TPP como un TLC
integral y de alto nivel que tiene por objetivo liberalizar el comercio en casi
todos los bienes y servicios e incluye compromisos basados en reglas más
allá de los actualmente establecidos en la Organización Mundial del comercio
(OMC). Es decir, superando hasta incluso los estándares ya
institucionalizados. El TPP potencialmente elimina las barreras arancelarias
y no arancelarias al comercio y la inversión. Las negociaciones de la TPP
han sido constantes durante casi cinco años manteniendo muchos de sus
detalles en secreto.
Uno de los teóricos del concepto de “integración regional” es Walter
Mattli. Según su tesis, un proyecto de integración regional debe ser
demandado y ofertado. Estos dos factores son necesarios y suficientes para
llevarlo a cabo. La falta de uno de ellos, puede derivar en la falla de la
integración en todos sus componentes. En este caso, concentrare el foco
del análisis por el lado de la oferta. Mattli define como oferta de un proyecto
de integración a un conjunto de instituciones de monitoreo centralizadas
conjuntamente con la presencia de un “Estado líder” indisputado entre todo
el grupo de estados que componen el acuerdo de integración. En el caso del
TPP la expresión de liderazgo en la definición de los canales económicos
transnacionales está protagonizada por los Estados Unidos de América. Su
involucramiento y su función como líder apuntan a establecer un punto
focal en la coordinación de reglas, normativas y políticas de funcionamiento.
A su vez, la importancia de Estados Unidos se refleja en la redefinición
de normativas de mercado que son vitales para la regulación de los flujos
financieros internacionales. Esto no solo afectando el área económica sino
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también la social, política y hasta cultural.
Según Mattli, una de las características principales del líder que
conduce el proceso de integración es la expresión como un requisito, de la
voluntad política. El liderazgo Norteamericano tiene como objetivo
contrarrestar las dinámicas redes de comercio provenientes de Asia Pacífico
y volver a ganar el desfigurado liderazgo económico en Oriente a expensas
del potencial crecimiento de China. Un punto importante de destacar es
que en comparación con el caso de la Integración Europea analizado por
Mattli, Alemania actuó por fuera de su propio interés económico. Hoy
Estados Unidos mantiene como pilares del TPP los objetivos políticos y
económicos.
Por otro lado, Henry Farrel sostiene que la interacción de los sistemas
de regulación domestica tienen consecuencias directas a nivel internacional
y hasta global. El proceso a través del cual las actividades de regulación
doméstica son configuradas influencia directamente en la estructura de
reglamentaciones de los mercados internacionales. Las contribuciones de
estos estados adaptan dos mecanismos:
· Feedback político
· Secuencia relativa
La regulación del mercado internacional está influida y hasta casi
definida por lo que las estructuras domesticas de regulación expenden.
Las tensiones y dilemas internos que reciben los estados por parte de la
población con el fin de proteger cierto legado institucional de regulación,
son fundamentales y mas que influyentes en la configuración estatal de la
configuración regulatoria del mercado.
El proceso globalizador crea como todos sabemos, un mercado global
en donde se produce una interacción y exposición de mercados nacionales
en relación con otros. Esta exposición internacional de tales mercados
acrecenta de forma muy clara los problemas de coordinación aumentando
en amplias magnitudes la cadena global de valor.
La máxima expresión de economía política representa que la regulación
del mercado internacional incluye un conjunto de reglas sociales y
económicas previamente configuradas internamente que permiten
establecer un marco de competencia global de mercado. Esta regulación
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aumenta entonces la diversidad, y las conexiones se vuelven más complejas
dificultando de esta manera, el desarrollo de la coordinación.
El caso de la competencia estratégica entre China y Estados Unidos
podemos observarla en un argumento del libro “All Politics is Global:
Explaining International Regulatory Regimes” de Daniel Drezner donde
menciona que se puede establecer una diferencia entre grandes poderes
con capacidad de influencia en la configuración de las normativas
regulatorias del mercado internacional de los que no pueden hacerlo. Los
primeros establecen los estándares de acción y coordinación a los cuales
los pequeños estados deben adaptarse y actuar bajo ellas. Estados Unidos
y China juegan un papel representativo en esta lucha de estrategias de
coordinación.
El “feedback” ayuda a entender como las instituciones estatales y las
preferencias sociales se afectan mutuamente y como este juego cooperativo
de la forma estatal, forma las preferencias de estos actores sociales.
