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Resumo 

O presente estudo possui como objetivo compreender o possível deslocamento da 
produção mundial para as regiões do Leste e do Sudeste da Ásia e os impactos 
político-econômicos decorrentes desse processo nas novas estruturas de poder 
emergentes. Para tanto, recorre-se à problematização teórica de Arrighi e Silver e 
Wallerstein e aos dados empíricos dos vinte maiores portos mundiais. Conclui-se, 
portanto, que o crescimento do volume da rede portuária asiática pode servir como 
evidência de que a produção mundial estaria se deslocando para essa localidade, 
sugerindo uma nova geografia econômica voltada para o Pacífico. Além disso, a 
peculiar emergência da China e a sua grande concentração de portos com maior 
crescimento deverá influenciar as futuras dinâmicas político-econômicas da região. 
 
Palavras-chave: Geoeconomia; Leste e Sudeste Asiático; Nova geografia da 
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Introdução 

 O presente estudo tem como propósito identificar de que maneira o 

reordenamento da produção mundial, em voga nas últimas décadas, tem 

influenciado na transição do sistema internacional, uma vez que uma projeção 

crescente de países emergentes pode ser visualizada na atual conjuntura. Diante 

disso, o problema de pesquisa do referente artigo é: como as mudanças 

geoeconômicas têm afetado as novas estruturas de poder emergentes do Leste e 

do Sudeste da Ásia, dado o possível deslocamento da produção mundial para essas 

regiões? Para tanto, busca-se como indicador os vintes maiores portos, segundo a 

mensuração realizada pela International Association of Ports and Harbor (2014). 

                                         
1 Estudante do curso de graduação em Relações Internacionais da ESPM-SP. E-mail: 
eduardo.martins@acad.espm.br. 
2  Professor do curso de graduação em Relações Internacionais da ESPM-SP. E-mail: 
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 Nesse sentido, têm-se, como objetivo geral, identificar de que maneira 

as mudanças na esfera geoeconômica têm afetado as novas estruturas de poder 

emergentes do Leste e do Sudeste da Ásia, dada a hipótese de deslocamento da 

produção mundial para essas regiões. Como objetivos específicos, por sua vez, 

busca-se a) discutir a transição sistêmica e o reordenamento de poder a partir de 

Arrighi e Silver (2001); b) analisar a mudança na geografia econômica como parte 

da transição sistêmica (PAUTASSO, 2011a, 2011b); c) examinar as alterações na 

distribuição dos principais portos mundiais em períodos distintos d) entender o 

impacto dessas transformações para as alterações globais em curso e e) avaliar a 

relação do tema com as cadeiras produtivas globais e os fluxos de IDE mundiais.  

 Diante disso, o estudo busca ser mais um elemento empírico capaz de 

reforçar uma agenda de pesquisa voltada ao estudo da dinâmica das coalizões Sul-

Sul e dos novos polos de poder que emergem no sistema internacional hodierno. 

Conforme destacado anteriormente por Arrighi (2008, p. 17) “é possível que 

nenhum tema seja mais importante do que o renascimento econômico da Ásia 

Oriental”. No que tange à metodologia, por sua vez, o presente estudo se localiza 

ao lado dos demais de caráter exploratório, qualitativo, bibliográfico e documental 

– recorrendo a dados empíricos a fim de obter maior familiaridade com o problema 

em questão.  

 

 

Uma discussão sobre a transição sistêmica e o reordenamento de poder 

 Grandes transformações abarcam o sistema internacional hodierno. A 

ocorrência dessas, por sua vez, não se deve a um único fenômeno – mas a um 

conjunto de fatores que, em concomitância, instituem à comunidade de Estados 

novas dinâmicas de comportamento. Uma vez que são múltiplos os fatores 

associados a tais mudanças, não se pode afirmar a existência de um consenso entre 

as análises propostas pelos autores a respeito dos rumos da política e da economia 

mundial. Tal incerteza e falta de consenso, conforme observado anteriormente por 

Arrighi e Silver (2001), é recorrente em períodos de transição de hegemonia – o que 

contribui, de certa forma, para sinalizá-los.    
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 Ainda que diante de um contexto de incertezas e de “névoa global” – 

citando a expressão utilizada por Hobsbawm34 (1994 apud ARRIGHI; SILVER, 2001) – 

quanto aos rumos da política mundial, é possível visualizar algumas tendências que 

