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Resumo 

O objetivo geral do presente trabalho consistiu em analisar o papel da Iniciativa 
One Belt, One Road (OBOR) no contexto de ascensão regional da China. Para tanto, 
valeu-se de procedimentos de investigação bibliográfica e análise documental, 
tendo em vista a finalidade de explorar as temáticas envolvendo a projeção 
chinesa no ambiente regional e suas mais recentes iniciativas da Nova Rota da 
Seda, nomeadamente o Cinturão Econômico da Rota da Seda e a Nova Rota da Seda 
Marítima. Em linhas gerais, argumentou-se que, sob a administração Xi Jinping 
(2012), a Iniciativa OBOR guia a projeção regional da China, ao passo que cumpre 
diversos papeis e ilustra uma maior proatividade da diplomacia econômica do país. 
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Introdução 

O presente trabalho engloba diversos aspectos relativos à projeção 

internacional da República Popular da China (RPC) e tem como finalidade investigar 

as principais questões relacionadas à (re) criação da Rota da Seda. Nesta 

perspectiva, indaga-se qual o papel da estratégia One Belt, One Road no contexto 

da ascensão regional da China. Para tanto, é necessário expor que o presente 

estudo reconhece as transformações de caráter sistêmico na estrutura de poder 

internacional, especialmente no que diz respeito aos “contornos pós-hegemônicos” 

(VISENTINI, 1998) verificados após o final da Guerra Fria. Ademais, é fundamental 

compreender as bases da inserção internacional da RPC, atentando para as suas 

mudanças e continuidades desde o processo de abertura econômica. Em síntese, 

monta-se o problema de pesquisa da seguinte forma: Qual o papel da (re) criação 

da Rota da Seda no contexto da ascensão regional da China? 

                                         
1 Estudante do curso de graduação Relações Internacionais da ESPM-RS e membro do Grupo de 
Estudos Internacionais Contemporâneos (GEIC). E-mail: renato.ungaretti94@gmail.com 
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 No que tange aos objetivos específicos, estes são: a) identificar as 

transformações de ordem sistêmica na estrutura de poder internacional; b) mapear 

as bases de inserção internacional da China; c) expor as mudanças e continuidades 

da diplomacia chinesa a partir da administração Xi Jinping; d) analisar a política 

externa chinesa para a Ásia Oriental; e) investigar as ações voltadas à recriação da 

Rota da Seda e f) avaliar os impactos e desafios regionais que estão relacionados à 

criação da Nova Rota da Seda. Diante disso, acredita-se que a escolha pela pesquisa 

qualitativa encontra-se alinhada com o caráter exploratório dos objetivos 

propostos, ao mesmo tempo em que os procedimentos de investigação bibliográfica 

e de pesquisa documental contribuíram para a produção de considerações acerca 

da problemática do estudo. 

 

Transição sistêmica 

 De maneira geral, argumenta-se que o processo de transição sistêmica 

encontra-se associado aos processos de declínio da hegemonia estadunidense e de 

ascensão da Ásia Oriental (ARRIGHI, 2008; PAUTASSO, 2011). Em primeiro lugar, 

busca-se observar como o fenômeno da “crise de lucratividade” descrito por 

Brenner (2006) interagiu com a crise de hegemonia descrita por Arrighi (2008). Em 

segundo lugar, intenta-se demonstrar como a belle époque estadunidense não 

tardou para evidenciar suas contradições. Por fim, é importante mencionar 

aspectos referentes às modificações no eixo-geoeconômico mundial aprofundadas 

pela crise euro-americana de 2008.   

  A crise de lucratividade consiste na “superprodução” sistêmica, que é 

resultante da recuperação econômica da Alemanha e do Japão nas décadas 

subsequentes ao final da Segunda Guerra Mundial (BRENNER, 2006; POSTONE, 

2008). Dessa forma, é importante frisar que, a partir de então, a indústria 

estadunidense passou a perder em competitividade e, por conta disso, dependeu 

do fim da paridade dólar-ouro e de desvalorizações recorrentes do dólar para 

sobreviver perante a concorrência internacional (ARRIGHI, 2008). Com efeito, o 

desequilíbrio e as especulações no mercado cambial contribuíram para a 

“desordem monetária” dos anos 1970. Soma-se ao ambiente de desordem 

monetária a constatação de que, durante esse contexto, houve uma mudança 
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estrutural na economia capitalista, que passou a adotar um regime de acumulação 

flexível (HARVEY, 2005).  

