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RESUMO 

 

Essa dissertação possui como objetivo oferecer uma análise sobre a estratégia dos Estados 

Unidos diante da inserção chinesa ao ordenamento internacional liberal. Para isso, 

analisarei dois movimentos. O primeiro concentra-se nos esforços dos EUA em integrar 

a China enquanto parceira da ordem global, projeto liderado pelos otimistas com a 

ascensão chinesa. Isto é, aqueles que acreditaram que a melhor maneira de lidar com a 

China seria impulsionando a integração dela ao sistema internacional vigente. Essa visão 

pode ser representada pelo apoio norte-americano à admissão do país à Organização 

Mundial do Comércio (OMC). Por outro lado, analisará o fracasso desse projeto quando 

os Estados Unidos opuseram-se à integração chinesa e iniciaram estratégias de contenção 

principalmente após a crise financeira de 2008. O aumento significativo das tarifas sobre 

os produtos chineses marcou o ápice das tensões entre China e Estados Unidos com a 

Guerra Comercial em 2017. Nesse momento, nota-se uma mudança expressiva nas 

estratégias dos EUA diante da ascensão chinesa na ordem global liberal. Para discutir a 

deterioração das relações sino-americanas, contarei com as duas principais discussões 

teóricas na disciplina das relações internacionais. Utilizarei a abordagem liberal a partir 

das contribuições de autores como John Ikenberry e Joseph Nye assim como a corrente 

neorrealista a partir dos trabalhos de John Mearsheimer, dentre outros pensadores. 

 

Palavras-chave: Ordenamento Internacional Liberal; Política Externa dos Estados 

Unidos; Relações Internacionais da China; OMC; Guerra Comercial. 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

ABSTRACT 

 

The main purpose of this dissertation is to offer an analysis about the reasons that led the 

United States to support China's inclusion in the Western world. I will analyze two 

perspectives. The first one focuses on U.S. efforts to integrate China as a partner of the 

global order, a project led by optimists with China's rise. This means, those who have 

believed that the best way to deal with China would be to drive its integration into the 

international system. This point of view can be represented by U.S. support for the 

country's admission to the World Trade Organization (WTO). On the other hand, it will 

analyze the failure of this project when the United States assumed strategies to contain 

Chinese influence mainly after the 2008 financial crisis. The increase in tariffs on Chinese 

products means the hardest moment between China and the United States with the Trade 

War in 2017. At this point, there is a change in U.S. strategies to China's rise in the liberal 

global order. To discuss the deterioration of Sino-American relations I will consider the 

two main theories of international relations: liberal thinking with authors such as John 

Ikenberry and Joseph Nye as well as the neorrealistic current with John Mearsheimer and 

other authors’ contributions. 

 

Keywords: Liberal International Order; American Foreign Policy; Foreign Relations of 

China; WTO; Trade War. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desempenho econômico chinês nas últimas décadas transformou o país em 

principal potência emergente e estabeleceu fortes laços com o mundo desenvolvido. Essa 

dissertação enseja um olhar detalhado para a recepção do poder chinês e de sua influência 

no sistema internacional, liderado pelo Ocidente e principalmente pelos Estados Unidos.  

Neste trabalho, busco investigar as transformações da estratégia americana diante 

da integração chinesa à ordem global liderada pelo Ocidente a partir da análise de dois 

movimentos. O primeiro concentra-se nos esforços dos EUA em integrar a China 

enquanto parceira da ordem global, projeto liderado pelos otimistas com a ascensão 

chinesa. Isto é, aqueles que acreditaram de que a melhor maneira de lidar com a China 

seria impulsionando a integração dela ao sistema internacional vigente. Essa visão pode 

ser representada pela admissão do país à Organização Mundial do Comércio (OMC), 

apoiada pelo governo norte-americano. O convite seria um indicador da aceitação 

ocidental do poder chinês na ordem comandada pelos Estados Unidos e uma oportunidade 

para a inclusão da influência de Pequim nas novas regras do sistema internacional. O 

segundo trata-se do fracasso desse projeto, principalmente após a crise financeira de 2008 

que atingiu o mundo. A partir desse período, em vez de apoiar a socialização da China 

nas instituições dominadas pelos norte-americanos, notam-se estratégias de defesa contra 

essa crescente influência cujo ápice foi a Guerra Comercial entre China e Estados Unidos 

em 2017. Ao impor tarifas unilaterais a fim de reafirmar seu domínio, Trump desafiou 

princípios básicos que regem o sistema de comércio multilateral como prevenir o 

protecionismo e combater violações comerciais, medidas não recomendadas pela OMC 

que há 25 anos busca evitar tais práticas entre os países.  

O objetivo deste trabalho, afinal, é oferecer uma análise sobre as mudanças das 

estratégias norte-americanas para lidar com a inserção internacional chinesa. Oriento-me, 

então, pela seguinte pergunta: por que a forma que os Estados Unidos lidam com a 

ascensão chinesa ao atual ordenamento internacional liberal mudou? Qual o debate entre 

acadêmicos americanos a respeito da melhor forma de lidar com a China? Uma das 

hipóteses é que, ao perceber o surgimento de uma ordem não centrada no Ocidente, os 

Estados Unidos tendem a abandonar as retóricas liberais de governança global e os 

esforços em construir uma ordem multipolar para assumir posturas mais ofensivas. Trata-

se, portanto, de pensar “uma ordem internacional com dentes afiados” que reflete um 
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posicionamento internacionalista quando trata-se do Ocidente e ofensivo para com as 

potências não ocidentais – quando essas atacam frontalmente seus interesses.  

As primeiras tentativas de aproximar da China na ordem global liberal 

coincidiram com a necessidade de conter as ambições soviéticas na Ásia durante a Guerra 

Fria. Até esse período, a China enfrentava graves sanções econômicas impostas pelos 

norte-americanos e também não estabelecia relações diplomáticas com a maior parte dos 

países capitalistas. Essa estratégia de reaproximação foi apropriada tanto para os Estados 

Unidos, que buscavam reavaliar sua liderança mundial desgastada com a Guerra do 

Vietnã, quanto para a China, que buscava reorientar as estratégias de inserção 

internacional do Partido Comunista Chinês (PCC). Outro fator importante para China 

realizar seu projeto de socialização com o Ocidente foi a constante ameaça de guerra em 

suas fronteiras. A presença de inimigos como Japão, Índia e a extinta União Soviética 

destacou a necessidade de modernização econômica e militar, além da necessidade de 

possuir aliados poderosos. O objetivo era que o intercâmbio técnico-científico com o 

mundo ocidental permitisse fortalecer o país enquanto potência militar e industrial na 

região (KISSINGER, 2011; PINTO; FILHO; CINTRA, 2017).  

O diálogo entre Pequim e Washington foi reformulado após um turbulento 

processo de negociação que durou décadas: abandonou-se a percepção da China como 

adversária da ordem global e dos interesses norte-americanos para incluí-la efetivamente 

em organizações internacionais e regimes multilaterais de comércio. A admissão do país 

na Organização Mundial do Comércio protocolada em 2001 foi um marco importante que 

visava não apenas estabilizar as relações comerciais com o restante do mundo, mas 

também a abertura de um vasto mercado a ser explorado pelas potências ocidentais 

(THORSTENSEN et al., 2010). 

No artigo “The China Reckoning”, publicado na revista Foreign Affairs, em 2018, 

Campbell e Ratner citam que Nixon e Kissinger, assessor de segurança nacional dos 

Estados Unidos, olharam para a China com certa inocência ao supor que a socialização 

com o Ocidente modificaria a concepção chinesa sobre seus próprios interesses. Para 

Campbell e Ratner (2018), acreditou-se que o aprofundamento de laços comerciais, 

diplomáticos e culturais provocaria mudanças internas capazes de convergir com os 

interesses dos EUA. Ao interessar-se pelo estreitamento dos laços comerciais com a 

China, Kissinger não considerou o país como uma ameaça aos americanos já que os 

esforços de contenção naquele período centravam-se nos soviéticos.  
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Aliar-se a Pequim a fim de deter a União Soviética oferecia uma oportunidade 

estratégica para garantir aos Estados Unidos um papel dinâmico de liderança 

internacional. Além disso, reestabelecer o contato com a quinta maior população mundial 

possibilitaria minimizar os danos causados pela atuação americana no sudeste asiático. 

Na China, a mobilização para integrar-se ao mundo ocidental refletiu o debate reformista-

conservador entre as elites partidárias e políticas no país. Para Feng (2006), a ala pró-

OMC conseguiu marginalizar as visões contrárias a fim de contornar suas resistências 

burocráticas e econômicas para negociar com os Estados Unidos e, assim, garantir sua 

entrada na organização. Embora o país precisasse dialogar com outros governos, o voto 

e a influência norte-americana sobre as demais economias seriam cruciais para chegar a 

um acordo. Entre os outros países com quem a China precisou lidar para compor a 

organização, as preocupações pareciam mais simples: a Tailândia negociava acerca das 

exportações de arroz para China e as Filipinas, por exemplo, sobre óleo de coco. A agenda 

com Washington, no entanto, era mais complexa. A agenda colocada em questão debatia 

todos os aspectos da economia, incluindo commodities, serviços, investimento direto 

externo e direitos de propriedade intelectual (KISSINGER, 2011; WANG, 2002).  

Esse processo influenciou o caminho de Pequim para a integração com o restante 

do globo. No entanto, a China frustrou algumas expectativas ocidentais: manteve suas 

especificidades, em especial do “socialismo com características chinesas”. No mundo 

globalizado, estabeleceu relações estratégicas com nações capitalistas sem afetar sua 

estabilidade política interna, orientando-se pela metáfora do “pássaro preso na gaiola”. 

Isso quer dizer que estariam prontos para adotar reformas exigidas pela “economia de 

mercado plena”, mas que resguardariam às estatais chinesas os setores considerados 

estratégicos, como o energético e o de infraestrutura (MORENO, 2015). Tais 

contradições aos valores americanos não impediram que ambos os países superassem suas 

ambivalências e tornassem cada vez mais economicamente envolvidos nas décadas 

seguintes. No seu livro Sobre a China, Kissinger (2011, p. 505) afirma que a relação sino-

americana “busca seus imperativos domésticos, cooperando no que for possível, e 

ajustando suas relações para minimizar o conflito” a fim de desenvolver interesses 

complementares.  