compõem a atual transição. A respeito disso, um dos fenômenos que podem ser 

comtemplados com clareza no horizonte é o desgaste de poder dos Estados Unidos 

enquanto potência hegemônica mundial (WALLERSTEIN, 2004) – que é decorrente 

de múltiplos fatores. Alguns deles estão relacionados meramente com a linha de 

política externa que Washington tem optado por seguir, tal como a conduta de 

intervenção em Estados do Oriente Médio – pós 11 de Setembro – com vistas a 

combater o terrorismo global (PROCÓPIO, 2001). Outros, por sua vez, são relativos 

a transformações em pequenos intervalos de tempo e de caráter mais abrangente, 

que dificultam a elaboração de uma estratégia específica – no curto prazo – por 

parte de uma potência da magnitude dos Estados Unidos.  Dentre elas, há de se 

mencionar os impactos provocados pelo colapso da União Soviética - 

impossibilitando a Washington seguir utilizando-se da retórica de caráter 

anticomunista (TODD, 2003) – e aqueles deixados pela descolonização afro-asiática 

– e a consequente proliferação de Estados (PAUTASSO, 2011b).  

 A respeito disso, a assimetria de poder e o unilateralismo dos Estados 

Unidos, de um lado, e a aspiração ao desenvolvimento e à soberania pelos países 

emergentes, por outro, têm contribuído para acelerar o processo de transição. 

Além disso, colabora para tal curso o desgaste de discursos políticos que outrora se 

demonstraram bastante eficientes – em termos de eloquência e legitimidade – 

frente à comunidade internacional de Estados. Dentre eles, destacam-se aqueles 

relativos à abertura unilateral de mercados e os que integram a doutrina de Guerra 

ao Terror. De modo específico ao último, as estratégias de intervenção com base 

em conceitos como “intervenção humanitária”, “ataque preventivo”, “soberania 

limitada” e “direito de proteger” têm produzido somente o efeito de revigorar 

conceitos de soberania e de desenvolvimento em países emergentes periféricos 

(PAUTASSO; AZEREDO, 2011). Nesse sentido, enquanto que o movimento de 

fortalecimento das relações Sul-Sul se traduz em maior inserção internacional para 

                                         
3 HOBSBAWN, Eric, op. cit. 
4 O autor utiliza tal expressão para se referir à incerteza que “cercava” o mundo no período de 
passagem para o terceiro milênio. Para Hobsbawn (1994, p. 12 apud ARRIGHI; SILVER, 2001, p. 12, 
grifos dos autores) “[...] os cidadãos de fin de siécle [...] tinham apenas uma certeza, a de que uma 
era da história havia terminado. Sabiam pouquíssima coisa além disso”. 
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os países em desenvolvimento, o mesmo significa perda relativa de poder político e 

econômico para os países centrais. 

 Apesar disso, há de se destacar a existência de uma série de outras 

circunstâncias – de elevado grau de complexidade analítica – capaz de influenciar 

no desfecho e na natureza do atual processo de transição hegemônica. O 

surgimento de uma liderança no Leste da Ásia capaz de oferecer “soluções 

sistêmicas para os problemas sistêmicos deixados pela hegemonia norte-

americana” (ARRIGHI; SILVER, 2001, p. 24) representa uma delas. A expansão 

econômica vista nessa região nos últimos anos é determinante para a ruptura da 

hegemonia dos Estados Unidos, já que o capital tende a ir para “as estruturas 

emergentes que prometem maior segurança ou lucros mais elevados do que a 

estrutura dominante” (ARRIGHI; SILVER, 2001, p. 43, grifos nossos). No entanto, 

Arrighi e Silver (2001, p. 298) destacam que a construção de uma nova hegemonia 

exige, do Estado que se propõe a realizá-la, a criação de “um novo complexo de 

órgãos governamentais e empresariais dotados de maior capacidade organizacional 

em nível sistêmico do que os do complexo hegemônico anterior”. Por último, mas 

não menos importante, é preciso reparar como Washington lidará com o crescente 

poder econômico oriundo da região do Leste asiático, receio ressaltado 

anteriormente por Wallerstein (2004). A adaptabilidade ou não dos Estados Unidos 

frente ao declínio do seu próprio poder resultará em uma transição catastrófica ou 

não para uma nova ordem mundial (ARRIGHI; SILVER, 2001). 