Además, ayuda a entender como las organizaciones culturales también
forman preferencias en la formación de la política internacional.
Las instituciones domesticas se caracterizan por tener importantes
efectos secuenciales en resultados internacionales. El TPP es la máxima
expresión de esta secuencia. Incluso las instituciones mismas tienen
dificultad para eliminar los mecanismos de auto-reproducción.
Farrel habla de la secuencia de dos eventos:
· La construcción (o falta de la misma) de las agencias de política
domestica en los sectores dados
· La transición de un mundo de economías autónomas a un mundo
de extrema interdependencia.
En el nivel internacional, los eventos en un país pueden suceder
secuencialmente con eventos en otros países. El levantamiento de barreras
y la configuración de aranceles que establece el TPP producen un gran
efecto secuencial en los países miembros.
Este gran sistema de coordinación que intenta establecer una
configuración predeterminada de reglas, normas, intercambios y patrones
económicos y políticos no se centra solo en la acción de los estados. Con la
globalización, nuevos actores económicos son los que realmente impulsan
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las acciones, negociaciones y debates en torno al diseño. El TPP se enmarca
bajo esta lógica de coordinación estratégica, conquista, dominación de
mercados, regulación de flujos financieros, producción y muchas arenas
del diseño de los modelos económico-políticos que intervienen de manera
directa en la configuración institucional que intenta ser la base de un
gran acuerdo cooperativo regional, en este caso en la zona del Pacífico.
El TPP se enmarca más allá de los intereses económicos
estadounidenses en Asia y el Pacífico. La región es cada vez más importante
estratégicamente para los Estados Unidos. Durante
el período de la segunda guerra mundial, la región
ha servido como un ancla de relaciones
estratégicas de los Estados Unidos con los países
de la región. Primero en la contención del
comunismo y, más recientemente, como un
contrapeso, como mencione, para el ascenso de
China. Esta tendencia se ha acentuado
recientemente por la administración Obama
bajo el paradigma de política exterior: “Giro
hacia Asia”. El TPP es considerado como un elemento en los Estados Unidos,
de “reequilibrio” hacia la región asiática.
El comercio de bienes intermedios producto de la fragmentación de la
cadena de valores es un componente cada vez más importante del comercio
internacional para muchas empresas. Estos bienes intermedios son los que
sirven como insumos en la producción de bienes finales. Dichos bienes se
separan en distintas etapas productivas a lo largo de una cadena de
suministro global. Este camino cruza las fronteras internacionales en
carácter múltiple, a veces más de una vez. Las importaciones
estadounidenses de China, por ejemplo, pueden contener componentes
provenientes de otras partes de Asia oriental, Europa, América Latina y
entre otros lugares, también los Estados Unidos.
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Fuente: OMC, FMI

Grupos empresariales representantes de grandes corporaciones a través
del lobby influyeron en los grupos negociadores de las delegaciones del TPP
para logar que varios aspectos que puedan afectar el flujo de mercancías
hacia y desde países miembros del TPP, queden asegurados para resguardar
la competitividad mundial. Estos aspectos incluyen la armonización de las
normas, una adecuada infraestructura (puertos, carreteras, etc.) para
facilitar el comercio; simplificación de las normas de origen; y una mayor
eficiencia de la aduana respecto a las barreras arancelarias.
El TPP ayuda a reducir impuestos en 18.000 productos de EE UU en
las economías de la región, por lo que los fabricantes estadounidenses
tendrán adquirirán más competencia en el extranjero. Pero además de los
aranceles comerciales, Washington ha impuesto un nuevo plazo en la
exclusividad de las fórmulas empleadas para crear medicamentos. Por
ejemplo, con respecto a los fármacos el TPP extiende las licencias para las
farmacéuticas de las patentes de medicamentos por 15 años y prohíbe la
producción y consumo de medicamentos genéricos, en el cual según algunos
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informes de impacto, los sectores más pobres serán los más perjudicados.
Por ejemplo en México los sectores populares consumen el 85% de fármacos
genéricos. Las empresas trasnacionales farmacéuticas concentraran aún
más poder.
La globalización que en teoría implica una expansión sin obstáculo de
los mercados, y la formación de grupos de influencia de carácter regional
denota que el TPP es un representante nato de este proceso y se traduce en
la consideración de que la economía global responde a estructuras complejas
de poder en las cuales se entremezclan e interactúan entre sí, los poderes
de los gobiernos con los de los mercados. Los enfrentamientos entre ambos
suelen ser retóricos pero en ningún caso estamos ante la voluntad de
configurar un campo abierto para una globalización que no sea la financiera.