Nos últimos anos, entretanto, a relação dos Estados Unidos com a China está 

sofrendo uma transformação singular. A crescente presença chinesa em instituições 

internacionais como o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) e a Associação das 

Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) evidenciou não apenas a expansão de suas áreas 
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de influência para além do eixo sino-asiático, mas também a imagem de uma nova 

liderança mundial. Esse novo protagonismo enfraqueceu as tentativas de desenvolver 

interesses complementares identificados por Kissinger, impulsionando um novo debate 

entre os atores sobre cooperação ou confrontação. Apesar da China aparentemente ter 

aprendido as regras do multilateralismo, Campbell e Ratner (2018) interpretam tal 

operacionalidade como um fracasso para as ambições ocidentais considerando que 

acreditou-se na capacidade dos americanos em moldar a trajetória de Pequim ao gosto 

dos EUA. Pelo contrário, Washington teria superestimado seu poder em influenciar os 

rumos da China como previsto já que para os autores Pequim busca deslocar os 

componentes centrais da ordem internacional liberal para si. O poder militar norte-

americano e o engajamento diplomático e comercial não provocaram uma abertura 

política e econômica quanto o esperado. Então, os Estados Unidos falharam em vincular 

os chineses aos seus objetivos estratégicos já que o país seguiu seu próprio curso, 

negligenciando os interesses americanos. Nesse sentido, a partir do governo Barack 

Obama (2009-2017) houve uma reavaliação clara da projeção norte-americana para o 

Leste Asiático na tentativa de contrabalancear a ascensão chinesa. O declínio relativo do 

Japão e a ausência de vizinhos asiáticos capazes de competir com a ascensão chinesa 

ensejou uma nova estratégia para região. Ao ser eleito em 2017, o governo de Donald 

Trump adotou políticas mais agressivas em relação à Pequim. O presidente questionou 

alianças, criou severas restrições aos produtos chineses e denunciou supostas práticas 

injustas de mercado na OMC. Tal atitude despertou reflexões sobre as disputas por 

protagonismo nas instituições de governança global e também a possibilidade de uma 

nova Guerra Fria do século XXI.  

Levando isso em conta, a criação de barreiras aos investimentos em infraestrutura 

e em terras agrícolas na Austrália, um dos principais destinos de IDE do gigante asiático, 

indicaria essa mudança de paradigma. Outro exemplo que marcou o aumento das 

hostilidades foi a imposição de tarifas mais amplas aos produtos chineses pelos Estados 

Unidos a fim de estimular a compra de mercadorias nacionais. Também houve novas 

restrições aos investimentos em empresas de tecnologia e acusações de Trump sobre um 

suposto roubo de propriedade intelectual – que acirrou as disputas dentro da OMC desde 

2017 (SMITH, 2015). Essa disputa econômica, conhecida como Guerra Comercial, afetou 

o mercado de ações ao redor do globo e representou o ápice das tensões entre os países 

até então. 
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Para tanto, reunirei as duas principais perspectivas que dominam o debate 

acadêmico a respeito das políticas americanas para a China. Optei pela abordagem 

neorrealista onde a contenção seria inevitável e conflituosa, “neutralizando” o surgimento 

de uma nova potência. Analisarei também os princípios liberais cuja argumentação 

consiste na ideia de que o conflito resultaria da incapacidade dos Estados Unidos em 

condicionar a abertura da China e conduzir a liberalização de forma benéfica aos 

interesses ocidentais. Nos próximos capítulos, analisarei esse cenário a partir das 

contribuições de John Ikenberry, Robert Keohane, Joseph Nye, Zbigniew Brzezinski, 

John Mearsheimer, Stephen M. Walt dentre outros autores a fim de pensar as razões que 

motivaram as estratégias norte-americanas para a China. Dessa forma, esta dissertação 

será apresentada em três capítulos. 

O primeiro reúne as abordagens teóricas escolhidas para discutir esse movimento 

de inclusão e posteriormente de contenção à influência chinesa. Neste capítulo, discutirei 

as percepções de Ely Ratner, Kurt Campbell, John Ikenberry, Joseph Nye, John 

Mearsheimer dentre outros pensadores. 

O segundo capítulo busca descrever as circunstâncias histórico-globais de 

socialização da China na ordem global liberal; as negociações para entrada do país na 

Organização Mundial do Comércio em 2001 e os efeitos que criaram a postura pró-China. 

Em outras palavras, discutir o triunfo dos otimistas, aqueles que consideraram que a 

socialização da China com o mundo ocidental resultaria em benefícios para o comércio 

multilateral.  

O terceiro capítulo pretende analisar o fracasso desse projeto considerando o 

aumento das tensões a partir da crise financeira de 2008 durante a administração Obama 

até a Guerra Comercial em 2017, quando houve aumento das hostilidades com a 

imposição de tarifas aos produtos chineses sob o governo de Donald Trump. Além disso, 

discutir outros aspectos que acirraram a competição entre os países como as disputas pelo 

domínio no Mar do Sul da China, a prática de pesca ilegal pelo governo chinês e questões 

de segurança cibernética. 
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2 UMA ANÁLISE TEÓRICA SOBRE A TRANSFORMAÇÃO DAS 

RELAÇÕES SINO-AMERICANAS  

 

O ressurgimento da China como um ator relevante no cenário internacional 

despertou o debate acadêmico acerca da socialização chinesa com o mundo ocidental e 

seus reflexos na ordem internacional, baseada em regras e instituições liberais globais 

centradas nos Estados Unidos.  

 Neste capítulo, para discutir a transformação das relações sino-americanas, 

analisarei os dois principais debates teóricos discutidos na academia norte-americana. O 

primeiro conta com análises liberais onde há uma estratégia dos EUA em socializar a 

China ao Ocidente. Por esse ângulo, a interdependência econômica associada ao 

fortalecimento da ordem global liberal limitariam as possibilidades de um conflito direto 

entre os países. Ao construir um caminho cooperativo no âmbito do comércio 

internacional a China atuaria como aliada aos interesses norte-americanos de modo que 

os Estados Unidos fossem capaz de acomodar a ascensão chinesa à sua maneira.   

O segundo interpreta a deterioração das relações entre China e Estados Unidos em 

termos neorrealistas, considerando o conflito como algo inevitável ao surgimento de uma 

nova potência. A confrontação seria um resultado provável diante das características do 

sistema internacional. Essa percepção baseia-se em como os realistas analisam a 

deterioração das relações sino-americanas a partir do equilíbrio de poder onde a posição 

chinesa ameaça a capacidade dos norte-americanos de sustentar seu status de maior 

potência mundial.  

 

2.1 UMA PERSPECTIVA LIBERAL SOBRE O CONFLITO ENTRE ESTADOS 

UNIDOS E CHINA 

 

Desde a Segunda Guerra os Estados Unidos apoiaram uma ordem global liderada 

pelo Ocidente centrada nos princípios do liberalismo econômico e político, que baseiam-

se principalmente na promoção de democracias liberais e na consolidação dos mercados 

globais. Nesse momento, o liberalismo e a democracia tornaram-se elementos 

fundamentais que representam não apenas o Ocidente, mas especialmente os Estados 

Unidos (KEOHANE; NYE, 2012). Os efeitos globais da liderança norte-americana 

elevaram a tradição liberal ao centro do pensamento econômico e desenharam um 
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conjunto de regras e organizações que buscam tornar a cooperação internacional mais 

fácil e provável, apresentando-se não como o único modelo, porém, o principal a ser 

seguido pelos demais países (GRAAF; VAN APELDOORN, 2018) 

A ordem internacional atual organiza-se em instituições e parcerias espalhadas ao 

redor do globo, construídas a partir de bens públicos e organizações intergovernamentais 

que visam projetar seu poder e atrair os outros países para suas áreas de influência 

(IKENBERRY, 2005). O regime de comércio, por exemplo, é configurado 

principalmente pela Organização Mundial do Comércio (OMC) que regula as trocas 

comerciais entre os países a fim de garantir o maior grau de liberdade econômica possível 

em suas transações.  Essa ordem internacional formou-se também em torno de alianças 

de segurança, da cooperação multilateral e de uma comunidade democrática a fim de 

fornecer a lógica operacional exigida para a política mundial moderna. Acordos como 

Bretton Woods, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), Asia-Pacific 

Economic Cooperation (APEC) e a promoção de regimes democráticos na Europa 

Oriental, América Latina e Ásia Oriental formaram uma complexa rede de iniciativas 

estratégicas que integram esses países ao mundo industrializado democrático. Nesse 

espaço, as regras podem sofrer alterações, mas em última instância buscam construir e 

fortalecer democracias avançadas a fim de criar uma espécie de comunidade de segurança 

onde o uso da força torna-se impensável. 

A ascensão da China, em particular, consiste em um desafio em longo prazo aos 

Estados Unidos. A complexidade do mundo atual onde Pequim promove cada vez mais 

bens públicos globais desafiou a forma como as potências ocidentais projetam seu poder 

nas instituições internacionais. O drama da ascensão chinesa, então, geraria um clima de 

tensão e desconfiança típicos de uma transição de poder onde a China emerge em uma 

batalha sobre as regras e a liderança do sistema internacional. Por sua vez Ikenberry 

(2008) argumenta que esse curso conflituoso não é inevitável, pois a ordem global 

contemporânea é bastante distinta do mundo durante a Segunda Guerra. Isso ocorre 

porque os Estados Unidos não apenas se estabeleceram como a principal potência 

mundial, mas criaram uma série de instituições e regras internacionais capazes de integrar 

os regimes democráticos e as sociedades de mercado em prol da manutenção desse 

regime.  

Para Ikenberry (2018) a maior transição de poder nas últimas três décadas não 

trata-se apenas da ascensão chinesa no mundo ocidental, mas da disseminação da 

democracia capitalista liberal ao redor do globo. A expansão das democracias liberais 
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mudou radicalmente o equilíbrio de poder: fortaleceu os EUA, criou novos apoiadores da 

ordem global e formou um círculo geopolítico ao redor da China e de outros Estados 

iliberais, por exemplo, a Rússia. Na Ásia Oriental e no Leste Europeu houve uma tentativa 

de conduzir ex regimes comunistas para a onda democrática associada principalmente à 

consolidação do mundo global liberal. A expectativa, como bem demonstra Watz (2018, 

p. 48), era de que:  

 

[t]he democratic world is no longer primarily Anglo-American or even 

Western. It now includes countries in every region of the world, spanning 

civilizational lines (Japan, South Korea, India, and Turkey), former rivals 

(Germany and Japan), historical allies (Canada, Britain, and France), former 

colonial states (India, Indonesia, Ghana, and South Africa), and hemispheric 

neighbors (Mexico, Brazil, and Argentina). Democracies are new and old, 

Western and non-Western, colonial and post-colonial, and highly developed, 

rapidly developing, and underdeveloped. 

 

A ordem ocidental do pós-Guerra, então, diferencia-se em relação às outras 

transições ou compartilhamentos de poder onde a rivalidade estratégica implica, quase 

sempre, em conflitos diretos. Essa diferenciação ocorre porque o atual sistema 

internacional possui instituições reforçadas pelo apoio global que defendem a evolução 

da democracia e do capitalismo onde a ordem estadunidense formaria um grau de 

satisfação entre as potências dominantes (IKENBERRY, 2008). A China não enfrentaria 

os Estados Unidos, mas o sistema internacional desenvolvido pelo Ocidente que está 

integrado com regras e bases políticas profundas. Essa ordem durável e expansiva 

permitiu inserir os eixos derrotados no pós-Guerra além de incentivar a participação e 

integração de potências consolidadas ou recém estabelecidas. Por mais que a China 

obtenha sucesso e prospere nesse sistema, para o autor (2008), a consolidação da ordem 

ocidental liderada pelos americanos seria capaz de fagocitar as ambições chinesas – 

inibindo as possíveis ameaças resultantes da aproximação com o mundo ocidental.  A 

China aprendeu a operar dentro do sistema de mercados abertos e conseguiu potencializar 

seus benefícios econômicos, mas caso houvesse um conflito entre esses “dois mundos”, 

para Ikenberry (2008), o Ocidente sairia vitorioso. 