 

 

Uma nova geografia econômica e as transformações globais vigentes 

 A passagem do regime fordista-keynesiano para o regime de acumulação 

flexível trouxe como maior evidência a incapacidade do sistema capitalista em 

lidar com as suas próprias contradições (HARVEY, 2002). Como consequência, a 

estrutura capitalista reorganizou-se sob a égide de um novo regime de acumulação 

inspirado nos ideais deixados por Taiichi Ohno – o que acarretou transformações a 

nível global nas diversas partes que a compõem. Conforme observado por Sala e 

Gasparoto (2010, pp. 60-61, grifos nossos) tal passagem marca o início de uma 

“reorganização da divisão internacional do trabalho e a abertura de uma nova 

fronteira de acumulação, que ganharia peso crescente na economia mundial e 



 

Anais do 4º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 29 de outubro de 2015 

5 

redesenharia espacialmente o capitalismo”. A partir desse processo, pôde-se 

perceber a) a transferência de grande parte das indústrias do centro capitalista 

para regiões terceiro-mundistas b) a plena incorporação das economias periféricas 

às dinâmicas do comércio mundial c) a transformação dos países subdesenvolvidos 

em espaços propícios à absorção de investimentos produtivos e d) o advento de 

uma nova divisão internacional do trabalho (ALVES, 1999; MOTA, 2002, POCHMANN, 

2000). 

 Contudo, a inversão de capitais, sob a forma de investimento direto 

externo, deu-se através de distintos processos nas principais regiões periféricas do 

sistema internacional. Em relação a isso, a ocorrência de condições específicas – 

como ausência de endividamento externo e elevados índices de crescimento 

econômico – resultaram em uma predileção da Ásia à América Latina, no que se 

refere à direção que tomavam os fluxos de IDE na época (ACIOLY, 2006). Nesse 

sentido, os intervalos de 1988-1993 e de 1994-1999, apontam o Sul, o Leste e o 

Sudeste da Ásia como região em desenvolvimento mais atrativa para esses capitais 

– somando, respectivamente, 54% e 49% do total dos fluxos de IDE (UNITED NATIONS 

CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT, 2015).  

 Além das condições citadas anteriormente, o vigor econômico exibido 

pelos Newly Industrializing Countries5 do Sudeste e do Leste asiático – tais como os 

de primeira (Coréia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Cingapura) e os de segunda 

geração (Tailândia, Indonésia, Malásia e Filipinas) – também contribuiu para 

posicionar a Ásia na rota dos fluxos de IDE mundiais. Em relação a esse grupo de 

países, a existência de projetos industriais no interior de suas economias logrou 

maior atratividade de capitais “em um momento de mudanças importantes nas 

estratégias de localização e de investimentos das corporações transnacionais” 

(ACIOLY, 2006, p.82). Nesse sentido, Vizentini e Pereira (2012, p.252, grifos dos 

autores) atentam para a importância  

 

[...] de se fazer uma distinção entre os países que se mantiveram como 
meras plataformas de exportação e os que adotaram uma estratégia 
desenvolvimentista, tornando-se Novos Países Industrializados (NPIs). Os 

                                         
5  Novos países industrializados. O termo foi amplamente empregado por cientistas políticos e 
economistas durante a década de setenta e de oitenta para se referir a países que apresentavam 
níveis de desenvolvimento econômico intermediários, isto é, não eram considerados ainda 
economias desenvolvidas, ao mesmo tempo em que já haviam ultrapassado os estágios das 
economias em desenvolvimento (INVESTOPEDIA, 2015) 
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primeiros não lograrão obter dessa conjuntura impulsos dinamizadores de 
longo prazo, como será o caso dos segundos. Os NICs asiáticos, ou tigres, 
dinamizados a partir da articulação do capitalismo japonês e, 
posteriormente, com ascensão econômica do mundo chinês, farão da Ásia 
Oriental o polo mais dinâmico da economia mundial. 
 

 Diante disso, o processo de abertura econômica da China nos últimos 

anos da década 70 merece destaque em decorrência das grandes mudanças que 

provocou nas dinâmicas de comércio globais e intra-asiáticas. Dentre os impactos 

resultantes desse episódio nas distintas esferas,  

 

a afirmação da China como pólo [sic] mundial da produção industrial gerou 
grandes transformações na economia asiática, implicando importante 
“desvio de comércio e de investimentos” na Ásia, deslocando muitos 
exportadores asiáticos do mercado americano e absorvendo importantes 
fluxos de investimento direto externo. A estratégia chinesa de acessar o 
mercado mundial gerou um extraordinário crescimento de suas 
exportações e importações, criando para a economia mundial, e para as 
economias asiáticas em particular, um grande mercado em expansão com 
forte presença de investimento direto externo (ACIOLY, 2006, p.27, grifos 
nossos).  