¿Contención geoestratégica de China?
El caso de China no es menor. Uno de los datos reveladores que ha
dejado la puesta en marcha del TPP es que la inteligencia estratégica de
los actores que llevan a cabo procesos de integración económica y política
es uno de los rasgos fundamentales para el éxito estratégico. Los dos
competidores estratégicos que he presentado están muy conectados. Como
mencioné, en algunos tipos de bienes China es el principal país importador
de Estados Unidos. Pero en lo que compete al beneficio que Estados Unidos
observó estratégicamente en Vietnam, no ha notado que las corporaciones
transnacionales chinas ya habían invertido en las empresas vietnamitas
“dominando mas mercado” a modo de prevención ante un nuevo empuje
de coordinación. Pekín, cuya balanza comercial alcanzó en 2013 los
351.766 millones de dólares, cuenta ya con acuerdos de libre comercio
con 8 de los 12 países miembros del TPP —todos menos Canadá, EE. UU,
México y Japón—. También considera en la actualidad un pacto trilateral
con Tokio y Seúl cuyas negociaciones han cobrado nuevo impulso en los
últimos meses.
El TPP acota con mucha precisión los límites de las políticas de
intervención nacional que los países firmantes (y, por cierto, los de cualquier
otro tratado) no están dispuestos a suprimir. En este sentido, el análisis de
quienes se oponen al TPP en nombre de los riesgos de deslocalización,
pérdida de empleo y recorte de las rentas, deberían recalcular el impacto
que suponen.
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Y eso lleva a otra contradicción en potencia, la que existe entre la llamada
globalización, que en teoría implica como he mencionado, una expansión
sin obstáculo de los mercados, y la formación de grupos de influencia de
carácter regional. El TPP lo es y ello lleva a la consideración de que la
economía global responde a estructuras complejas de poder en las cuales
se entremezclan o interactúan entre sí los poderes de los Gobiernos con los
de los mercados.

El TPP y Latinoamérica:
La reciente conclusión de las negociaciones del Acuerdo de Asociación
Transpacífica (TPP) plantea grandes desafíos para el Mercado Común del
Sur (MERCOSUR). Entre ellos, un posible impacto negativo sobre las
exportaciones, la pérdida de relevancia como destino de inversiones
internacionales y la influencia de las normas del TPP sobre el sistema
multilateral de comercio.
Un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha remarcado
que el TPP probablemente impactará negativamente sobre las exportaciones
del MERCOSUR. El nuevo acuerdo absorbe 27,8% de las ventas externas
del MERCOSUR en las cuales son muy relevantes las exportaciones de
Venezuela (más de la mitad del total, concentradas en hidrocarburos), así
como, en menor medida, las ventas de Brasil y Argentina. Estados Unidos
es el principal destino de los envíos del MERCOSUR al TPP, seguido por
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Chile y Japón. El MERCOSUR exporta al TPP principalmente recursos
naturales, y algunas manufacturas en el caso de Brasil y Argentina a Estados
Unidos y a los países latinoamericanos partícipes del TPP (Chile, México y
Perú). Dicho informe resalta que por un lado, el establecimiento de nuevas
reglas probablemente genere nuevas barreras no arancelarias en los
mercados de los países miembros del TPP, incrementando los costos para
los exportadores y dejando fuera del mercado a aquellos que no puedan
cumplirlos.
Por otro lado, el acuerdo podría generar desvío de comercio en los
flujos de exportación. Las exportaciones del MERCOSUR de algunos
productos a ciertos países del TPP podrían ser desplazadas por las de otros
miembros de dicho acuerdo que ingresarán en condiciones preferenciales.
Las mayores amenazas estarían en el sector agropecuario, donde los
productores competitivos de Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados
Unidos mejorarán significativamente sus condiciones de acceso a mercados
altamente protegidos. De todas maneras, el TPP constituye una restricción
para promover la inserción del bloque en las cadenas globales de valor
(CGV) con base en Asia y América del Norte. Al respecto, cabe destacar que
las reglas de origen del TPP para la mayoría de los productos industriales
establecen un requisito de contenido regional de entre 40% y 50%. Este
nuevo marco regulatorio tiene implicancias significativas para el MERCOSUR.