Nesse sentido, a diferenciação da atual ordem ocidental consiste em três 

características particulares. Primeiro, constrói-se em regras de não discriminação e de 

abertura de mercado de modo que outros países possam avançar sua expansão econômica 

e fortalecer seus objetivos políticos. O segundo fator inclui a coalizão de poderes 

organizados em torno dos Estados Unidos onde os maiores líderes do sistema também 
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consistem em democracias liberais avançadas que, apesar de suas diferenças, concordam 

em assumir um processo contínuo de democratização a favor da ordem. A Europa 

Ocidental, portanto, assume um papel fundamental na conservação da ordem centrada nos 

princípios liberais no âmbito da governança econômica. Por último, o fato de basear-se 

em um sistema de regras e instituições que, embora haja deficiências, mostra-se mais 

aberto em relação à soberania estatal e ao estado de direito1 (IKENBERRY, 2005, 2008). 

Esses princípios democráticos não apenas caracterizam, mas são essenciais para a lógica 

operacional da ordem internacional vigente. O surgimento de uma nova “classe média” 

formada por países como Brasil, Rússia, Índia, China, Coréia do Sul e Indonésia 

representam a atuação como stakeholder que também pressionam a ordem pela 

cooperação multilateral a fim de garantir seus interesses (IKENBERRY, 2018).  

Ao considerar a estabilidade da ordem internacional comandada por Washington 

e das características citadas acima, Ikenberry acredita que a liderança americana permite 

que os EUA moldem o ambiente em que a China fará suas escolhas estratégicas. Tais 

escolhas visariam o fortalecimento das regras e das instituições internacionais que 

permitiriam o controle das potências ocidentais sobre as estratégias chinesas. O 

fortalecimento da ordem institucional multilateral do leste asiático poderia servir aos 

interesses americanos onde essas instituições regionais buscam moldar e restringir a 

atuação da China de forma mais previsível à medida que se incorpora à organizações mais 

amplas.  

Esperou-se que uma maior socialização com a comunidade internacional pudesse 

limitar as ambições chinesas considerando o espectro ideológico da comunidade política 

dos EUA. A abordagem das políticas econômicas chinesas nos anos de abertura 

econômica criaram expectativas não apenas de liberalização gradual da economia mas o 

início de um ciclo virtuoso com a criação de uma nova classe média chinesa capaz de 

pressionar por novos direitos e reformas legais que abririam caminho para novos 

progressos. Outra ilusão era de que o acesso à internet e às informações de outros países 

motivariam a nova classe média a fomentar tais mudanças esperadas pelo Ocidente (NYE, 

2018). Essa ótica conduziu as decisões norte-americanas em conceder à China a condição 

de Nação Mais Favorecida durante os anos 1990 assim como o apoio estadunidense à 

adesão do país na OMC.  

 
1 Se analisarmos criticamente o conceito de soberania em termos westfalianos, notam-se controvérsias no 

que diz respeito às intervenções ocidentais em países do sul global. Neste caso, tais princípios atuam como 

aspectos fundamentais defendidos ao menos que oficialmente pelas potências centrais. 
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No artigo The China Reckoning, Campbell e Ratner (2018), citam que houve uma 

suposição de que o aprofundamento das relações com o Ocidente transformaria as 

políticas domésticas e, consequentemente, o modo de sua atuação internacional ao gosto 

das expectativas norte-americanas. Assim, descrevem que: 

 

In each instance, Chinese realities upset American expectations. With U.S. 

President Richard Nixon's opening to China, Washington made its biggest and 

most optimistic bet yet. Both Nixon and Henry Kissinger, his national security 

adviser, assumed that rapprochement would drive a wedge between Beijing 

and Moscow and, in time, alter Chinas conception of its own interests as it 

drew closer to the United States (CAMPBELL; RATNER, 2018, p. 1). 

 

Apesar das ambições chinesas, acreditou-se que há um ordenamento internacional 

desenhado pelas potências ocidentais capaz de moldar os interesses chineses a respeito 

de sua ascensão. Para que isso aconteça, Washington deveria fortalecer a ordem global 

ocidental e suas instituições afim de oferecer maiores incentivos à integração chinesa em 

vez de opor-se diretamente à Pequim. Integrar a China ao regime ocidental permitira 

proteger os interesses ocidentais diante do declínio do “momento unipolar” norte-

americano que inevitavelmente acabará. O caráter da ordem, portanto, moldam as 

escolhas dos Estados em ascensão, que optam entre desafiar esse regime ou integrar-se à 

ele. Ikenberry (2008, p. 31) explica que:  

 

The most farsighted Chinese leaders understand that globalization has 

changed the game and that China accordingly needs strong, prosperous 

partners around the world. From the United States' perspective, a healthy 

Chinese economy is vital to the United States and the rest of the world. 

Technology and the global economic revolution have created a logic of 

economic relations that is different from the past-making the political and 

institutional logic of the current order all the more powerful. 

 

Os incentivos para a integração chinesa à essa ordem são reforçados pela 

interdependência econômica e tecnológica onde os líderes ocidentais percebem que a 

globalização mudou as regras do jogo, mas que a China também precisa socializar com 

as potências ocidentais. Pequim não demonstra sinais de que busca substituir a ordem 

internacional de hoje por um arranjo institucional brutalmente diferente já que a ordem 

existente é consolidada e também é pautada pela interdependência econômica. Ikenberry 

(2008) ainda reitera que as instituições da ordem ocidental facilitaram a integração 

chinesa, que abraçou inicialmente para proteger sua soberania e seus interesses enquanto 

buscou tranquilizar os outros Estados de suas intenções pacíficas. O maior benefício da 
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ordem liberal, portanto, para Ikenberry (2005, 2008), seria essa capacidade de acomodar 

os poderes ascendentes. 

 De forma mais ampla, Brzeninski, que além de teórico atuou como conselheiro 

de segurança dos EUA, argumenta que ao sediar grandes eventos internacionais como 

ocorreu em 2010 com a Expo Mundial e os jogos olímpícos em 2008, Pequim demonstra 

a realização de uma política externa cautelosa que pretende demonstrar suas intenções 

pacíficas. Até porque adotar uma política externa combativa interromperia o ritmo de 

crescimento econômico, prejudicaria milhões de chineses e ameaçaria a estabilidade 

política do Partido Comunista. Em seu artigo Make money, not war, Brzezinski (2005) 

caracteriza a liderança chinesa como racional e calculista, consciente de sua ascensão mas 

também de suas fraquezas. O papel regional da China torna-se cada vez mais relevante 

enquanto o poder norte-americano recua gradativamente, mas ainda assim uma colisão 

direta seria improvável já que as lideranças chinesas estão cientes de suas debilidades em 

relação à capacidade militar norte-americana. Mesmo após mais de quarenta anos desde 

a aquisição de armas nucleares, Brzeninski (2005) considera que a China adotou uma 

postura de dissuasão mínima considerando que o país possuía apenas vinte e quatro 

mísseis balísticas com capacidade de alcance até os Estados Unidos.  

Outra questão importante que reflete as expectativas ocidentais é que o 

crescimento proporcionaria não apenas abertura econômica, mas política. Para explicar 

porque as democracias representam um caminho pacífico para as relações internacionais 

em longo prazo, Doyle (1983) reúne de forma sistemática três elementos essenciais. O 

primeiro, parte da premissa de que indivíduos moralmente autônomos participam 

ativamente dos governos democráticos onde criam uma cultura de resolução de conflitos 

pacíficas – que não apoiaria guerras contra outras democracias. O segundo fator implica 

na existência de valores morais comuns que construiriam uma “união pacífica” onde o 

entendimento mútuo é fundamental para tratar os conflitos para além dos 

comportamentos violentos. O terceiro elemento consiste na ideia de interdependência e 

de cooperação econômica internacional cujo fortalecimento dá-se em regimes 

democráticos. Para os liberais, os indivíduos, os grupos de interesse e as organizações 

influenciam as políticas de Estado onde a noção de cooperação internacional tende a gerar 

ganhos para todos. A interdependência econômica nesse caso trata-se da sensibilidade das 

atividades que promovem desenvolvimento entre as nações. Isto é, trata-se das transações 

ligadas ao comércio, ao investimento direto externo e sobretudo aos laços de influência 

que um país exerce sobre o outro (COOPER, 1972; HUDDA, 2015). 
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Ainda nesse sentido, Weede (2010) argumenta que o gerenciamento da próxima 

transição ou compartilhamento de poder entre a China e o Ocidente apresentam outras 

saídas já que a interdependência econômica reduz as possibilidades de guerra, produzindo 

o efeito de “paz pelo livre comércio”. Espera-se que a aplicação de medidas inovadoras 

no mercado, por exemplo, evitar a propriedade pública e o protecionismo criam efeitos 

pacíficos de liberdade econômica e política. Promover o comércio global e estabelecer 

democracias são estratégias da paz capitalista onde democracias raramente lutariam entre 

si. O risco de uma grande guerra seria drasticamente reduzido em relação aos outros 

modelos políticos, como por exemplo, entre duas autocracias.  

É por essa razão que as relações entre China e Estados Unidos estão em risco sob 

as lentes do liberalismo. Para o bem do crescimento econômico e contínuo e para alcançar 

uma posição compatível ao status de poder comparável aos norte-americanos, além de 

intensificar medidas de liberalização econômica, Pequim precisaria tornar-se uma 

democracia onde prevaleça o Estado de Direito. Para Weede (2010), esse tipo de “paz 

capitalista” deve conduzir as relações sino-americanas no intuito de firmar sua integração 

econômica global e de preservar um processo de ascensão internacional pacífico. A 

interdependência econômica entre a China e o Ocidente evidenciou-se quando a 

economia chinesa foi duramente afetada pela crise financeira que começou no mercado 

imobiliário norte-americano em 2008. Então, essa mesma noção de dependência entre 

ambos os países deveria promover uma ideia de paz democrática capaz de oferecer 

mudanças e benefícios futuros, pois ao promover a liberdade econômica, as relações 

comerciais e a prosperidade promovem-se também relações interestatais pacíficas.  