  

 Por último, o crescente papel assumido por países como Coréia do Sul, 

Malásia, Filipinas e, em grande parte, pela China - em termos de integração às 

cadeias globais de valor (CGVs) – pode ser alocado no mesmo recorte de mudanças 

geoeconômicas mundiais. A ampliação da participação desse grupo nas CGVs, 

mensurada via aumento do conteúdo doméstico6, evidencia – conforme assinala 

Nonnenberg (2013, p.13) - que determinado país “estaria deixando de ser 

meramente um montador final para ser também um produtor de tecnologia”. 

 

 

As transformações geoeconômicas: uma visão a partir dos portos e das 

multinacionais 

 O fato de grande parte dos fluxos de mercadorias mundiais estarem 

cruzando, recentemente, a região da Ásia – conforme assinalado pelos índices de 

bens carregados e descarregados – resulta de uma série de transformações em voga 

desde a década de 70 (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PORTS AND HARBOR, 

2014). Nesse sentido, tal evento pode ser decorrente de mudanças geoeconômicas 

mundiais como: a) a expansão do sistema capitalista para as regiões periféricas do 
                                         
6 Valor doméstico agregado “é a soma das rendas geradas no processo produtivo ou a diferença 
entre valor da produção e consumo intermediário” (NONNENBERG, 2013, p. 13). 
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sistema internacional, sob a égide de uma terceira divisão internacional do 

trabalho (POCHMANN, 2000); b) a plena incorporação das economias em 

desenvolvimento, durante a década de 70, às dinâmicas econômico-globais (MOTA, 

2002); e c) a transferência de grandes parcelas de investimentos produtivos para 

essas localidades (MOTA, 2002), dado seus níveis de atratividade. No mesmo 

sentido, a expansão do fluxo de mercadorias para regiões periféricas como a Ásia é 

passível de ser compreendida como um movimento inerente ao funcionamento 

sistema capitalista: em tempos de crise – tal como a oriunda do aumento dos 

preços do petróleo nos anos 70 (VIZENTINI; PEREIRA, 2012) –, o capital tende a se 

deslocar para espaços que apresentem maior segurança e expectativas de lucro 

(ARRIGHI; SILVER, 2001).  

  No Leste e no Sudeste da Ásia, em especial, a capacidade de atrair 

capitais em um contexto em que as corporações transnacionais mudavam suas 

estratégias de alocação de investimentos (ACIOLY, 2006) pode ser uma das razões 

que explicam o rápido desenvolvimento econômico alcançado por países asiáticos 

como Coréia do Sul, Hong Kong, Cingapura, Taiwan, Filipinas, Tailândia e Malásia. 

Além disso, a existência de projetos industriais incorporados a uma estratégia de 

cunho desenvolvimentista (VIZENTINI; PEREIRA, 2012), como é o caso dos NICs 

acima, constituiu uma vantagem em relação aos demais países em desenvolvimento 

– a exemplo dos latino-americanos –, criando condições mais vantajosas para que 

investimentos de tipo IDE fossem direcionados para as economias asiáticas. A 

capacidade de atrair capitais e o rápido desenvolvimento econômico exibido pelos 

novos países industrializados em conjunto com a posterior emergência da China 

pode contribuir para explicar as recentes transformações econômicas que envolvem 

o Leste e Sudeste da Ásia. A respeito disso, o número expressivo de portos mundiais 

localizados nessas regiões – conforme indica a Tabela 1 – merece destaque. 

Ressalta-se, contudo, que a análise portuária aqui utilizada pode servir como uma, 

dentre tantas outras, ferramentas que visam auxiliar na identificação de regiões 

emergentes que despontam como importantes polos econômicos mundiais. No caso 

específico do presente estudo, a observação desse indicador pode contribuir para 

sinalizar os aspectos de uma nova geografia econômica voltada para regiões do 

Pacífico.  
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Tabela 1 – Vinte maiores portos mundiais de 2004 a 2013 em volume de TEU7 (1000 TEU) 

Fonte: elaboração própria8 

 Na mensuração dos maiores portos mundiais, através do recorte 

temporal de 2004 a 2013, os novos países industrializados asiáticos – em união com 

a China – representaram quatorze (indicados pela cor azul) entre um total de vinte.  