Por un lado, como parte de la regulación resultante del TPP excederá el
alcance de los acuerdos de la OMC, será más difícil cuestionar las medidas
que resulten discriminatorias ante el sistema de solución de controversias
del organismo. Aun con todas sus limitaciones, dicho sistema ha sido una
herramienta muy útil para los países del bloque.
Por otro lado, el esquema presentado por el BID señala que el TPP
obstaculiza aún más los intentos de algunos países del MERCOSUR de influir
en la regulación de las inversiones internacionales. El TPP ha adoptado el
sistema de solución de controversias Inversor-Estado tomando el modelo del
CIADI. Mediante este esquema, similar al de los acuerdos para la promoción
y protección recíproca de inversiones (APPRI) suscritos por muchos países
en los años 1990 y comienzos de los 2000, los inversores privados pueden
demandar a los Estados ante tribunales internacionales por la adopción de
medidas contrarias a los compromisos asumidos a los acuerdos.
En contraste con varios de los países de América Latina y el Caribe, el
MERCOSUR no ha participado activamente de la nueva oleada de
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regionalismo. Por intereses comerciales opuestos y asuntos institucionales, el
bloque no ha concluido ningún acuerdo con las principales economías del
mundo: las negociaciones con Estados Unidos en el marco del Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) fueron abandonadas hace más de una
década y las tratativas con la Unión Europea (UE) llevan más de 15 años
(Makuc, Rozemberg y Duhalde, 2015).
Los países del MERCOSUR deben continuar impulsando el
multilateralismo, pero también considerar las oportunidades y amenazas
de otras opciones –no excluyentes- de inserción internacional. Sobre la base
de las iniciativas en marcha, puede continuar promoviendo el acercamiento
con la Alianza del Pacífico mediante la convergencia, aceleración y
profundización de los acuerdos existentes, y procurar concluir
satisfactoriamente el acuerdo con la UE.
La integración de las cadenas de valor entre los países de la región
latinoamericana que pertenecen al TPP es menor que la que muchos de
ellos tienen con China. De hecho, el principal socio comercial de muchos
países de la región, como Perú, es China.
La desaceleración que padecen las economías emergentes y, en
particular las de Latinoamérica, ha aflorado la verdadera armadura regional:
las profundas diferencias en el patrón de estas economías y el dispar
potencial a medio plazo de los países.
La firma del TPP no hace sino agravar la brecha que se abre en esa
parte del hemisferio occidental, entre quienes cuentan con economías más
abiertas y aquellas economías muy dependientes de las materias primas y
poco integradas en las cadenas comerciales globales.
Latinoamérica, como región, registrará este año un retroceso del PIB del
0,3%, que se explica, sobre todo, por los números rojos de Brasil (-3%),
Venezuela (-10%) y Ecuador (-0,6%), según las previsiones del Fondo Monetario
Internacional (FMI). Lo más importante a destacar, es que el crecimiento
potencial de la región se revela más bajo de lo que se pensaba mientras que
Chile, México y Perú registran crecimientos por encima del promedio de la
región. No es casualidad que los países con mayor dinamismo económico
sean también los que muestran mayor dinamismo en las políticas y sus
instituciones locales y que por sobre todo pertenezcan a este acuerdo
transpacífico.
China le ha quitado una significativa cuota de mercado a Estados Unidos
en Latinoamérica en la última década. China ya se ha convertido en el
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primer socio comercial de Brasil y Chile, y el segundo de Argentina, Perú y
Uruguay, según datos de las Naciones Unidas. El Acuerdo de Asociación
Transpacífico permite a México, Chile y Perú participar en cadenas de valor
que se beneficiarán de un aumento del comercio entre Estados Unidos y
Asia. Y debido a que se trata de un acuerdo “arquitectura abierta”, otros
países latinoamericanos como Brasil o Argentina podrían sumarse.
El comercio entre China y América Latina ha aumentado hasta dos mil
por ciento en los últimos 15 años, convirtiendo a China en el principal socio
comercial e inversionista extranjero directo de muchos países
latinoamericanos. México ha tomado medidas importantes para equilibrar
las importaciones Chinas, en vista de que éstas se han consolidado como la
segunda fuente de importaciones desde 2003.