Em 2001, Li Fan escreveu que apesar das tentativas governamentais de controle, 

as transformações nacionais na China resultantes de sua aproximação com o mundo 

ocidental provocariam uma consciência democrática que servirá como base para níveis 

elevados de democratização. Segundo o autor (2001), a experiência de empoderamento 

democrático em pequenas eleições locais impulsionaria o desejo dos chineses por 

participações mais expressivas de democracia popular. Os apelos por reformas políticas 

mais amplas não representam mais “se”, mas “quando” aconteceriam na China 

envolvendo a sobrevivência do Partido Comunista, que deveria sabiamente optar por 

dispersar ou cultivar as sementes da democracia. Assim, Li Fan (2006) aposta que em um 

futuro próximo haverá um desenvolvimento democrático contínuo de um processo 

pacífico de reformas políticas capazes de reconstruir a sociedade chinesa.  
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Em vez da socialização com o Ocidente fomentar as reformas esperadas, para 

Campbell e Ratner (2018), elas atuaram de outra forma: legitimaram o PCC e o seu 

modelo econômico caracterizado pela participação estatal. Pelo contrário, houve o 

fortalecimento das empresas estatais, das políticas industriais e do controle sobre a 

economia como pode-se observar no plano Made in China 2025. O projeto desenhado 

pelo governo chinês visa promover campeãs nacionais consideradas estratégicas no setor 

aeroespacial, de biomedicina e de robótica, contrariando as promessas em igualar o jogo 

para empresas estrangeiras. Resistindo às pressões de Washington, Pequim submeteu a 

atuação de empresas estrangeiras à acordos de transferência de tecnologia, investimentos 

e subsídios para empresas domésticas. Até recentemente, executivos e policy makers 

estadunidenses não confrontavam tais medidas discriminatórias por considerar mais 

benefícios comerciais em potencial do que perdas, apesar das sanções e do protecionismo 

do governo chinês. A supremacia dos benefícios comerciais, entretanto, não sustentara o 

que antes era visto apenas como uma frustração. A Câmara do Comércio informou em 

2017 que oito em cada dez empresas norte-americanas sentiam-se pouco acolhidas na 

China em relação a anos anteriores. Mais de 60% das empresas entrevistadas afirmaram 

ter pouca ou nenhuma confiança de que Pequim expandiria seus mercados nos próximos 

três anos (CAMPBELL; RATNER, 2018).  

A retórica positiva dos otimistas a respeito do engajamento chinês começou a ruir 

ao perceber que as instituições e as regras que desenham a ordem liberal não foram 

capazes de moldar os interesses chineses sobre si. Os Estados Unidos não puderam 

pressionar Pequim a optar por uma estratégia de ascensão que se alinhasse aos interesses 

norte-americanos e respeitassem normas já consolidadas. Tais caminhos contribuíram 

para a discussão de que a existência de um grande grupo de países que defendem as 

democracias liberais, a interdependência econômica através da cooperação não seria 

suficiente para conter o surgimento de poderes “alternativos” como a atuação chinesa. A 

ordem internacional liberal, portanto, falhou em socializar a China aos caminhos 

reservados pelos Estados Unidos em atuar como uma potência secundária em longo prazo.  

Levando isso em consideração, percebe-se que o arcabouço teórico trabalhado até 

aqui criou uma percepção mais “otimista” no sentido de incentivar a ascensão chinesa na 

expectativa de que sua influência não seria suficientemente capaz de afetar a liderança 

norte-americana no sistema internacional já que a ordem global por si só já é considerada 

uma estrutura consolidada. Essa incorporação junto aos ideais de interdependência, que 

regem o liberalismo como centro gravitacional do pensamento econômico, acreditou-se 
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que socializar a influência chinesa geraria mais benefícios do que desestabilizações às 

instituições ocidentais. Por outro lado, a confiança na liderança do Ocidente criou a ilusão 

de que os Estados Unidos seriam capazes de controlar os caminhos assumidos pelos 

líderes chineses. Essa frustração deriva das expectativas em liberalizar a China para 

fortalecer os laços econômicos e proporcionar uma ordem liberal internacional mais 

expandida geograficamente.    

A China aprendeu as regras das instituições internacionais, mas continua um 

regime autoritário orientado por tomadas de decisões centralizadas além de apresentar 

contradições no que diz respeito a questões de direitos civis, ambientais e de comércio 

exterior. Os EUA notam que a China torna-se poderosa e a defesa mais precisa dos 

americanos é a capacidade de criar estratégias capazes de definir o tipo de ordem que 

entra em vigor para recebê-la. Não significa que o engajamento diplomático e econômico 

não foi capaz de integrar a China ao mundo ocidental, mas que a confiança na liderança 

dos Estados Unidos falhou em submeter a ascensão chinesa ao seu projeto de poder.  

Assim, Campbell e Ratner (2018, p. 1) citam que “... the liberal international 

order has failed to lure or bind China as powerfully as expected. China has instead 

pursued its own course, belying a range of American expectations in the process”. Nesse 

sentido, os autores pontuam que buscou-se incentivar o engajamento, a integração e agora 

a contenção já que os EUA falharam em vincular a China tão poderosamente quanto o 

esperado. Essa realidade garante uma reformulação clara dos Estados Unidos já que uma 

possível desestabilização entre as relações bilaterais seria capaz de exigir uma abordagem 

mais direta. As respostas à socialização chinesa para os autores (2018) devem fortalecer 

o sistema de instituições centrados nos interesses da ordem ocidental. Os Estados Unidos 

devem, portanto, reforçar a ordem ocidental definindo o tipo de ordem disponível a fim 

de estabelecê-la. Como resposta, Ikenberry (2008) sugere uma renovação das regras e 

instituições ocidentais para reafirmar os valores políticos no âmbito institucional, 

principalmente nos acordos e na arquitetura da OMC. Para conter a ameaça chinesa, 

busca-se ampliar as oportunidades de mercado e a liberalização do comércio para países 

em desenvolvimento. 

Para Campbell e Ratner (2018), o pensamento que conduziu as expectativas norte-

americas era de que o surgimento de uma crescente classe média chinesa exigisse novos 

direitos e novos funcionários mais pragmáticos, responsáveis por adotar medidas legais 

necessárias para a implementação de medidas progressistas. Essa evolução assume como 

referência algumas transições democráticas vividas em países como na Rússia depois da 
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extinta União Soviética e na Coreia do Sul. A política estadunidense, portanto, buscava 

facilitar esse processo de liberalização política através de medidas como o 

compartilhamento de tecnologia, a intensificação das trocas comerciais e de 

investimentos. Além disso, por meio de intercâmbios informacionais onde estudantes 

chineses frequentavam as universidades norte-americanas.  

Muitos especialistas e formuladores de políticas públicas ainda esperavam que o 

PCC pudesse permitir maior liberdade de imprensa e o fortalecimento da sociedade civil 

a partir das referências americanas enquanto, gradualmente, uma maior competição 

política pudesse atingir as estruturas governamentais chinesas. No entanto, para os 

autores (2018), o medo de que a abertura política abalasse a estabilidade doméstica fez 

com que os líderes chineses assumissem uma abordagem alternativa para responder às 

forças da globalização e da socialização com o Ocidente. Assim, consolidou-se o controle 

estatal em vez de reforçar o livre fluxo de pessoas, ideias e capital. Ainda acrescentam 

que a desaceleração econômica estimulou medidas consideradas autoritárias que 

frustaram até as esperanças mais modestas de liberação política. Como exemplo, citam o 

Memorando do Partido Comunista Chinês, conhecido como Documento No. 9 em 2013. 

Para Lubman (2013) esse documento ataca os valores democráticos ocidentais e sugere 

que qualquer progresso significativo na reforma das instituições políticas para os moldes 

ocidentais pareça improvável. Para os chineses, o documento reforça que os princípios da 

democracia ocidental possui políticas e objetivos diferentes, dentre eles, a separação dos 

poderes, o sistema multipartidário e as eleições gerais. No então, tais perspectivas 

assumem um modelo de nação que cabe aos países capitalistas e, portanto, distorcem o 

“sonho chinês de rejuvenescimento da nação”. Por isso, buscam aprimorar as estratégias 

e os métodos de gestão para alcançar seus objetivos estratégicos por seus próprios 

métodos de forma legal, científica e eficaz (DOCUMENT 9, 2013).   

Para Joseph Nye (2018) essa expectativa foi baseada não apenas na história do 

Ocidente mas também na experiência norte-americana com grande parte dos países 

asiáticos, por exemplo, a Coréia do Sul. Independentemente disso, Nye argumenta que 

quando os EUA tratavam a China claramente como nação inimiga o único resultado que 

poderiam assegurar é que de fato em breve tornariam-se concorrentes. No entanto, 

integrar Pequim ao mundo ocidental não garantiria o futuro, mas permitiria deixar em 

aberto uma gama de possibilidades cooperativas capazes de gerar benefícios mútuos. 

Ainda que a China continue seu processo de ascensão e torne-se uma potência global que 

ultrapasse os Estados Unidos, mesmo diante de uma rivalidade sino-americana, o conflito 
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seria moldado e constrangido pelo cenário geopolítico e pela ordem liberal internacional. 

O ponto de partida, para Ikenberry (2018), é que mesmo diante de um conflito os EUA 

possuem capacidade econômica, energética e militar para dar continuidade aos seus 

compromissos de segurança. A estrutura global de projeção do poder norte-americano 

conta com um sistema de alianças das outras potências dominantes pela manutenção da 

ordem global liberal, o que ofuscaria conflitos diretos entre os países.  

 

2.2 UMA ANÁLISE NEORREALISTA SOBRE A DETERIORAÇÃO DAS 

RELAÇÕES BILATERAIS ENTRE CHINA E ESTADOS UNIDOS 

 

Para Mearsheimer (2018), houve uma desilusão do Ocidente em relação aos 

caminhos que a China seguiu principalmente após sua entrada na OMC. A estrutura do 

sistema internacional, para Mearsheimer (2019), em termos concretos corresponde à 

distribuição de poder global e ao grau de agência diante do surgimento de novas 

potências. O autor analisa o sistema internacional a partir de três características principais. 

A primeira aponta que os Estados operam na anarquia internacional sem uma autoridade 

superior capaz de administrar os assuntos internacionais. A segunda considera que o 

principal objetivo dos Estados é garantir a sua própria sobrevivência, logo, todos os 

grandes poderes possuem capacidade militar ofensiva em relação às potências rivais. Por 

último, nenhum Estado é capaz de conhecer as intenções do outro por completo, 

especialmente no que se refere aos objetivos estratégicos futuros.  

Desde Waltz a Morgenthau, autores realistas concordam com o caráter anárquico 

do sistema internacional. Essa lacuna faz com que os Estados soberanos, os atores centrais 

da política mundial, estejam em constante competição por poder a fim de alcançar ganhos 

relativos e garantir segurança já que não há uma autoridade superior coercitiva capaz de 

resolver seus conflitos. Nesse sistema, a sobrevivência depende da luta por poder que em 

última instância pode ocasionar no conflito direto entre os países. Nesse sentido, um 

Estado poderoso só pode exercer sua hegemonia liberal em um sistema unipolar onde não 

é preciso preocupar-se com ameaças de grandes poderes. Quando o mundo é bi ou 

multipolar, grandes poderes possuem poucas escolhas e, por isso, torna-se necessário agir 

de acordo com os princípios realistas diante das potências rivais onde, para a teoria de 

Mearsheimer, a busca pelo poder exerce uma função fundamental. 

Ao considerar que a ascensão chinesa representa o fim do domínio norte-

americano, Mearsheimer (2018) discute as respostas dos Estados Unidos aos movimentos 
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de projeção internacional da China. A crença predominante da ordem global liberal de 

que todos os seres humanos possuem um conjunto de direitos inalienáveis que devem ser 

protegidos acima de tudo faz com que haja intervenções diretas e indiretas quando há 

violações aos direitos dos cidadãos em outros países ao redor do mundo. Essa lógica 

permite o uso da força na tentativa de transformar autocracias em democracias liberais, 

mas esse funcionamento gera políticas intervencionistas no exterior caras à política 

externa norte-americana. Essas intervenções substituem outras preocupações mais 

relevantes.  