 O final dos anos 1970 subsidiou uma avassaladora reação conservadora 

nos EUA durante a década de 1980 2  (FIORI, 2007). A ascensão de Reagan 

presenciou, simultaneamente, a “contrarrevolução monetarista” e a “volta fortuita 

do keynesianismo militar” (ARRIGHI, 2008; WALLERSTEIN, 2004). Desse modo, 

houve uma centralização dos excedentes financeiros 3  na economia norte-

americana, assim proporcionando a retomada de prosperidade econômica – a 

despeito da crescente especialização do capital norte-americano em transações 

financeiras (ARRIGHI, 2008). A percepção de prosperidade foi aprofundada com o 

final da Guerra Fria, tendo em vista que esta serviu para afirmar a sensação de que 

seria possível estabelecer um sistema internacional unipolar (PAUTASSO, 2011). Em 

resumo, pode-se afirmar que o processo de declínio da hegemonia estadunidense 

encontra-se assentado em suas fraquezas econômicas, refletidas, por exemplo, na 

guerra do Golfo 

“A demonstração de força militar dos Estados Unidos fez ressaltar a sua 
fraqueza econômica. É do conhecimento geral que o esforço de guerra 
norte-americano foi financiado por outros países, por que os Estados 
Unidos não podiam financiá-lo. O pais tem dito em alto e bom tom que 
atualmente é o agente diplomático do mundo. No entanto, ele não 
desempenha esse papel como um ancião respeitado – mas um gigante 
ameaçador com pés – econômicos – de barro” (WALLERSTEIN, 1995, p.198-
199). 

 Dada à impossibilidade dos EUA em garantir uma ordem global unipolar, 

nota-se que a atuação diplomática estadunidense no século XXI reflete as 

dificuldades do país em lidar com as transformações de um sistema internacional 

em transição. O Projeto para o Novo Século Norte-Americano não escondeu as 

fragilidades da maior economia do mundo, expondo que os EUA são percebidos 

muito mais como um causador de problemas do que um solucionador destes 

(KHANNA, 2008). Em contrapartida, os mesmos percebem que não podem mais 

dispensar o mundo, dada a extrema dependência que a sua economia detêm com 

os fluxos financeiros internacionais (TODD, 2003). Os “pés de barro” da economia 

norte-americana vieram à tona na crise financeira de 2008, pois evidenciou as 

fragilidades econômicas dos EUA, ao mesmo tempo em que comprometeu as 

                                         
2 Como a Revolução Iraniana (1979), o segundo choque do petróleo (1979) e a guerra no Afeganistão 
(1979-1989) 
3 Sobretudo os “petrodólares” decorrentes dos súbitos aumentos dos preços do petróleo em 1973 e 
1979. 
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concepções presentes na agenda neoliberal. Além disso, o comportamento 

unilateral compromete a legitimidade estadunidense nos mais variados regimes 

internacionais4. Por fim, é elucidativo que o sistema internacional se encontra em 

transição em virtude de razões geoeconômicas 

 
“[...] Como no caso da Grã-Bretanha em fase comparável de declínio 
relativo, o crescente déficit norte-americano reflete a deterioração da 
posição competitiva das empresas norte-americanas em termos nacionais e 
internacionais [...] o capital norte-americano enfrentou essa deterioração 
especializando-se na intermediação financeira global” (ARRIGHI, 2008, 
p.204). 

  

 Em linhas gerais, sistema internacional, desde o final do período bipolar, 

encontra-se em transformação devido a diversos fatores, como a intensificação da 

competição intercapitalista, as mudanças estruturais da economia mundial e a 

“diluição” de poder em nível global (VISENTINI, 1998). Nesse sentido, a 

unipolaridade da política externa estadunidense desde o fim da Guerra Fria – mas 

mais especificamente durante o governo Bush (2000-2008) - compromete a 

enfraquece o poder dissuasório norte-americano nas instituições destinadas a 

governança global, incentivando a criação de novas organizações, como a OCX5. 

Ademais, a perda de credibilidade da agenda neoliberal após a crise euro-

americana consiste em outro aspecto que contribui para a articulação de novos 

arranjos e acordos de caráter regional e multilateral, como o BRICS6. As “potências 

emergentes” e o mundo em desenvolvimento, portanto, atuam de acordo com as 

brechas e os vácuos de poder proporcionados pelo reordenamento de poder 

mundial.  