Además de México, Chile y Perú forman parte como mencione, de las
negociaciones del TPP. A pesar de su inclusión en esta iniciativa, China
también cuenta con vínculos y acuerdos de libre comercio con ambos países.
Para el próximo año se prevé que Perú se convierta en el segundo mayor
productor de cobre del mundo, gracias a los 20 mil millones de dólares de
inversión china. A principios de septiembre de este año, el Banco Central
de China anunció un monto adicional de 10 mil millones de dólares para
inversiones en América Latina. Se habla incluso de una propuesta de un
ferrocarril interoceánico Brasil-Perú, que alteraría radicalmente los flujos
comerciales de la región. Respecto a la Argentina, la realidad actual hace
fuerza a que deba repensar su estrategia de integración y apertura a las
inversiones y, al mismo tiempo, ampliar el horizonte comercial. Abandonar
el Mercosur no es necesariamente la solución del problema. Como primer
paso, deberá plantear una nueva política de relación financiera y comercial
con los países de la región, en particular, y con el mundo, en general,
reconociendo que la negociación de acuerdos comerciales bilaterales con
otras naciones es una ventana de oportunidad y no un costo a pagar.
Con un sector público disciplinado que coordina las acciones de sus
empresas estatales, China ofrece paquetes incomparables de manufactura,
servicios, mano de obra, seguros y apoyo financiero a todas sus actividades
en el extranjero.
Dante Sica en “Las implicaciones directas del TPP para el Mercosur”
menciona que el avance de estos mega-acuerdos comerciales amenaza
cambiar el mapa normativo mundial en materia de comercio de bienes,
servicios, inversiones y propiedad intelectual. Para los países de América
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Latina, que intentan lidiar con la emergencia de China y con la complejidad
asiática en general, el TPP abre una ventana de oportunidades, pero también
acarrea desafíos.
Los Estados latinoamericanos deben apelar a la regionalización para
establecer una coordinación estratégica nacional de cada estado y regional
para negociar con China con el fin de promover una agenda de desarrollo a
largo plazo que se aleje de la dependencia a la exportación de materias
primas latinoamericanas. El gráfico representado por Sica que se encuentra
en esta página representa el nivel de comercio total del MERCOSUR en
referencia a la incidencia de los socios comerciales de Asia Pacífico. De
acuerdo con los registros del año 2012 (Gráfico), el 28% de las operaciones
de comercio exterior del Mercosur se realizó con los países del TPP. Si se
tienen en consideración solamente las naciones del bloque que pertenecen
a América Latina, este porcentaje es del 6,33%. Extendiendo el análisis a
toda la región asiática se observa que la incidencia del resto de los países
del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en
ingles) como socio comercial es del 8,12%. Por su parte, sólo China es el
17% del intercambio total del Mercosur.

Por su parte el Profesor Sica finaliza su argumento sosteniendo que la
consolidación del TPP impactaría sobre una parte importante de las
exportaciones del Mercosur, tanto en los envíos de productos tradicionales
como en las ventas de bienes industriales.
La Secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena mencionó que
además, de acuerdo con el estudio, el sector textil, especialmente el
centroamericano, se podrá ver afectado por una mayor competencia de
Vietnam debido a las razones que he mencionado anteriormente y que se
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analizarán en la próxima sección. A su vez, sostuvo que los países firmantes
tienen ahora un plazo de dos años para realizar los cambios internos
(aprobación en el Congreso, modificaciones legales, etc.) y que el TPP entre
en vigor1.
El informe mensual del mes de Agosto de 2014 publicado por el Instituto
de Investigación en Ciencias Económicas de la Universidad del Salvador
reflejo que por un lado, los productos de los países del MERCOSUR podrían
verse desplazados por la competencia de los elaborados en países que
integran el TPP generando un gran desvío de los flujos comerciales y es
particularmente relevante en el caso de los productos agropecuarios, donde
las exportaciones del MERCOSUR deberán competir en desventaja con las
de otros productores agrícolas eficientes como Australia, Nueva Zelanda y
Canadá en mercados altamente protegidos. Considerando que las mayores
barreras corresponden a los productos agrícolas de mayor valor agregado,
los “mega-acuerdos” según el informe, podrían profundizar la primarización
de la canasta exportadora del MERCOSUR. Por otro lado, la definición de
nuevas reglas probablemente implicará mayores barreras de acceso,
principalmente en este sector. La adecuación a estándares más exigentes
implicará mayores costos para los exportadores y aquellos que no puedan
hacerlo perderán oportunidades relevantes.