Espalhar a democracia e os valores do livre mercado consistem em uma sabedoria 

ocidental equivocada. Grandes potências raramente encontram-se em condições de 

perseguir uma política externa liberal em larga escala por conta do equilíbrio global de 

poder onde sempre há o perigo de ser atacado por outro grande poder. Nessas 

circunstâncias, de acordo com Mearsheimer (2018), potências liberais tendem a assumir 

uma retórica liberal, mas agem como realistas. Por isso, ao contrário da sabedoria 

convencional predominante no Ocidente, para o autor, o liberalismo não atua como uma 

força que gera paz entre os Estados, mas como um guia pobre para política externa. A 

hegemonia liberal consiste em uma estratégia audaciosa onde transformar outros países 

em democracias liberais e moldar outros países como a si mesmo envolve a construção 

de instituições internacionais e a promoção de uma economia aberta (MEARSHEIMER, 

2018).  

 Muitos autores que defendem o realismo defensivo acreditam que se os Estados 

agissem de acordo com a lógica do equilíbrio de poder, como sugerem Jack Snyder e 

inclusive Kenneth Waltz, as correntes defensivas, quase não haveria guerra entre as 

nações, mas não é nessa visão que o autor se debruça em seus trabalhos.  

Para Mearsheimer (2019), os grandes poderes devem estar dispostos a escolher as 

áreas pelas quais estão dispostos a arriscar uma guerra. Não há dúvidas de que “liberalism 

and nationalism can coexist, but when they clash, nationalism almost always wins”. Para 

os Estados Unidos, as regiões que concentram seus interesses vitais estratégicos são a 

Europa e a Ásia Oriental, pois é onde os grandes poderes estão localizados; e também no 

Golfo Persa, pois concentram a reserva energética mais relevante para o país – o petróleo. 

Em relação aos seus três principais rivais ao longo do século XX (Alemanha, Rússia e 

Japão), os Estados Unidos tendem cada vez mais a maximizar seu poder relativo a cada 

um desses. No entanto, a China é o único país do planeta capaz de desafiar o poder norte-

americano de forma significativa (MEARSHEIMER, 2001).  
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Para os pensadores realistas, mudanças significativas no equilíbrio de poder 

podem ser perigosas em um mundo sem autoridade central capaz de manter a paz. Esse 

perigo ocorre especialmente quando um Estado em ascensão está alcançando a potência 

dominante, o que não significa um cenário de guerra inevitável mas aumenta as chances 

de conflito através de caminhos causais distintos. Embora haja tentativas diplomáticas e 

políticas para reduzir os riscos de guerra tais habilidades não são capazes de eliminar as 

pressões que essas mudanças invariavelmente geram (WALT, 2018). As grandes 

potências não esforçam-se apenas para acumular poder e tornar-se um ator relevante nas 

relações internacionais; buscam, sobretudo, consolidar-se como o único grande poder. 

Essa condição de hegemonia global, no entanto, é impossível especialmente no mundo 

moderno – inclusive para os EUA que atuam como potência regional, mas não global. 

Estados que alcançam a hegemonia regional possuem como objetivo prevenir a atuação 

de outras grandes potências em seu território, mantendo-as dividas a fim de eliminar os 

Estados concorrentes (MEARSHEIMER, 2005).  

Enquanto isso, a China busca maximizar a lacuna de poder entre si e os seus 

vizinhos de modo que nenhum país na região seja capaz de desafiá-la. Assim, poderia 

ditar e limitar os comportamentos aceitáveis nas suas redondezas, estabelecendo metas 

políticas estratégicas. Para refletir sobre essa atuação chinesa, o autor considera o período 

de transição de poder da Europa Ocidental para os Estados Unidos e pergunta-se: por que 

a China agiria diferentemente para garantir a expansão de seu poder regional? Da mesma 

forma que os norte-americanos enfraqueceram a presença das grandes potências 

europeias no hemisfério ocidental, Pequim busca afastar os Estados Unidos para fora da 

Ásia. Ainda nessa lógica, o autor indaga-se: no hemisfério ocidental, caso uma força 

estrangeira seja vista como ameaça em potencial para a segurança norte-americana, os 

EUA hesitariam em atacar o inimigo frontalmente? Os EUA não negaram esforços nas 

últimas décadas em defender sua posição no comando do equilíbrio de poder global.  

Pequim não é menos nacionalista ou mais ético do que os países do Ocidente quando 

trata-se da preocupação com sua sobrevivência. Então, grandes são as chances de 

imitarem os Estados Unidos ainda mais considerando as memórias sobre o que o Japão 

fez aos chineses durante o “século da humilhação”. Esse movimento de expulsar a 

presença norte-americana da Ásia Oriental ocorre por uma razão clara: nenhum grande 

poder deseja que seu principal rival mantenha alianças de segurança com seus países 

vizinhos para implementar forças militares em regiões estratégicas próximas a suas 

fronteiras. Assim, Mearsheimer (2006, p. 162) afirma que “... in the anarchic world of 
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international politics, it is better to be Godzilla than Bambi”2. Como os EUA preferem 

ser militarmente superior ao México e ao Canadá, a China também prefere enfraquecer 

seus vizinhos como Rússia e Japão para consolidar-se como hegemonia na Ásia.  

A partir desses registros históricos, os policymakers norte-americanos não 

tolerariam as tentativas chinesas de dominar a Ásia. Assim como os EUA não pouparam 

esforços no século XX para manter-se como a única potência na região, também agora 

buscam conter e enfraquecer Pequim de modo que não sejam capazes de projetar seu 

poder na região. Nesse sentido “é claro que as políticas americanas vão reagir” já que a 

anarquia do sistema internacional não permite tolerância aos concorrentes. “Os Estados 

Unidos não toleram concorrentes”, então, o mais esperado é que comportem-se da mesma 

forma que ocorreu com a União Soviética durante a Guerra Fria (MEARSHEIMER, 2006, 

p. 162).  Assim, as relações sino-americanas estariam destinadas ao fracasso 

considerando, inclusive, as possibilidades de um confronto direto entre os países. 

Em entrevista realizada pelo jornalista Rodion Ebbighausen em 2020, 

Mearsheimer afirmou que a ascensão chinesa não pode ser pacífica por duas razões 

principais. A primeira é que é quase impossível que um país, quando torna-se mais 

poderoso, não opte por uma política externa mais agressiva. A outra razão é que a China 

está respondendo às tentativas de contenção dos Estados Unidos desde o pivô para a Ásia 

em 2011. Apesar de outros países como Rússia, Japão e Singapura também possuírem a 

intenção de conter a ascensão chinesa através do estreitamento dos laços com os Estados 

Unidos para limitar a influência chinesa a nível regional, a China mostrou-se confiante. 

Assim, ele afirma (2020, n.p) que: 

 

When former US Secretary of State Hillary Clinton announced the pivot to Asia 

in 2011, the US was just beginning to think about containing China. During 

the Barack Obama presidency, not much was done. But, since Donald Trump 

became US president, there's no question the US is pursuing an ambitious 

containment policy that goes beyond containment. The US has tried to roll 

back China's economy, it is targeting China's technology.3 

 

Em sua teoria política internacional, Mearsheimer (2005) diz que Estados mais 

poderosos tendem a estabelecer sua hegemonia em sua própria região. Dessa forma, 

certificando-se de que nenhum concorrente é capaz de dominar outras regiões a fim de 

 
2 Para aprofundamento das reflexões aqui trazidas, recomendo a conversa entre John Ikenberry e John 

Mearsheimer, intitulada “The Future of the Liberal International Order”. Disponível em "The Future of the 

Liberal International Order" with John Ikenberry and John Mearsheimer - YouTube. 
3 Disponível em: Mearsheimer: ′The US won′t tolerate China as peer competitor′ | Asia| An in-depth look 

at news from across the continent | DW | 23.09.2020 

https://www.dw.com/en/asia-questions-obamas-pivot-to-the-region/a-17144261
https://www.dw.com/en/asia-questions-obamas-pivot-to-the-region/a-17144261
https://www.dw.com/en/chinas-rise-and-conflict-with-us/a-55026173
https://www.dw.com/en/chinas-rise-and-conflict-with-us/a-55026173
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maximizar sua fatia de poder – objetivando dominar o sistema. Walt (2018) afirma que 

ao emergir, novos poderes não aceitam passivamente os arranjos que foram estabelecidos 

pela potência anterior. Podem até abraçar determinados elementos que compõem a ordem 

vigente mas optam por desconsiderar aquilo que pode colocar a si mesmo em 

desvantagem. Isso significa que quanto mais um Estado em ascensão sente-se fortalecido, 

maior é sua capacidade em modificar os elementos que compõem o status quo.  

Se o poder econômico e militar de Pequim aumentar consideravelmente, o 

realismo prevê que tanto os Estados Unidos quanto a China tendem a envolver-se em uma 

competição de segurança cada vez mais intensa. Walt (2018) aponta que isso ocorre por 

duas razões principais. A primeira considera que na anarquia os dois Estados mais fortes 

lançam um olhar mais cauteloso para o outro porque cada um representa a ameaça em 

potencial do outro. O segundo baseia-se no que Mearsheimer estabeleceu com detalhes: 

a ascensão da China é uma ameaça à estratégia básica que os Estados Unidos têm seguido 

desde que se estabeleceram como potência e pretendem permanecer como tal. Para que 

isso aconteça é preciso também evitar qualquer tipo de concorrência em suas áreas de 

influência. Ao refletir sobre isso, o autor (2018) prevê que em termos realistas há uma 

competição mais intensa entre Pequim e Washington para expandir e reforçar seus aliados 

asiáticos. 

A decisão norte-americana em reequilibrar a política externa e seus recursos 

militares para a Ásia principalmente durante o governo Obama representa uma visão mais 

pessimista em relação à atuação chinesa e a coexistência com os Estados Unidos. A 

atuação americana na Ásia sugere que estão determinados a impedir que a China 

estabeleça sua hegemonia por lá. Ao mesmo tempo, a proteção de suas áreas de influência 

coloca em xeque o projeto de integrar a China ao mundo ocidental a partir de um caminho 

cooperativo em comum. Há um processo inverso: conter e impedir Pequim de exercer sua 

hegemonia a nível regional e expandir-se para o mundo ocidental. 

 O realismo oferece uma visão mais sombria em relação às relações sino-

americanas. Como discutido acima, enquanto a estratégia norte-americana de 

socialização chinesa permitia um maior controle sobre a atuação chinesa com uma 

participação mais contida, prevalecia uma visão mais otimista para conduzir a atuação 

dos EUA. No entanto, ao ocorrer mudanças no equilíbrio de poder, o conflito 

internacional tornou-se mais provável por várias razões diferentes. Ao mesmo tempo em 

que as características particulares da geopolítica da Ásia tornam essa aliança mais difícil 

a longo prazo, os ganhos de poder relativo da China sobrepuseram as ameaça aos 
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interesses norte-americanos em vez de superar suas contradições em prol de um projeto 

comum. 