 

Política Externa China e projeção regional 

 Em primeiro lugar, é reconhecida a premissa de que a China ingressa no 

século XXI como um poder emergente graças às reformas orientadas a abertura 

econômica (ZHAO, 2004). De maneira geral, as reformas de abertura econômica 

representam a mais significativa das escolhas estratégicas realizadas pela China na 

                                         
4 Amorim (2002) observa que, depois dos atentados de 11 de setembro, os EUA passaram a utilizar 
as organizações internacionais de forma “acessória”. 
5 Organização para Cooperação Xangai, criada em 2001 e com participação da China, Rússia e 
Estados da Ásia Central.  
6 Grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Realizam encontros anuais desde 
2009.  
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história recente, pois reverteu às práticas errôneas da Revolução Cultural e 

integrou o país a globalização econômica (BIJIAN, 2005).  

As diretrizes de “Reforma e Abertura”, expostas na 3ª Plenária do 13ª 

Congresso do Partido Comunista Chinês, introduziram a política das “Quatro 

Modernizações”, nomeadamente agricultura, indústria, ciência e tecnologia, e 

defesa. É possível, ademais, elencar dois eixos centrais nas reformas econômicas: 

a) a descentralização das decisões econômicas, conferindo maior autonomia às 

províncias locais e b) implantação de modelos gerenciais e tecnologias do Ocidente 

(COSTA PINTO, 2010). As formas pelas quais ocorreu a introdução dos métodos de 

gerenciamento estrangeiras encontram-se representadas, fundamentalmente, na 

criação das Zonas Econômicas Especiais (ZEE). Estas, por sua vez, tinham como 

finalidade atrair investimentos estrangeiros, possibilitando a criação de um 

processo aprendizagem dos métodos modernos de administração e facilitando a 

transferência de tecnologia (MEDEIROS, 2008). As reformas, de maneira general, 

foram pautadas pelo equilíbrio entre planejamento centralizado e 

descentralização, pelo gradualismo na introdução dos mecanismos de mercado e, 

por último, pela inserção das ZEE.  

 Considerando que, em última instância, a projeção internacional da 

China é guiada pelos imperativos de desenvolvimento decorrentes da esfera 

doméstica (BIJIAN, 2005), pode-se assinalar que Pequim evitaria quaisquer 

desavenças que pudessem desviar recursos do crescimento econômico e da 

estabilidade política interna (PINTO, 2014). Em suma, a inserção internacional da 

China no período posterior as reformas econômicas foi pautada pelo padrão low-

profile de atuação internacional, assim como pela retórica em torno da “ascensão 

pacífica7”. 

 O padrão low-profile de atuação internacional pode ser visualizado na 

abordagem “cautelosa” e “discreta” do país no plano externo (OLIVEIRA e LEITE, 

2014, p.266). Desse modo, é possível afirmar que, desde o restabelecimento da 

relação sino-americana e a recuperação do assento no Conselho de Segurança, a 

China passou a se integrar na ordem institucional do sistema internacional. A 

inclusão da China nos arranjos da governança global também ocorreu a partir da 

                                         
7  É importante ressaltar que, posteriormente, a diplomacia chinesa passou a utilizar o termo 
“desenvolvimento harmônico” e/ou “desenvolvimento pacífico”. Apesar de “pacífica”, o termo 
“ascensão” gerou controvérsias e deixou de ser referência nos discursos e pronunciamentos oficiais.  
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adesão do país na Organização Mundial do Comércio (OMC) em 2001. 

Paralelamente, a desintegração da URSS e o fim da bipolaridade concederam novo 

ritmo aos processos de integração asiáticos (PAUTASSO, 2011). Na realidade, a 

queda dos “muros asiáticos” permitiu a China projetar sua liderança nos mais 

variados espaços de cooperação regional. Na realidade, a RPC passou a década de 

1990 integrando-se as instituições regionais, movendo-se da “passividade e da 

suspeita para um compromisso proativo nos regimes e organizações regionais” 

(SHAMBAUGH, 2013, p.97). Por exemplo, o ingresso na APEC ocorrera em 1991 e, 

em 1997, houve a formação da ASEAN+3 (China, Japão e Coréia do Sul). Ademais, 

também houve a normalização das relações com a Indonésia (1990), Cingapura 

(1990), Brunei (1991) e Vietnã (1991). Em síntese, a China, a partir do fim do 

período bipolar, passa a projetar-se mais ativamente no continente asiático, 

especialmente na região da Ásia Oriental. Importantes processos de integração 

regional também ocorreram na Ásia Central, com destaque para o estabelecimento 

dos “Cinco de Xangai” (1996) e da criação da OCX (2001). Contudo, a relação entre 