Es importante rescatar que la cuestión de los estándares no se guía
directamente de los ministerios estatales de Estados Unidos sino por masivas
y desarrolladas corporaciones transnacionales que fijan la agenda, buscan
asegurar sus intereses y proteger sus ganancias. Este argumento va un
poco más allá de la tesis de Susan Strange respecto a la diplomacia EstadoFirma. En ese estilo diplomacia el Estado utiliza a las empresas para ganar
competitividad y dominar más mercado aprovechando la potencialidad que
las mismas poseen en el mercado internacional. En cambio, bajo este nuevo
contexto esta idea queda subordinada a un rol autónomo por parte de las
corporaciones actuando por fuera del control del estado sin ningún tipo de
interés político y fijando sus propios estándares.
Las conclusiones de este reporte marcan, en segundo lugar, que las
menores dificultades de acceso a los mercados más grandes y/o dinámicos
del mundo reducirán el atractivo del MERCOSUR como destino de
inversiones e implicarán restricciones adicionales para insertarse en las
1

http://www.efe.com/efe/america/cono-sur/cepal-identifica-riesgos-del-tpp-y-pide-analizar-suimpacto-en-america-latina/50000553-2742601
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cadenas globales de valor. En efecto, estos “mega acuerdos” contribuirán a
consolidar la producción mundial en torno a tres “grandes fábricas” (América
del Norte, Europa y Asia-Pacífico) donde las posibilidades de inserción para
los países restantes serán cada vez más restringidas.
La tercera conclusión que señala es que la definición de nuevas reglas
en el marco de estos acuerdos tendrá consecuencias que irán más allá del
establecimiento de barreras adicionales a las exportaciones. Los estándares
que surjan de allí sentarán las bases de las negociaciones multilaterales en
el futuro, por lo cual las posibilidades de influir en la definición de las
reglas incluyendo las de la OMC serán muy limitadas para los países que
no participan de los acuerdos. En un contexto en que las tratativas regionales
avanzan y la Ronda de Doha permanece estancada, el mega-regionalismo
coloca a la OMC ante el riesgo de volverse irrelevante. La pérdida de
protagonismo de la OMC es una pésima noticia para las economías del
MERCOSUR. La destrucción completa de la competencia alterando el valor
de los productos y modificando de esta manera, las cadenas de producción
excluyendo ciertos sectores productivos es de suma importancia, algo en
que los líderes del Cono-Sur deberán trabajar.
Analizando la arquitectura regional existente, Michael Froman,
Representante estadounidense para el Comercio (USTR) mencionó que el
acuerdo, que creará la mayor zona de libre comercio, abarcando el 40% de
la economía mundial, “contribuye significativamente” al fortalecimiento de
las relaciones comerciales dentro del continente americano, destacando
como ejemplo el trabajo “pionero” de la Alianza del Pacífico. Sostuvo que el
“dinamismo” de este bloque regional, que integra Colombia además de Chile,
Perú y México, puede contribuir mucho con el TPP a “elevar los estándares
y seguir profundizando la integración a ambos lados de la región Asia
Pacífico”. A su vez, El Director del Departamento de América Latina de la
Cancillería Rusa2 añadió que es absolutamente evidente el interés de los
países latinoamericanos del TPP en establecer vínculos concretos con las
instituciones euroasiáticas y que en esa tendencia que Rusia apoya
indiscutidamente, la diplomacia rusa trabajara para fortalecerla aun más.

2

http://mundo.sputniknews.com/politica/20151026/1052914492/rusia-tpp-cooperacionlatinoamerica.html
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¿Por qué Vietnam tiene mayor relevancia en el TPP?
La inclusión de Vietnam en el TPP (Trans-Pacific Partnership) es
particularmente importante para las empresas textiles. Acerca de 11,6%
del total de las importaciones de prendas de vestir de Estados Unidos se
obtienen de Vietnam. Después de China, es el segundo mayor exportador
de ropa y calzado para los EE.UU.