Sob um viés realista, Walt (2018) aponta que os EUA devem retardar o 

crescimento do poder chinês principalmente do ponto de vista militar. Como é improvável 

que consigam tal contenção, Washington deve abandonar os benefícios econômicos de 

curto prazo em prol do equilíbrio de poder em longo prazo a fim de limitar a expansão da 

economia chinesa. Outra opção colocada pelo autor é esclarecer os interesses dos EUA e 

da China em relação a Taiwan e de regiões como a península coreana para evitar erros de 

cálculo na condução da política externa estadunidense.   
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3 O TRIUNFO DOS OTIMISTAS  

 

Para discutir a percepção otimista com a socialização da China no sistema de 

internacional é preciso olhar para os fatores que motivaram as estratégias de aproximação 

adotadas por ambos os países. Neste capítulo, busco contextualizar os principais 

acontecimentos que marcaram a gradativa integração da China ao mundo ocidental. 

Como marco inicial, considero as negociações para entrada do país na Organização 

Mundial do Comércio com apoio norte-americano em 2001.  

Optei pelo termo “otimista” para referir-me aos argumentos que consideraram a 

combinação entre instituições globais, diplomacia e interdependência econômica como 

uma limitação à potencial rivalidade entre os países onde ambos os lados seguiriam um 

caminho cooperativo. Utiliza-se essa expressão para tratar dos benefícios mútuos que 

impulsionaram os esforços em apoiar a ascensão chinesa, sobrepondo-se às visões 

desestabilizadoras sobre a atuação da China na atual ordem global desenhada pelos 

realistas.  

 

3.1 UM BREVE HISTÓRICO SOBRE AS ESTRATÉGIAS NORTE-AMERICANAS 

DE SOCIALIAZAÇÃO DA CHINA NA ORDEM INTERNACIONAL LIBERAL 

 

Após décadas de isolamento diplomático, o marco inicial da participação chinesa 

na ordem internacional foi o fim do embargo comercial imposto pelos norte-americanos. 

Outro fator importante foi a entrada do país no Conselho de Segurança da Organização 

das Nações Unidas, onde o presidente Nixon foi um dos principais articuladores da 

substituição de Taiwan pela China no início da década 1970. O perigo de uma aliança 

sino-soviética, apesar de pouco provável, conduziu o apoio norte-americano a fim de 

blindar suas áreas de influência na Ásia diante da enorme tensão geopolítica durante a 

Guerra Fria (VALENTE; ALBURQUE, 2015).   

Nos Estados Unidos, os resultados da Guerra do Vietnã representavam o fracasso 

moral do seu sistema político. Para recuperar a credibilidade norte-americana e garantir 

um papel relevante na construção da recém criada ordem internacional seria necessário 

articular uma reavaliação da política externa para a Ásia. Outro problema enfrentado 

pelos Estados Unidos foi o enfraquecimento da sua projeção global durante os choques 

do petróleo na década de 1970 cuja conjuntura instável marcava o fim da chamada “era 
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de ouro” da economia mundial capitalista. Baixo crescimento econômico, desequilíbrio 

monetário na arena internacional e déficit comercial caracterizavam a crise americana e 

do sistema de Bretton Woods. É nesse momento que a China seria favorável para atuar 

como fonte lucrativa de recursos; para reduzir os custos de produção ao fornecer mão de 

obra barata e por apresentar alta demanda pelos produtos norte-americanos 

(CARVALHO; CATERMOL, 2009; STUART, 1997). O assessor de Segurança Nacional 

do governo Nixon (2011) aponta que diante de um conflito entre Moscou e Pequim, 

precisava-se manter a neutralidade quando possível. Caso contrário, optariam pela China. 

Mas como explicar apoio à China pelo país mais compromissado em combater o 

comunismo? O caminho seria articular a socialização da China no mundo ocidental como 

um interesse nacional onde estariam na posição de quem, apesar do cenário de guerra, 

propõe uma paz duradoura em prol da estabilidade da ordem internacional. 

Por outro lado, para Pequim, a aproximação com os Estados Unidos era uma 

questão de defesa necessária para o país – apesar da manutenção do sentimento anti-

estadunidense. Reentrar na diplomacia internacional e afrouxar as relações com o mundo 

ocidental foi visto como um benefício estratégico. A arriscada decisão de Mao em 

integrar-se ao mundo globalizado surgiu a partir das ameaças à soberania chinesa já que 

sua disposição geográfica não era nem um pouco favorável. No norte e ao oeste, a União 

Soviética; a Índia ao sul e os japoneses, inimigos históricos, situavam-se no leste 

(KISSINGER, 2011).  

O legado das dominações diretas e indiretas que a China sofreu durante o século 

XIX gerou uma profunda degradação política, econômica e social que criaram um forte 

sentimento nacional de humilhação. Esse contexto conflituoso moldou a estratégia de 

Mao, que obedecia a objetivos estratégicos-militares para garantir seu projeto de 

desenvolvimento (NOGUEIRA, 2019).  A ampliação das agressões de Moscou à Pequim 

após o incidente de Zhenbao em 1969, que destruiu um batalhão situado em Xianjiang, 

nos limites do território chinês, potencializaram o medo em relação à um ataque nuclear 

em larga escala. É nesse momento que a troca de sinais entre China e Estados Unidos 

modificou-se e as restrições comerciais tornaram-se mais leves (KISSISINGER, 2011). 

Para oficializar as relações sino-americanas houve encontros sigilosos entre os 

líderes. Kissinger conta que quando a delegação norte-americana chegou a Pequim em 

1971 depararam-se com um cenário diferente do esperado. A experiência diplomática 

com países comunistas como a União Soviética baseava-se em negociações burocráticas 

e tensas, diferentemente do que ocorreu com os estadistas chineses. A hospitalidade e 
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relacionamentos pessoais cuidadosamente estabelecidos visavam explorar a percepção do 

outro sobre a ordem internacional, até então antagônicas. Nessa viagem histórica, o 

presidente Nixon afirmou: “We can find common ground, despite our differences, to build 

a world structure in which both can be safe to develop in our own ways on our own roads” 

(ESTADOS UNIDOS, 1972, n.p). Essa afirmação junto ao Comunicado de Xangai no 

mesmo ano inaugurou simbolicamente a integração da China ao Ocidente. Além de 

afirmar a soberania chinesa sobre Taiwan, o comunicado também visava intensificar o 

comércio, o intercâmbio cultural e científico entre Pequim e Washington. É nesse período 

que os interesses comuns de segurança e cooperação militar, antes mais associados à 

contenção soviética, transcenderam para outras áreas. Isso ocorreu quando o presidente 

Carter concedeu à China a posição de Nação Mais Favorecida, além de oferecer 

empréstimos e maior acesso à tecnologia a fim de lucrar economicamente e iniciar o tão 

esperado processo de liberalização chinês (BLANCHARD; SHEN, 2017). 

 Com o fim da Revolução Cultural, a aliança com os EUA e a morte de Mao houve 

uma série de reformas que intensificaram a abertura para o exterior, principalmente 

através das reformas econômicas orientadas por novos padrões de desenvolvimento 

(VISENTINI, 2011). A escolha por Deng para conduzir a China após Hua Guofeng não 

ocorreu por ser considerado o líder mais influente ou por ser o único contrário aos 

excessos do maoísmo, mas por possuir habilidades de equilibrar demandas conflitantes 

oriundas de diferentes grupos políticos. Ao superar o desafio de articular uma visão de 

modernidade para além dos ímpetos ideológicos, Deng argumentava que a China 

precisava de tecnologia, especialização e capital estrangeiro para vencer suas deficiências 

(BRESLIN, 2007).  

Com as reformas de Deng Xiaoping, inaugurou-se um amplo processo de 

“mudança nas estruturas sociais de acumulação’ com a dissolução das comunas, com uma 

veloz urbanização, com a emergência de uma classe capitalista e de um grande setor 

privado doméstico” (MEDEIROS, 2013, p. 435). Desse modo, a acumulação de capital 

na China submeteu-se a uma lógica de industrialização associada ao progresso técnico; à 

transformação estrutural produtiva e social, produzindo também aumentos salariais. As 

transformações econômicas conduzidas pelo PCC associadas às necessidades do 

Ocidente transcendem a simples abertura de mercado: consistiram na realização de 

reformas domésticas que alteraram o funcionamento do próprio Estado para auxiliar a 

ascensão chinesa ao comércio internacional (LEÃO, 2012).  
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Do ponto de vista da China, avançar nesta meta implicaria importar capital 

estrangeiro, tecnologia e know-how para facilitar sua entrada em instituições econômicas 

relevantes (BLANCHARD; SHEN, 2017). Ao mesmo tempo, para Nixon, retomar as 

relações com a China e pôr fim aos embargos econômicos seria uma forma de minimizar 

os custos políticos com o fracasso da Guerra do Vietnã. Esse esforço forneceria ao país 

um papel dinâmico de formulador na nova ordem internacional que surgira e nisso a 

China desempenhava um papel central para redefinir a diplomacia norte-americana ao 

garantir sua liderança internacional (VISENTINI, 2011). 

Apesar dos esforços, os anos 1980 representaram um momento de crise. A relação 

bilateral foi marcada por desacordos em relação a Taiwan e às diferenças políticas sobre 

a União Soviética. Na China, o cenário social e político era de redução dos salários reais, 

escândalos de corrupção no setor público, aumento da inflação e os efeitos da repressão 

aos protestos de Tiananmen enfraqueceram o ritmo das reformas. Após esse período, 

buscou-se resolver as divergências dentro do Partido Comunista Chinês (PCC) num 

esforço de conciliar diferentes segmentos para alavancar políticas de reforma econômica 

com os setores militares. Leão (2012, p. 163) afirma que “tanto o exército, como as 

principais empresas estatais (e também os bancos) permaneceram subordinados ao 

PCC, sendo inclusive controlados em vários casos por figuras ligadas a este”. A década 

de 1980 e o início dos anos 1990 foram marcados por hiperinflações, déficit na balança 

de pagamentos e crises dentro do Partido Comunista. Nesse período reorientaram sua 

produção para as exportações e também provocaram uma drástica desvalorização do yuan 

em 1994.  

Apesar dos altos e baixos, as ameaças soviéticas e vietnamitas vincularam ambos 

os países no que refere-se às oportunidades de investimento e aos fluxos comerciais. Por 

isso, os Estados Unidos também facilitaram a entrada da China em organizações como o 

Banco Mundial (BLANCHARD; SHEN, 2017; MEDEIROS, 2006). Mesmo após a 

administração de Reagan tentou-se manter o compromisso, mas a dissolução da União 

Soviética enfraqueceu as necessidades de cooperação com Pequim. Outro fator 

desestabilizador foi o episódio de Tiananmen em 1989 onde o congresso estadunidense 

pressionou Bush para aplicar sanções como bloqueio de exportações, de fluxos de 

investimento além de subordinar incentivos em troca da implementação de reformas na 

China. Em ano de eleição, o mesmo também aprovou a venda de um F-16 para Taiwan. 