China e seus vizinhos permanecem marcados por um misto de interdependência 

econômica, atritos e suspeitas (SHAMBAUGH, 2013). Em resumo, questões e 

disputas históricas impedem que a maior interdependência econômica entre as 

nações asiáticas, sobretudo da Ásia Oriental, resulte na intensificação da 

cooperação em aspectos relacionados à segurança regional, evidenciando, assim, o 

“paradoxo asiático” (LEE et al, 2015, p.8-10). 

 Em virtude de uma confluência de fatores, a China, sobretudo na 

segunda década do século XXI, adota uma abordagem mais proativa no campo da 

diplomacia econômica.  Como exemplo, pode-se citar a criação do AIIB e a 

Iniciativa OBOR da Nova Rota da Seda. O AIIB, por exemplo, fará parte de uma rede 

de bancos de desenvolvimento que envolve o Banco de Desenvolvimento da China 

(CDB), Banco de Desenvolvimento China-África (CADB) e o Banco dos BRICS (VADELL 

e RAMOS, 2015). Por fim, Daojiong (2015, p.100) observa que 

 
“[...] Sem dúvidas, a mais ousada tentativa de desempenhar um papel de 
liderança no comércio e no investimento internacional veio em duas 
propostas reveladas em 2014. Uma delas foi à oferta chinesa na criação do 
Banco Asiático de Investimentos em infraestrutura (AIIB). A outra foi 
focada na promoção do comércio e do investimento em torno do Cinturão 
Econômico da Rota da Seda e na Rota da Seda Marítima do Século 21. O 
Cinturão Econômico visa estreitar os vínculos entre economias que vão 
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desde Ásia Central, o Oriente Médio e para a Europa. A Rota da Seda 
Marítima está mais relacionada ao Sudeste Asiático” 

 

 O protagonismo da RPC no cenário internacional e regional, portanto, se 

expressa na liderança tomada pelo país na expansão das operações dos bancos de 

desenvolvimento nacionais, assim como na formalização de novos bancos de 

fomento internacionais. A criação de alternativas para as suas enormes reservas 

internacionais explica, em parte, a articulação destes novos bancos (ZHANG, 2015). 

Além disso, é ilustrativa a deficiência das instituições internacionais e regionais 

existentes no atendimento das demandas em infraestrutura no mundo em 

desenvolvimento8. Em suma, o aumento da emissão de investimentos externos 

chineses reflete o imperativo de reforçar as relações da China com sua vizinhança a 

estendida, tendo em vista o objetivo de integração econômica na Eurásia 

(BRUGIER, 2014). 

 

One Belt, One Road 

 De maneira geral, argumenta-se que a assertividade presente na política 

externa chinesa está ilustrada nas iniciativas de (re) construção da Rota da Seda. 

Desse modo, a Iniciativa pode ser encarada como a mais proeminente das 

estratégias levadas a cabo pelo presidente Xi Jinping, tendo em vista que o país 

precisa não apenas acompanhar o dinamismo econômico do continente asiático e 

da Bacia do Pacífico, mas coordenar e liderar os processos de integração na Eurásia 

(JIEMIAN, 2015).  

 As visitas de Xi Jinping a Ásia Central e ao Sudeste Asiático, em setembro 

e outubro de 2013, sublinharam a pretensão chinesa de construir os dois eixos da 

Nova Rota da Seda9. Em linhas gerais, assume-se que a Iniciativa OBOR busca 

integrar Ásia, África e Europa através de cinco diferentes rotas. Em relação ao 

Cinturão Econômico, ressaltam-se três rotas conectando a) China e Europa através 

da Ásia Central e da Rússia; b) China e Oriente Médio através da Ásia Central; c) 

China, Sudeste Asiático, Ásia Meridional e Oceano Índico. No que diz respeito à 
                                         
8 Atualmente, estima-se que seja necessário entre US$ 1 e 1,5 trilhões anuais em investimentos em 
infraestrutura para sustentar a trajetória de crescimento dos países em desenvolvimento, 
entretanto, o montante atual investido corresponde a US$ 800 bilhões (LOPES, 2015) 
9 Após o anúncio do Cinturão Econômico no Cazaquistão, Xi Jinping participou do 13ª encontro da 
OCX, em Bishkek. E, durante o mesmo discurso em que sinalizou as propostas da Nova Rota da Seda 
Marítima, no parlamento da Indonésia, Xi Jinping também anunciou a criação do AIIB.   
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Rota da Seda Marítima, são duas rotas integrando: d) China e Europa através do Mar 

do Sul da China e Oceano Índico; e) China, Pacífico Sul e o Mar do Sul da China. 