Os dados também indicam que, dentre os oito portos que apresentaram 

crescimento superior a 200% (indicados pela cor amarela) - durante o intervalo de 

nove anos - apenas um deles não se encontra no Leste ou no Sudeste da Ásia. Nesse 

sentido, tais evidências parecem dar sustentação às proposições que sinalizavam o 

grande potencial de uma integração econômica regional resultante da união entre 

as duas primeiras gerações de NICs e a China, conforme observado anteriormente 

por Vizentini e Pereira (2012). O “milagre econômico” por que passaram os 

primeiros nas últimas três décadas do século XXI – dado o grau de desenvolvimento 

alcançado em tão pouco tempo – esteve baseado em fundamentos econômicos que 

sinalizam ter contribuído para dar o impulso desenvolvimentista inicial na região. 

Desse conjunto de elementos, Cunha (1997, p. 295) destaca: 

                                         
7 TEU é a sigla em inglês para Twenty-Foot Equivalent Unit que significa “unidade equivalente a 20 
pés”. Essa é uma medida padrão utilizada internacionalmente para calcular o volume de um 
container. 
8 Com base nos dados da International Association of Ports and Harbor (2014). 

Rank Portos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % (2013/2004) País

1 Shanghai 14.557 18.084 21.710 26.150 27.980 25.002 29.069 31.739 32.829 33.617 231% China

2 Cingapura 21.392 23.192 24.792 27.936 29.918 25.866 28.431 29.937 31.649 32.240 151% Cingapura

3 Shenzhen 13.656 16.197 18.469 21.099 21.414 18.250 22.509 22.570 22.940 23.278 170% China

4 Hong Kong 21.984 22.427 23.539 23.998 24.494 21.040 23.699 24.384 23.117 22.352 102% China (SAR HK)

5 Busan 11.492 11.843 12.030 13.270 13.452 11.980 14.194 16.184 17.046 17.686 154% Coréia do Sul

6 Ningbo 4.006 5.208 7.068 10.653 11.226 10.502 13.144 14.510 15.670 17.351 433% China

7 Qingdão 5.140 6.307 7.702 9.462 10.320 10.260 12.012 13.020 14.503 15.520 302% China

8 Guangzhou 3.304 4.685 6.600 10.257 11.001 11.190 12.550 14.260 14.743 15.309 463% China

9 Dubai 6.429 8.619 8.923 10.791 11.827 11.100 11.600 13.000 13.270 13.641 212% UAE

10 Tianjin 3.814 4.801 5.950 8.176 8.500 8.700 10.080 11.580 12.300 13.010 341% China

11 Rotterdão 8.281 9.300 9.655 9.900 10.800 9.743 11.145 11.876 11.865 11.621 140% Holanda

12 Dalian 2.211 2.651 3.212 4.642 4.503 4.552 5.242 6.400 8.060 10.860 491% China

13 Port Klang 5.244 5.544 6.326 7.312 7.970 7.309 8.870 9.603 10.000 10.350 197% Malásia

14 Kaohsiung 9.714 9.471 9.775 9.200 9.677 8.581 9.181 9.636 9.781 9.937 102% China (Taiwan)

15 Hamburg 7.003 8.088 8.862 9.360 9.737 7.007 7.900 9.014 8.863 9.302 133% Alemanha

16 Antwerp 6.050 6.482 7.019 8.355 8.664 7.309 8.468 8.664 8.633 8.578 142% Bélgica

17 Xiamen 2.872 3.342 4.019 4.627 5.034 4.680 5.820 6.450 7.201 8.010 279% China

18 Los Angeles 7.321 7.485 8.470 7.103 7.850 7.261 7.831 7.940 8.077 7.868 107% EUA

19 Tanjung P. 4.020 4.177 4.770 5.500 5.600 6.016 6.530 7.520 7.700 7.627 190% Malásia

20 Long Beach 5.780 6.710 7.290 7.312 6.488 5.067 6.263 6.100 6.045 6.730 116% EUA

164.270 184.613 206.181 235.103 246.455 221.415 254.538 274.387 283.992 294.887 180% -

46.8% 48.2% 47.6% 48.5% 48.4% 46.9% 47.1% 46.7% 46.1% 45.3% - -

351.060 382.622 433.253 484.361 509.440 472.273 540.816 587.484 616.675 651.099 185% -

Vinte maiores portos mundiais

S.Total

Total Mundial

Participação no total (%)
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(a) a estabilidade macroeconômica, com a inflação sob controle e taxas de 
câmbio competitivas, criando, assim, um clima propício para os 
investimentos privados; (b) o investimento na capacitação do capital 
humano e em infra-estrutura [sic]; (c) a criação de um sistema financeiro 
efetivo e seguro; (d) a abertura ao mercado externo, facilitando o acesso à 
tecnologia e evitando as distorções de preço; e (e) o desenvolvimento do 
Setor Primário, evitando um viés antiagricultura. 