Não obstante, ambos os países enfrentaram novas tensões. Assumiu-se uma postura mais 

assertiva em que, caso a China não alterasse suas políticas em relação aos direitos 
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humanos, os Estados Unidos revogariam a condição de Nação Mais Favorecida – que 

representava o êxito da integração de Pequim ao Ocidente naquele período 

(BLANCHARD; SHEN, 2017). 

Em seu discurso em 1993, o então presidente Clinton proclamou na Assembleia 

Geral das Nações Unidas que o papel estadunidense seria “expandir e fortalecer a 

comunidade mundial de democracias baseada no mercado” além de “ampliar o círculo de 

nações que vivem em instituições livres” (ESTADOS UNIDOS, 1993, n.p, tradução 

nossa). Em Pequim, isso soou como uma tentativa de converter o país aos moldes 

ocidentais de organização política e econômica enquanto as lideranças chinesas buscavam 

desenvolver sua economia por seus próprios métodos e corrigir suas debilidades no seu 

próprio ritmo (KISSINGER, 2011).  

Questões como a venda de mísseis chineses para o Paquistão e o posicionamento 

espinhoso do governo norte-americano em relação a Taiwan também enfraqueceram os 

esforços de cooperação. No entanto, mesmo com essas oscilações e desencontros, ganhos 

econômicos positivos incentivaram as relações bilaterais. Os Estados Unidos 

reconheciam o papel chinês para lidar com problemas de segurança ambiental, comercial 

e para lidar com a proliferação de armas de destruição em massa na Coréia do Norte 

(BLANCHARD; SHEN, 2017). Enquanto isso, o “Grande Compromisso” chinês na 

década de 1990 envolveu mudanças significativas como a intensificação do fluxo de 

investimentos; o controle de preços básicos; o fortalecimento das empresas estatais em 

setores estratégicos; atração de empresas estrangeiras com viés exportador e políticas para 

as Zonas Econômicas Especiais. Essas medidas compõem os diversos movimentos de 

fortalecimento do Estado e de sua inserção internacional (LEÃO, 2012). Para Hung 

(2018), esse processo teria sido fundamental para incluir o país à ordem global do livre 

comércio. A desvalorização cambial em relação aos seus competidores e o sucesso das 

Zonas Economicamente Especiais (ZEE) intensificou o deslocamento dos fluxos de 

investimento direto externo para a Ásia. 

Em decorrência das propostas de modernização na agricultura, indústria, ciência 

e tecnologia iniciadas desde 1978, principalmente com a “Política de Portas Abertas”, 

destacou-se o estabelecimento das ZEEs. Esses espaços representavam o ensaio de 

ligação com o mundo exterior em termos comerciais. A entrada da China no Banco 

Mundial, no FMI e posteriormente sua participação como membro pleno no GATT 

concretizavam os planos de participar mais ativamente do comércio internacional. Além 

de almejar sucessos econômicos, a participação também visava amenizar os 
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constrangimentos do debate sobre a renovação ou a revogação da condição de NMF com 

os Estados Unidos (OLIVEIRA, 2001). Integrar a China ao Ocidente permitiria a 

construção de um caminho pautado por benefícios mútuos e nisto os Estados Unidos 

desempenharam um papel fundamental. 

 

3.2 A ADESÃO À ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO: ACEITAÇÃO 

DA INFLUÊNCIA CHINESA? 

 

Ao discutir o novo milênio, Kissinger (2011) aponta que na virada do século os 

esforços de Deng Xiaoping começaram a dar frutos. Os novos desafios substituíram as 

ideias utópicas de Mao por uma estratégia mais pragmática em larga medida de 

incrementação e conservação com o objetivo de construir uma sociedade “xiaokang”. Isto 

é, uma sociedade “moderadamente próspera”, a partir de conotações confucionistas. Para 

o autor (2011, p. 474), a busca chinesa “por uma parceria igualitária [com os Estados 

Unidos] não era mais uma reivindicação desproporcional de um país vulnerável; era cada 

vez mais uma realidade amparada por capacidades financeiras e econômicas”. A virada 

do século XXI, portanto, seria uma virada simbólica também para a relação entre os 

países. 

A China compôs o grupo dos 23 signatários do Acordo Geral de Tarifas e 

Comércio, o General Agreement on Tariffs and Trade – GATT, que entrou em vigor em 

1948. Em razão da Revolução de 1949, o governo de Taiwan decidiu unilateralmente 

retirar-se do acordo. No final de década de 1980 a China oficializou sua participação no 

GATT como membro pleno, mas atuou no ciclo de negociações da Rodada do Uruguai 

apenas como observador. Em 1987 criou-se um Grupo de Trabalho formal para revisar o 

pedido de adesão à OMC, mas os acontecimentos de Tiananmen enfraqueceram as 

negociações e sua relação com os Estados Unidos entrou numa fase de tensões (DIAS, 

2004; THORSTENSEN et al., 2010). 

Até 1992 o país enviou cerca de dez delegações para participar das reuniões do 

GATT em Genebra, que avaliava o regime de comércio exterior chinês, ainda 

comprometido com os moldes de economia planejada. Nesse período, o PCC propôs 

cortar tarifas e declarou que entraria no GATT como país em desenvolvimento a fim de 

cumprir as obrigações cabíveis à tal condição. Apesar de assinar a ata final de Marraquexe 

em 1994, que culminou na criação da OMC para substituir o GATT na gestão dos acordos 
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multilaterais, o país ainda não era reconhecido como membro permanente da OMC (LAI, 

2001). 

A OMC foi criada para cumprir três propósitos principais. O primeiro consiste na 

regulamentação do comércio internacional onde os países possam consultar suas agendas 

comerciais. O segundo trata-se de garantir a não discriminação em termos comerciais e, 

por fim, um sistema de julgamento para lidar com disputas comerciais onde as partes em 

questão devem recorrer ao mecanismo multilateral de resolução em caso de prejuízos ou 

anulação de direitos. A liderança norte-americana, portanto, ocupa uma posição central 

ao tornar-se um dos principais articuladores da maior instituição internacional comercial 

após a Segunda Guerra (ADEKOLA, 2019).  

Os Estados Unidos foram o décimo terceiro país a quem a China recorreu ajuda 

para entrar na OMC. As fortes críticas do Partido Republicano à administração de Clinton, 

acusada de atender aos interesses chineses, provocou certa confusão política nos EUA. 

Os republicanos esperavam levantar a cortina de fumaça para sobrepor-se aos seus 

oponentes políticos. O clima de hostilidade criou posicionamentos contrários à entrada 

da China na OMC que baseavam-se em preocupações com suas práticas comerciais e um 

suposto esquema de espionagem aos segredos das armas nucleares norte-americanas 

(LAI, 2001). A intransigência de Pequim e a pressão de grupos empresariais nos Estados 

Unidos exigiram certa flexibilização que demonstrariam os posicionamentos mais 

assertivos do governo norte-americano. Clinton insistiu no apoio à China na expectativa 

de que o país abrisse seus mercados financeiros, de seguros e de telecomunicações. A 

visita de Jiang Zemin para reiniciar as negociações em 1997 reaqueceu a relação 

estremecida, abrindo novos espaços para o diálogo (WONG; YU, 2015) 

Nesse momento Pequim comunicou que cessaria os acordos de cooperação 

nuclear com o Irã enquanto o governo norte-americano permitiria vendas ligadas aos 

setores tecnológicos e de energia nuclear para que ambos retomassem o esquema de 

cooperação (BLANCHARD; SHEN, 2017). Em reunião com a APEC, o governo chinês 

também anunciou que cortaria tarifas de importação. O país adotou quatro reduções 

tarifárias, reduzindo sua alíquota de 43% para 17% e prometeu baixar ainda mais ao nível 

médio dos países em desenvolvimento. Sinalizou também sua vontade em expandir e 

abrir mercados (LAI, 2001). Ao mesmo tempo, Clinton realizou um discurso em abril de 

1999 sobre suas políticas para a China. O presidente disse que a globalização pode 

evidenciar a repressão e as violações aos direitos humanos, mas que não era possível 

evitá-las. O caminho para combatê-las seria promover uma integração entre as nações e 
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que os Estados Unidos enquanto país mais forte do mundo em termos econômicos e 

militares deveria ter a responsabilidade de ocupar esse papel (ESTADOS UNIDOS, 

1999). 

A China precisou negociar sua adesão, subordinada às reformas econômicas 

solicitadas e à abertura ao mercado internacional. De todos os governos estrangeiros, os 

Estados Unidos foram os que o país mais precisou agradar nas negociações dada a 

importância de sua contribuição financeira para a organização; a capacidade de persuasão 

aos outros membros e pelo peso político que o status de principal potência internacional 

oferecia. As negociações entre Washington e Pequim foram cruciais para o sucesso da 

adesão (FENG, 2006). 

Para China, manter-se fora da organização poderia implicar em severas restrições 

aos seus produtos por conta dos obstáculos ao comércio já que não desfrutaria dos quadros 

regulatórios da OMC. O processo de adesão ocorreu por duas vias onde o Grupo de 

Trabalho definia como as regras multilaterais seriam aplicadas ao país e a outra implicava 

em decisões bilaterais discutidas com as partes interessadas. Dessa forma as negociações 

seriam multilateralizadas, ou seja, aplicam-se aos demais países membros. O Acordo 

sobre Direitos de Propriedade Intelectual com os Estados Unidos em 1996 e a definição 

do status chinês enquanto “Relações Comerciais Permanentes e Normais”, aprovada pelo 

senado norte-americano, ofereceu sustentação política para o acesso do país a OMC 

(OLIVEIRA, 2001; THORSTENSEN et al., 2010).  

Depois de 13 anos de negociação, os países membros convergiram com a entrada 

da China na Organização Mundial do Comércio. Para isso, Pequim comprometera-se em: 

a) Reduzir tarifas e restrições às importações de produtos industrializados e 

agrícolas; 

b) Publicar leis, relatórios e medidas relacionadas ao comércio; 

c) Ampliar o setor bancário e o de telecomunicações;  

d) Alterar padrões técnicos que atendessem às exigências internacionais; 

e) Assumir uma política comercial mais transparente; 

f) Notificar subsídios concedidos às empresas estatais; 

g) Compras de estatais compatíveis às regras da OMC; 

h) Notificar as áreas economicamente especiais e sua legislação vigente; 

i) Não discriminação de produtos e empresas dos países membros; 

j) Eliminar incentivos às exportações de produtos agrícolas, entre outros. 
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A China viu sua entrada na OMC como um teste da disposição do Ocidente em 

aceitá-la como membro da comunidade internacional ao mesmo tempo que Washington 

buscava manter as transformações chinesas “no caminho certo” – já que as políticas 

domésticas de ambos os países provocavam tensionamentos nas relações sino-

americanas. O longo processo de adesão concluiu-se em 2001 com a assinatura do Acordo 

Geral sobre Pautas Aduaneiras com os Estados Unidos a fim de assegurar a redução de 

tarifas, o processo contínuo de liberalização e de garantir relações comerciais (FENG, 

2006; THORSTENSEN et al., 2010).  

 No dia 9 de março de 2000, o presidente Clinton enfatizou que o congresso norte-

americano não votaria se a China entraria na Organização Mundial do Comércio, mas 

quais benefícios os Estados Unidos compartilhariam com a entrada do país na OMC. 