Considerando estas rotas principais, a Iniciativa OBOR tem como finalidade 

aproveitar a já existente infraestrutura logística internacional de modo a 

estabelecer seis corredores econômicos internacionais: a) China-Mongólia-Rússia; 

b) New Eurasian Land Bridge; c) China-Ásia Central-Ásia Ocidental; d) Bangladesh-

China-Índia-Mianmar; e) China-Península Indochina; f) China-Paquistão.  

 
Figura 1: Cinturão Econômico da Rota da Seda e Nova Rota da Seda Marítima. Fonte: HKTDC 

Research10 

	

 
Figura 2: Corredores Econômicos Internacionais. Fonte: HKTDC Research11 

                                         
10 Ver site: <http://beltandroad.hktdc.com/en/about-the-belt-and-road-initiative/ab. aspx> Acesso 
em 05 de julho de 2016 
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 Considerando a amplitude das rotas, assume-se que a Iniciativa visa 

estabelecer uma rede de transportes na Eurásia, fomentando, assim, a articulação 

de um “grande mercado euro-asiático” (YIWEI, 2016). Esse mercado, por sua vez, 

representa uma rede de 4,4 bilhões de pessoas, 64 países e um PIB de US$ 21 

trilhões de dólares - aproximadamente 29% da produção global (CNDR, 2015). Neste 

sentido, se acredita que a modernização e a edificação de infraestrutura logística – 

ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, gasodutos, oleodutos, linhas de transmissão 

e comunicação – tende a proporcionar o aprofundamento da integração econômica 

regional (YIWEI, 2016). Além disso, a irradiação dos efeitos secundários da 

integração econômica pode levar ao desenvolvimento integral e compartilhado de 

setores como finanças, energia, comunicações, logística e turismo (YIWEI, 2016). 

Em suma, a estratégia de inserção externa da RPC encontra-se assentada na 

Iniciativa OBOR, tendo em vista que esta orienta a política externa de Xi Jinping e 

reflete as necessidades que se impõem ao país tanto no âmbito interno quanto 

externo. 

De maneira geral, os Cinco Princípios da Coexistência Pacífica, as relações 

“win-win” e a busca por “bases comuns de cooperação e desenvolvimento” 

representam os principais fundamentos da Iniciativa OBOR (CNDR, 2015). Nesta 

perspectiva, Yiwei (2016) argumenta que a integração na Eurásia ocorreria através 

de “cinco fatores de conectividade”: a) comunicação política; b) conectividade de 

infraestrutura; c) comércio desimpedido; d) circulação monetária; e) entendimento 

entre pessoas. No que diz respeito à comunicação política, percebe-se que a RPC 

vem estabelecendo “parcerias estratégicas” no plano externo (ZHANG, 2015; 

YIWEI, 2016). O estabelecimento do AIIB e do NDB do BRICS, por sua vez, oferece 

mecanismos de financiamento para a realização dos investimentos em 

infraestrutura. O comércio desimpedido, por outro lado, é reforçado pelo 

estreitamento das relações bilaterais, constituição de espaços multilaterais e 

tentativa de padronização das normas comerciais. A internacionalização do RMB 

representa um ponto fundamental no que tange à circulação monetária, pois 

complementa a criação de instituições financeiras e facilita o acesso aos 

                                                                                                                               
11  Ver site: <http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/One-Belt-One-
Road/The-Belt-and-Road-Initiative/obor/en/1/1X000000/1X0A36B7.htm#> Acesso em 05 de julho de 
2016 
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financiamentos de longo prazo (PAUTASSO, 2015). Além disso, o entendimento 

entre pessoas pode ser visualizado na “diplomacia cultural” empreendida pela 

China, especialmente no que diz respeito à abertura de bolsas e de intercâmbio 

para estudantes estrangeiros no país.  