Las importaciones de prendas de vestir procedentes de Vietnam también
están creciendo a un ritmo más rápido. Vietnam es un productor de bajo
costo. Compite con naciones como Bangladesh, China, India y Camboya
para los contratos de Out-Sourcing. El costo es relativamente bajo de la
mano de obra y en comparación con China, Vietnam da una ventaja
significativa. Se trata de ayudar al país a lanzar el crecimiento de las
exportaciones a un ritmo más rápido. Para 2025 la economía de Vietnam
será un 11 por ciento, o $ 36 billones, más grande que sin el acuerdo
comercial, mientras que las exportaciones serán un 28 % mayor, según un
informe de Eurasia Group en julio de 2015. Este aumento porcentual eclipsa
los logros obtenidos por cualquier otro país, dijo el informe. Vietnam se
convertirá en el “destino preferente” para los fabricantes de bajo costo para
permanecer competitivamente con industrias de mano de obra barata,
principalmente ropa, zapatos y textiles.
Consideraciones Finales
Bruszt y McDermott estudian la modelación de las instituciones en los
Regímenes de Integración Transnacional (RIT). Cada régimen cuenta con
una configuración propia y única. Las dimensiones de análisis del tipo de
régimen se dividen en:
Alcance: los diferentes ámbitos políticos en los que los RIT actúan
requieren cambios institucionales de los Estados miembros. Puede haber
corto alcance enfocado en pocas reglas comerciales, o puede haber amplio
alcance cubriendo todos los ámbitos sociales y políticos.
Profundidad: El énfasis de los RIT hacen referencia a la construcción
de una capacidad administrativa propia para implementar, monitorear e
imponer normas y no solo cambiar una política o ley.
Asistencia: la cantidad y los tipos de recursos financieros, informáticos
u organizacionales que los RIT ofrecen a otro país.
169

Economia e Políticas Públicas, v. 4, n. 1/2016

Monitoreo: el seguimiento que hacen los RIT sobre si el país está
cumpliendo los requisitos institucionales y las causas de ello.
Por lo tanto, el régimen transnacional del TPP establece un marco de
coordinación estratégica que trae consigo un alto grado de alcance,
profundidad, asistencia, monitoreo y desarrollo de las naciones del pacifico
levantando barreras, agilizando la producción y dividiendo aun más la cadena
de valores global entre ellos. Resta analizar si este proyecto es efectivo para
Estados Unidos en re-centralizar la relación Norte-Sur con América Latina
distorsionada con la mirada de Suramérica a Asia Pacífico. A partir de lo
presentado surgen algunos interrogantes: ¿Triunfará Estados Unidos en
restablecer el equilibrio? ¿Podrá China mantener sus bases sentadas en la
región hemisférica? ¿Podrá su inteligencia global estratégica ganar la puja
a Estados Unidos por el dominio de los mercados globales? ¿Cuál es la
estrategia que tomará el MERCOSUR para no perder la competitividad?
Estos cuestionamientos son los que especialistas deberán enfocar su
atención en la próxima etapa de reestructuración institucional de los
gobiernos latinoamericanos miembros y no miembros del acuerdo durante
el tiempo hasta que el TPP entre en vigor.
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trabalhos que serão publicados; os que não forem selecionados podem ser
retirados pelo autor no Departamento de Economia da UNIMONTES, ou
requisitados por correspondência, no prazo de 02 (dois) meses após o recebimento do parecer. Após tal prazo os mesmos serão destruídos.
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Normas para apresentação de originais

Critérios de Seleção
. Escolha do tema, no caso de edições temáticas.
. Relevância do tema
. Coerência do artigo
Os trabalhos devem ser enviados para o Departamento de ECONOMIA
da UNIMONTES.
Endereço:
Economia & Políticas Públicas (Revista do Departamento de Economia)
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES
Campus Universitário “Prof. Darcy Ribeiro”
Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Depto de Economia
Av. Dr. Rui Braga, s/n - Vila Mauricéia
39401-089 - Montes Claros - MG

Direitos
Os trabalhos publicados não serão remunerados em hipótese alguma
O (s) autor (es), ao submeterem o trabalho à análise, automaticamente
cedem os direitos de publicação à Revista, em sua versão eletrônica. e/ou
impressa (A revista também será impressa e depositada em algumas bibliotecas de referência)
Os autores dos trabalhos aprovados NÃO terão direito a qualquer exemplar da edição em que constar sua publicação, pois trata-se de versão eletrônica.
Serão aceitos trabalhos com, no máximo, três autores.
Todos os casos não previstos serão analisados e decididos pelo Conselho Editorial que, dentre outras atribuições, ficará encarregada de informar
aos autores da possibilidade da publicação, contra os quais não caberá
recurso.
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