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Do ponto de vista econômico, o peso chinês na “ascensão do 
r
esto”, enquanto grande demandante recursos naturais foi 
fundamental, não só como importador, o maior desde 2008,
mas na alta do preço das commodities. Ambos os elementos 
relevantes no quadro virtuoso da economia brasileira entre 
2004 e 2008. Por fim, o papel do G-20 financeiro nas 
negociações após a crise de 2008 sublinhou o relevância dos 
emergentes, apesar da discussão em torno da guerra cambial. 

Relações Competitivas:

Fonte: Dados Brutos da OMC.

A evidência de grande assimetria sistêmica também se faz 
presente entre os emergentes, sobretudo nas capacidades 
militares e econômicas, a última ilustrada pela tabela a cima.
A ampliação do comércio com a China não foi exclusiva do 
Brasil na América Latina, ela foi simultânea na maioria dos 
países acarretando em fortes perdas no mercado, sobretudo de 
bens manufaturados. A participação brasileira nas importações 
latino-americana subiu de 4,5% em 2000 para 8,1% em 2010, 
enquanto a chinesa subiu de 2,4% para 11,4%. No mercado de 
manufaturados, a China obteve incremento na participação em 
todos os setores, inclusive com os principais parceiros 
brasileiros da região - Argentina e Venezuela - enquanto o Brasil 
apresentou declínio.  Apesar de não haver evidências de 
desindustrialização no período 2004-2008, devido a pujança da 
demanda interna, o quadro pode ser pior se, com o 
crescimento arrefecido do multiplicador da renda, o Brasil não
incrementar o coeficiente exportado da produção industrial. Tal 
tarefa parece progressivamente complicada com o movimento 
chinês rumo aos mercados latino-americano e africanos, frente
ao comportamento das economias centrais.
Sob a ótica do investimento, o incremento da presença chinesa 
na América do Sul na última década também foi intenso: mais 
de 10.000%. No Brasil, os efeitos deste investimento são 
controversos, como relata a literatura sobre IDE. No restante do      
sub-continente, o principal elemento de conflito está na 
possibilidade, de uma maior integração produtiva com o leste 
asiático como alternativa a integração sul-americana. Mesmo que 
esses movimentos não sejam necessariamente excludentes, a
ideia de um modelo de desenvolvimento mais autônomo em 
relação a região permeia a formação da AIP (Área de Integração 
Profunda), cujos membros Peru e Colômbia concentram cerca de 
70%do IDE chinês na região, exclusive o Brasil.

Conclusões Parciais:
A ascensão de ambos os países se beneficia do mesmo 
processo da multipolarização sistema internacional. Nesse 
sentindo, Brasil e China compartilham da ideia de
fortalecimento de um Eixo Sul, a fim de impedir a normatização 
das assimetrias de poder. O Efeito China, do ponto de vista     
econômico, por um lado, foi fundamental para o crescimento 
brasileiro, por outro se mostrou um forte competidor no 
mercado de manufaturas. A existência de assimetrias entre os 
emergentes revela diferentes capacidades de influenciar a 
conformação do ambiente sistêmico, o que pode caracterizar 
uma hierarquia na construção multipolar ou um funcionamento 
em rede.
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Introdução:
As transformações do sistema internacional, desde o fim da ordem bipolar da guerra fria, tem posto recorrentemente em questão a 
distribuição de poder sistêmica contemporânea.  Ainda que exista um elevado grau de concentração de poder, tanto econômica 
quanto de capacidades militares, em polos restritos, a primeira década dos anos 2000 observou a emergência de um número maior 
de atores, cuja participação no produto e nos fluxos econômicos mundiais cresceu substancialmente, transbordando sua ascensão 
para uma maior participação nas esferas de conformação do poder na sociedade internacional. Desse grupo de países, quatro 
ganham destaque pela expectativa de ocuparem a fatia majoritária da economia mundial em 2050, os BRIC. No entanto, os 
processos de ascensão destes países, do ponto de vista econômico e político, se interrelacionam de diversas maneiras, de modo 
cooperativo ou competitivo.
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•Consolidação democrático-institucional;
•Estabilidade macroeconômica; 
•Crescimento com distribuição de renda;
•Internacionalização do capital nacional;
•Posição líquida de investimentos

•Norte-Sul em vez de Leste -Oeste;
•Multipolaridade;
•Ciclo Mundial de Crescimento de 
Econômico (2002 – 2008):

-Demanda externa (países centrais);
-Efeito China à commodities. 

Multilateralismo;
Universalismo;

Cooperação Sul-Sul;
Construção 
Multipolar.

Expansão Comercia: 
Diversificação de 

Parceiros.

Internacionalização 
do Capital Brasileiro 

para Espaços não 
Consolidados.

Novo Papel Internacional do Brasil

Elementos Internos Elementos Sistêmicos

Elementos Estruturantes

Problemas de Pesquisa:

Hipótese de Trabalho:

Metodologia:

Estrutura da Ascensão Brasileira:

Ÿ

Emergência Associada:

Mapear e compreender os impactos da ascensão política e 
econômica da China sobre a do Brasil, em meio ao 
protagonismo de ambos na construção da multipolaridade do 
Sistema Internacional no século XXI.

Ambos os países compartilham do interesse pelo 
aprofundamento da multipolaridade, o que gera relações 
cooperativas. No entanto, desempenham papeis diferentes e
hierarquizados nessa construção, o que provoca também 
relações competitivas, com melhor desempenho chinês.

Pretende-se extrair da revisão bibliográfica selecionada uma 
estrutura analítica que possibilite compreender a ascensão a 
brasileira, para então mapear os impactos da ascensão 
chinesa sobre seus elementos estruturais e estruturantes. A 
hipótese será testada pela literatura empírica,  análise 
documental e instrumentos estatísticos. 

Brasil e China entraram no século XXI como as principais 
lideranças emergentes do sistema internacional e do 
interesse compartilhado em diminuir a assimetria da 
multipolaridade sistêmica deriva uma agenda internacional 
c o n v e r g e n t e  e n t r e  o s  p a í s e s .  A c o n f o r m a ç ã o  
do G-20 comercial na Reunião Ministerial da OMC, em 
Cancun, 2003, materializou um eixo de articulação político-
diplomática e de cooperação Sul-Sul, que se ampliaria nos 
próximos anos, articulando iniciativa política e maior interação 
econômica. Do ponto de vista político, além das tratativas em 
âmbito multilateral - G-20 comercial e financeiro e liberalização 
de patentes - a Parceria Estratégica Brasil-China foi o 
elemento material do conceito de emergência associada
 
pela cooperação Sul-Sul. Nesse conjunto de relações win-
win, foram traçadas pelos governos metas de cooperação 
técnica na área energética, cultural, aeroespacial - Programa 
CBERS -e em gestão pública.  
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