Dado alguns apontamentos a respeito da Iniciativa, é importante analisar 

algumas ações da diplomacia chinesa no que tange ao desenvolvimento dos eixos 

da Rota da Seda e dos corredores econômicos. A aproximação sino-russa – 

evidenciada nos mais variados acordos estabelecidos em 2015 12  – sinaliza o 

crescente envolvimento político entre ambos os países. Por seu turno, a construção 

de uma ferrovia entre Pequim e Moscou – bem como entre Moscou e Cazã – 

complementa os esforços de integração física regional. Igualmente importante é a 

cooperação sino-russa no campo energético, materializado nos acordos firmados 

em 2014 envolvendo valores da ordem de US$ 400 bilhões13. O encontro trilateral 

entre China, Rússia e Mongólia no ano de 2015 sugere que a aproximação sino-russa 

contribui para inserir o último nos projetos da Nova Rota da Seda. Em resumo, Li 

(2016) observa que a questão energética pode contribuir para que China e Rússia 

encontrem bases comuns para integrar a União Eurasiática e a Iniciativa OBOR, ao 

mesmo tempo em que esta aproximação reflete uma condição essencial para o 

desenvolvimento o corredor China-Mongólia-Rússia.  

A Rússia também se encontra presente no corredor denominado New 

Eurasian Land Bridge. A rota, que já se encontra em operação, conecta as ferrovias 

de Lianyungang-Lanzhou e Lanzhou-Xinjiang com a rede ferroviária do Cazaquistão, 

atravessando o país e chegando ao porto de Rotterdam através da Rússia, 

Bielorússia, Polônia e Alemanha. Por outro lado, o corredor China-Ásia Central-Ásia 

Ocidental como objetivo ampliar as redes de transporte e comércio e incrementar 

a cooperação energética entre a China e os países da Ásia Central e do Oriente 

Médio14. Desse modo, a construção do corredor econômico concede a China acesso 

ao Mar Arábico, ao mesmo tempo em que a distância entre o país e os mercados do 

Golfo Pérsico decresce pelo menos 10.000 km (MOHAMMED, 2015). Além disso, a 

                                         
12  Ver site: <https://www.rt.com/business/348564-russia-china-trains-venture/> Acesso em 23 de 
agosto de 2016 
13  Ver site: <https://www.theguardian.com/world/2014/may/21/russia-30-year-400bn-gas-deal-
china> Acesso em 23 de agosto de 2016 
14  Tanto na Ásia Central quanto no Oriente Médio existem países com abundantes recursos 
energéticos. No caso da Ásia Central, destaca-se o Cazaquistão, o Turcomenistão e, em menor 
medida, o Tajiquistão – que possui uma importante parcela das fontes de carvão na região. 
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diversificação das importações energéticas sugere que a China se encontra cada 

vez mais preocupada com suas vulnerabilidades referentes ao Estreito de Mallaca15 

Uma das propostas para compor o corredor econômico entre China-Ásia Central-

Ásia Ocidental consiste na ferrovia de alta-velocidade da Ásia Central, que iniciaria 

em Urumqui (Xinjiang) e passaria pelos territórios do Uzbequistão, Turcomenistão, 

Irã, Turquia e, posteriormente, chegaria à Alemanha (YIWEI, 2016). Em resumo, a 

Ásia Central constitui parte essencial dos projetos da Nova Rota da Seda e do 

Cinturão Econômico, isto porque, na perspectiva chinesa, a integração regional 

pode contribuir para o desenvolvimento econômico da província de Xinjiang e, com 

efeito, combater os “três males” e reduzir as assimetrias regionais16. 

 As obras referentes ao corredor econômico entre China e Paquistão 

(CPEC) receberam os primeiros investimentos (US$1,65 bilhão) do Fundo da Nova 

Rota da Seda, sendo estes direcionados a construção do projeto da hidrelétrica de 

Karot, no rio Jhelum, noroeste do Paquistão17. Na realidade, as obras associadas à 

modernização da matriz energética paquistanesa englobam boa parte dos projetos 

do CPEC, totalizando cerca de US$ 34 bilhões do pacote de US$ 46 bilhões acordado 

em 201518; e envolve o desenvolvimento de hidrelétricas, exploração de minas de 

carvão e construção de plantas de energia solar e eólica (RITZINGER, 2015). A 

modernização da ferrovia de Karakoram também está inclusa nos projetos do 

corredor econômico, tendo em vista o imperativo de aprofundar a integração entre 

a região autônoma de Xinjiang com o porto de Gwadar. Dessa forma, incrementa-

se, por outro lado, a projeção chinesa na Ásia Meridional e concede ao país uma 

importante conexão com o Oceano Índico e o Mar Arábico. Ressalta-se, ademais, o 

projeto para o aprimoramento da ferrovia ligando Karachi e Pashawar, no noroeste 

do Paquistão19.  