  

 Os efeitos desse “milagre econômico” que experimentaram a primeira e 

a segunda geração de NICs, por sua vez, parecem ter reverberado benefícios não 

somente no âmbito individual de cada país, mas também na esfera regional como 

um todo. Nesse sentido, uma série de “milagres” interligados pôde ser verificada – 

em grande parte dos Estados da Ásia Oriental – o que desencadeou um processo de 

“bola de neve” nessa região (ARRIGHI, 2008). Nas últimas três décadas do século 

XXI, a profunda integração da China às dinâmicas produtivas regionais implicou 

grandes transformações para as demais economias pertencentes ao Leste e ao 

Sudeste asiático. Desde então, pode-se perceber um movimento de fortalecimento 

da integração econômica regional (PINTO, 1997) via adoção de um sistema de 

produção compartilhada (MEDEIROS, 2006), cuja concentração de redes portuárias 

de grande porte, nessa localidade, tem contribuído. 

 

 

Conclusão 

 O deslocamento da economia mundial para o Pacífico e o crescente 

dinamismo econômico evidenciado no Leste e no Sudeste da Ásia são partes 

integrantes do redesenho pela qual passa o sistema internacional atual. O impulso 

inicial na região foi dado pelos Novos Países Industrializados de primeira e de 

segunda geração. Diante da reorganização da produção mundial a partir da nova 

divisão internacional do trabalho dos anos 70, condições específicas fizeram com 

que a maior parte dos investimentos produtivos realizados em países em 

desenvolvimento fosse absorvida por essas economias. Em decorrência disso, o 

Leste e o Sudeste da Ásia consolidaram-se como regiões de grande atratividade aos 

fluxos IDE das décadas subsequentes – ao contrário do que se sucedeu à América 

Latina, por exemplo.  
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 A partir da abertura econômica da China, por sua vez, grandes impactos 

puderam ser verificados na região como um todo. Além de promover a ampliação 

do comércio intra-asiático via aumento de importações e de exportações, a 

expansão do mercado chinês representou a atração de fluxos de IDE mundiais ainda 

maiores para a região. Nesse sentido, ocupando o topo dos países em 

desenvolvimento que mais receberam esse tipo de investimento na década de 90 – 

sob a forma de novos projetos industriais –, a prosperidade chinesa trouxe consigo 

benefícios para as economias do entorno.  

 Desde então, os vínculos comerciais e produtivos estabelecidos entre a 

China e os demais NICs asiáticos parecem estar inseridos nos processos de 

dinamização econômico-regionais. Em relação a isso, enquanto que Pequim 

aproveitou-se do impulso desenvolvimentista inicial dado por tal grupo de países, 

estes souberam usufruir das vantagens decorrentes da abertura do mercado chinês 

na região. Tal parceria, por sua vez, ao mesmo tempo em que tem revigorado o 

modelo de produção compartilhada adotado pela região, propicia que crescentes 

parcelas do produto mundial sejam produzidas no Leste e no Sudeste da Ásia. Nesse 

sentido, o recente crescimento apresentado pela rede portuária dessa localidade 

pode ser alocado ao lado de demais evidências que apontam para o deslocamento 

da produção mundial em direção ao Pacífico. Conforme os dados levantados 

indicam, quatorze dos vinte maiores portos mundiais mensurados encontram-se no 

Leste e no Sudeste da Ásia.  

 Dentre as principais implicações dessa nova geografia econômica, a 

peculiar emergência da China – em concomitância ao desgaste da ordem mundial 

estadunidense – merece atenção. O país tem se sobressaído ao dispor de sete dos 

oito portos do Leste e do Sudeste da Ásia que cresceram acima de 200% no 

intervalo de 2004 a 2013. Além disso, dos quatorze portos pertencentes a essas 

regiões, na mensuração dos vinte maiores mundiais, dez deles pertencem à China. 

Nesse sentido, observar a consistência dessas mudanças ajudar-nos-á na 

investigação das futuras dinâmicas político-econômicas regionais e de seus 

impactos, por sua vez, na atual conjuntura de transição. 
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