                                         
15 Grande parte das importações de energia da China – cerca de 80% - atravessam as conturbadas 
águas do Estreito de Mallaca. 
16  O documento elaborado pelas autoridades chinesas ressalta a centralidade da província de 
Xinjiang nos projetos do Cinturão Econômico. De acordo com o documento, o desenvolvimento do 
Oeste chinês e dos países da Ásia Central tende a contribuir para o desenvolvimento econômico 
regional e, por consequência, para a redução da instabilidade política e social em Xinjiang e na Ásia 
Central. 
17 Ver site: <http://europe.chinadaily.com.cn/business/2015-04/22/content_20501261.htm> Acesso 
em 14 de junho de 2016 
18 É válido ressaltar que os US$ 46 bilhões prometidos pela China, se de fato se tornarem em 
investimentos externos diretos, ultrapassarão os IED no país desde 2002 e, ainda, representarão 
cerca de 20% do PIB do país (RITZIENGER, 2015). 
19  Ver site: <http://www.wsj.com/articles/chinas-xi-jinping-set-to-launch-investment-deal-in-
pakistan-1429533767> Acesso em 18 de julho de 2016 
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As propostas em torno do corredor econômico entre Bangladesh-China-Índia-

Mianmar (BCIM) remontam as discussões em torno da “Iniciativa Kunming” (1999) 

no Forum Regional BCIM. Neste sentido, um corredor multimodal de 2.800 km entre 

a Kunming - na província chinesa de Yunnan – e Kolkata – localizado no nordeste do 

território indiano – encontra-se finalizada em quase sua totalidade, exceto por dois 

trechos de 200 km cada, sendo um deles de Silchar até Imphal na Índia; e outro de 

Kalewa até Monywa, em Mianmar. De acordo com estudo realizado por Islam et al 

(2015, p.135-136), é possível afirmar que a finalização do corredor e demais 

projetos entre os países tem potencial de desenvolvimento em diversas áreas, 

como a integração física, recursos energéticos - especialmente usinas hidrelétricas 

-, agricultura, comércio e investimento.  

No que concerne a Nova Rota da Seda Marítima, afirma-se que esta passou a 

ser propagada pela diplomacia chinesa a partir de uma visita do presidente Xi 

Jinping no 16ª encontro da ASEAN-China em Brunei (2013). Dessa forma, assume-se 

que a Nova Rota da Seda Marítima encontra-se desenhada para estimular a 

modernização portuária, estabelecer novas linhas de transporte e renovar as 

capacidades de embarque e expedição marítima (YIWEI, 2016, p.02). No que tange 

aos progressos da Rota Marítima, destaca-se a construção e modernização de portos 

com participação chinesa em doze países, incluindo Estados do Sudeste asiático, da 

Ásia meridional, da África e da Europa20. Os investimentos, de acordo com Arase 

(2015), ultrapassam os US$ 32 bilhões.  

 Tendo em vista a necessidade de US$ 100 bilhões em investimentos em 

infraestrutura no Sudeste asiático para os próximos dez ou quinze anos, afirma-se 

que o corredor econômico China- Península Indochina possui o potencial de reduzir 

os custos logísticos e incrementar a competitividade econômica de países como 

Indonésia, Filipinas, Camboja e Mianmar21. Neste sentido, a conectividade proposta 

no corredor econômico pode contribuir para a integração econômica da parte 

continental do Sudeste asiático, conectando posteriormente com os trechos 

marítimos e utilizando a plataforma política do GMS22  para concretização das 

                                         
20 Nomeadamente Malásia, Indonésia, Mianmar, Bangladesh, Sri Lanka, Paquistão, Etiópia, Sudão, 
Quênia, Tanzânia, Egito e Grécia (ARASE, 2015). 
21 Ver site: <http://fairplay.ihs.com/ports/article/4269726/southeast-asian-infrastructure-benefits-
heavily-from-one-belt-one-road> Acesso em 16 de julho de 2016 
22 Grande Sub-região do Mekong, GMS em inglês. Ver site: <http://www.gms-eoc.org/gms-program-
> Acesso em 16 de julho de 2016 



 

Anais do 5º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 27 de outubro de 2016 

13 

ferrovias de alta-velocidade propostas pela China. Atualmente, destacam-se a 

construção de portos no Camboja (Sihanoukville) e na Malásia (Kuantan), além do 

projeto de uma ferrovia ligando Nanning – na província de Yunnan – Cingapura. 

Destaca-se, além disso, o envolvimento chinês na construção e modernização de 

infraestrutura portuária no Sri Lanka, em Mianmar e em Bangladesh (LEN, 2015; 

ROELL, 2016). Por fim, salientam-se os projetos para construção de um entreposto 

marítimo nas Maldivas (Male)23.  

Ademais, a Nova Rota da Seda Marítima atinge a costa oriental do continente 

africano, intensificando os investimentos chineses na África. É interessante, por 

exemplo, observar a atuação de grupos empresarias chineses em portos africanos, 

como a participação da CCCC24 na expansão do porto de Lamu (Quênia); os 23,5% 

do porto de Djibuti (Djibuti) sob controle da CMCH25; a participação da CHEC26 na 

construção de portos em Bagamoyo (Tanzânia) e Maputo (Moçambique); e a 

operação de um terminal de cargas no porto de Dar es Salaam (Tanzânia) pelo 

HPH27 (PUTTEN e MEJINDRES, 2015).  

 Em relação aos desafios envolvendo a Iniciativa OBOR, é importante 

destacar o conflito no Mar do Sul da China e a transcendência deste para um 

cenário de rivalidade sino-americana (GLASER, 2012). Ademais, salienta-se o 

estreitamento dos laços militares entre os EUA e países da Ásia-Pacífico, bem como 

o progressivo entendimento entre Washington e Nova Déli. As propostas chinesas, 

sobretudo aquelas relacionadas à Rota Marítima e ao corredor econômico com o 

Paquistão, despertam o temor indiano no que tange ao cerceamento de sua 

projeção externa. A intensificação da cooperação militar entre China e Paquistão 

também reflete um cenário de distanciamento entre Pequim e Nova Déli, 

considerando ainda que um dos trechos do corredor econômico perpassa o 

território ocupado da Caxemira.  

Considerações finais  

                                         
23 Ver site: <http://timesofindia.indiatimes.com/india/China-may-build-port-in-southern-
Maldives/articleshow/51771171.cms> Acesso em 19 de julho de 2016 
24 China Communication Construction Company. Ver site: <http://en.ccccltd.cn/> Acesso em 22 de 
julho de 2016 
25 China Merchants Holding (International) Company Ltd. Ver site: <http://www.cmhi.com.hk/> 
Acesso em 22 de julho de 2016 
26 China Harbour Engineering Company. Ver site: <http://www.chec.bj.cn/tabid/40/> Acesso em 22 
de julho de 2016 
27 Hutchins Port Holdings Ltd. Ver site: <https://www.hph.com/en/index.html> Acesso em 22 de 
julho de 2016 
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 Em linhas gerais, a Iniciativa OBOR cumpre diversos papeis e tende a 

contribuir para suprir diversos imperativos que se impõem para a RPC tanto no 

âmbito interno quanto externo. Afirma-se que, em primeiro lugar, a Nova Rota da 

Seda orienta a política externa de Xi Jinping e consolida sua diplomacia econômica 

proativa. Em segundo lugar, a Iniciativa OBOR auxilia no enfrentamento de diversos 

desafios que se impõem a China internamente, como a reestruturação econômica e 

o combate dos “três males”. Em terceiro lugar, a Iniciativa se encarrega de 

colaborar com a diversificação das fontes e rotas de importação de recursos 

energéticos, garantindo a sustentabilidade da crescente demanda interna por 

energia. Em quarto lugar, a Iniciativa subsidia a internacionalização de empresas 

estatais e não-estatais do país, tornando-as mais no mercado internacional. Em 

quinto lugar, a Iniciativa coopera com o maior envolvimento chinês nas relações 

internacionais, evidenciado nos mais variados acordos e parcerias estabelecidas 

entre a RPC e países que compõem o Cinturão e a Rota Marítima. Em sexto lugar, a 

Iniciativa facilita o surgimento de novos mecanismos de financiamento 

internacionais e regionais, assim contribuindo para a integração física na Eurásia. 

Em suma, a Iniciativa OBOR provavelmente continuará a ser o principal guia de 

inserção externa da RPC, tendo em vista que seus objetivos e motivações estão 

comprometidos tanto com as necessidades domésticas e objetivos de projeção 

externa.  
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