Nesse sentido, o voto contrário custaria empregos nos EUA e significaria uma 

desvantagem em relação aos competidores europeus, que “conquistariam” os mercados 

chineses. Ainda argumenta que: 

 

Supporting China's entry into the W.T.O., however, is about more than our 

economic interests; it is clearly in our larger national interest. It represents 

the most significant opportunity that we have had to create positive change in 

China since the 1970's, when President Nixon first went there, and later in the 

decade when President Carter normalized relations. I am working as hard as 

I can to convince Congress and the American people to seize this opportunity4 

(ESTADOS UNIDOS, 2000, n.p).  

 

 

Muitos destacam a pressão do empresariado durante a administração Clinton na 

condução da política externa para China. A influência das correntes realistas, dos hawk e 

do lobby de Taiwan pareciam diminuir. Os líderes chineses mantiveram as grandes 

estratégias e a definição das relações de poder-economia-política externa centradas no 

PCC. Para o presidente Hu Jintao, a adesão da China significa 

 

[u]m marco na reforma e abertura da China, trazendo-nos para uma nova era 

de maior abertura. Para ingressar na OMC foi uma importante decisão 

estratégica com base em nossa análise abrangente da situação em casa e no 

exterior, a fim de impulsionar a reforma e abertura da China e impulso de 

modernização socialista (WTO, 2012, p. 3). 

 
4 Disponível em                               

https://www.iatp.org/sites/default/files/Full_Text_of_Clintons_Speech_on_China_Trade_Bi.htm. Acesso 

em setembro de 2020. 
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Antes da OMC o PIB chinês alcançava cerca de 1,3 trilhões de dólares, ocupando 

a sexta posição no ranking mundial. Até 2014, atingiu a marca dos 10 trilhões de dólares 

chegando a segunda posição. O país tornou-se o maior parceiro comercial de mais de 120 

membros da OMC com a exportação de mercadorias acima de US$ 2 trilhões em 2014, 

representando cerca de 12% do total global. Dessa forma tornou-se a segunda maior 

economia exportadora poucos anos depois (THORSTENSEN et al., 2010; WTO, 2015). 

 Ao analisar a China após sua entrada na OMC, o diretor de Política Comercial 

Yuan Yuan reafirmou os benefícios, as oportunidades de investimentos e os lucros 

gerados pelas empresas ao longo das décadas. Assim, reitera:  

 

By upholding the WTO principles of non-discrimination, transparency and fair 

trade, as well as actively participating in the regular work of the WTO, 

multilateral and plurilateral negotiations, dispute settlement, trade policy 

monitoring, development related issues and council and committee meetings, 

you name it, China has made great contribution to the big family of the world 

trading system (WTO, 2015, p. 2). 

 

O premiê Zhu também comentou a adesão. Se a China quisesse ser integrada à 

comunidade internacional o país deveria seguir as regras do jogo e Pequim não poderia 

fazer isso sem concessões. A entrada da China demonstrou a importância do comércio 

internacional para o projeto de crescimento econômico chinês além de simbolizar o desejo 

de Pequim em reinserir-se nas relações comerciais com o restante do globo (FENG, 

2006). Isso resultou da vontade de adaptar seu modelo econômico às necessidades da 

ordem global vigente flexibilizando suas peculiaridades. Por outro lado, representou a 

vontade política dos membros da OMC em integrar o país à organização para desfrutar 

de seus interesses. Em outras palavras, Pequim precisava das garantias oferecidas pela 

OMC para transformar as relações comerciais o ponto gravitacional de sua política de 

crescimento enquanto os demais países eram atraídos pelos ganhos da abertura do 

mercado chinês (THORSTENSEN et al., 2010). 

 

3.3 A CRESCENTE INFLUÊNCIA DA CHINA NO COMÉRCIO MULTILATERAL 

 

A evolução do sistema internacional criou uma ordem política liderada pelos 

Estados Unidos, mas também alterou a posição relativa da China. Isso teve um impacto 

sistêmico na relação bilateral principalmente após a adesão chinesa à Organização 

Mundial do Comércio. A intensificação dos fluxos comerciais com os Estados Unidos e 



43 
 

os demais países deslocou o eixo geopolítico do Atlântico para o Pacífico. Ademais, 

devolveu ao país uma posição relevante na distribuição de poder global (FENG, 2006). 

A elaboração de políticas de atração de investimento estrangeiro direto, a 

internacionalização de suas empresas, a expansão da capacidade de inovação tecnológica 

além da delimitação de seus objetivos estratégicos a curto, médio e longo prazo 

mostraram-se cruciais para projeção de seu poder econômico, político e militar (LEÃO; 

PINTO; ACIOLY, 2011).   

Esse novo acontecimento despertou duas formas de olhar para a China moderna. 

O jornalista Rob Giffor diferenciou aqueles que percebem benefícios com a ascensão 

chinesa, os Panda Huggers, daqueles pessimistas, os Dragon Slayers, que encaram isso 

como uma ameaça ao mundo tal como conhecemos. Assim, o autor os define: 

 

Panda Huggerq is someone who says that almost everything going on in China 

is good, that China’s progress is a great thing for the world, and that any 

problems are peripheral. A dragon-slayer is someone who says the situation 

in China is terrible, that China is a threat to the world, and that any positive 

developments are just window-dressing (GIFFOR, 2010, p. 9). 

 

A questão é que essas visões extremas não contemplam a complexidade da China 

nos dias de hoje. Gifford (2010) afirma que durante a Guerra Fria essa questão poderia 

ser mais simples já que, para o Ocidente, a China comunista era vista como uma ameaça 

à paz mundial. Em outros tempos, o fortalecimento de Pequim simbolizaria uma situação 

alarmante de violação aos direitos humanos e exportação do comunismo para o restante 

do globo. No entanto, para ele, o sucesso das reformas nos últimos trinta anos, que 

resultaram na redução da pobreza, no surgimento de uma classe média com acesso a bens 

de consumos similares aos dos países ocidentais, modificou essa percepção sobre a China. 

Finalmente o autor aponta que o Ocidente precisa repensar e questionar seus próprios 

preconceitos em relação a Pequim para compreender seu papel no mundo na atualidade. 

É nesta percepção mais otimista que pretendo debruçar-me neste tópico: o que levou os 

Estados Unidos a olhar com “otimismo” para a inclusão da China moderna? 

Uma das razões que explicam o interesse da OMC em incluir a China era articular 

uma ordem econômica verdadeiramente global, com exceção da Rússia. Nesse período a 

organização buscava avançar com a implementação de um sistema comercial liberal e 

garantir as regras e os procedimentos ao maior número de países possíveis. E, assim, a 

participação chinesa representaria um avanço significativo. Outro fator relevante é o 

aumento da credibilidade da instituição diante das nações em desenvolvimento já que a 
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OMC ocuparia o papel de organizador das negociações sobre questões comerciais e das 

ações de cooperação regional em locais diversificados (STUART, 1997). 

A liberalização do comércio e dos investimentos desempenhou um papel 

importante nas reformas chinesas destinadas ao setor manufatureiro. A expansão das 

ZEEs para estimular o comércio ampliou os investimentos estrangeiros; as exportações 

de manufaturados; as redes de marketing no exterior e proporcionou o desenvolvimento 

de altas tecnologias. Aprofundar laços comerciais com a China diante dessas 

oportunidades de mercado soou promissor. O estabelecimento de zonas de livre comércio 

com infraestrutura moderna, farta disponibilidade de mão de obra barata, legislação 

trabalhista e salário “flexíveis” assim como vendas sem impostos atraíram a atenção de 

investidores estrangeiros. Em troca, esses introduziriam suas tecnologias e métodos de 

modernização do aparelho produtivo a fim de criar um fluxo de exportação capaz de gerar 

divisas (MORENO, 2015). Questões como a formação de Joint Ventures (JVs); cotas de 

geração de emprego; estímulo ao consumo com marcas líderes no mercado mundial e 

privatizações a partir do insider privatization eram vistas como uma contribuição aos 

objetivos de desenvolvimento (NAUGHTON, 2007).  

Além das ZEEs, a redução considerável de suas tarifas e outras barreiras às 

importações despertou certa euforia no cenário internacional. A taxa tarifária MFN média 

simples aplicada na China foi reduzida de 50% no início da década de 1980 para 15,6% 

em 2001 e caiu para 9,5% em 2009. O regime de exportações também foi simplificado, 

apesar de ainda ser considerado um sistema complexo. Segundo o relatório Economic 

environment (2006) produzido pela OMC, a adesão do país atuou como catalisador para 

as reformas das políticas comerciais especialmente no que refere-se às barreiras de 

importação, proporcionando regras mais seguras no sistema comercial a fim de 

impulsionar o crescimento de suas exportações. O mesmo relatório reitera que o aumento 

da participação chinesa em acordos regionais e bilaterais expandem o sistema multilateral 

de comércio e diversificam as trocas entre os países. 

Na primeira fase da adesão, os Estados Unidos foram o principal emissor de 

investimentos na China. A maioria dos investimentos americanos e europeus 

concentravam-se nos setores intensivos em capital e tecnologia. Desde a oficialização das 

relações sino-americanas em 1972 é possível perceber a intensificação das trocas 

comerciais. Ao longo da década de 1970, como demonstra a tabela abaixo, o fluxo 

comercial entre os países expandiu de forma constante. Já nos anos 1980, com o aumento 

das exportações chinesas nota-se o déficit comercial dos EUA na marca dos US$ 426 
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Figura 1: Balança Comercial dos EUA com a China: 1975 a 2008. Fonte: CARVALHO; 

CATERMOL, 2009, p. 239. 

milhões. Na década de 1990 o déficit americano alcançou cerca de US$ 11 milhões. Em 

2008 esse valor disparou para mais de US$ 260 milhões (CARVALHO; CATERMOL, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

O crescimento das exportações chinesas e o acúmulo de superávit em relação aos 

EUA foram questões decisivas para o sucesso comercial. Medeiros (2006) explica que o 

boom das exportações nos anos 2000 foi resultado da “nova economia” estadunidense e 

dos reflexos da Tecnologia de Informação (TI). Ao manter inalterada sua taxa nominal 

de câmbio em relação ao dólar, o país reagiu à contração das exportações com medidas 

centradas no aumento dos investimentos públicos. Por ocupar uma posição privilegiada 

na produção de bens consumo industriais para o Ocidente houve um deslocamento 

produtivo para os asiáticos que, ao mesmo tempo, expandiram o mercado interno. Outro 

fator relevante para o sucesso econômico foi o aumento dos preços de commodities 

durante os anos 2000, que produziu uma melhora nos termos de troca para países 

exportadores líquidos desses produtos. Essa dinâmica teria contribuído para a mudança 

do centro gravitacional produtivo para a Ásia.  

O sucesso econômico incomodou a administração Bush. Nos Estados Unidos, 

Bush enxergava a China como um concorrente estratégico cuja modernização militar 

seria uma ameaça à Taiwan. Entretanto, após os ataques da Al Qaeda resgatou-se a 

relação com Pequim em busca de apoio à sua guerra global contra o terror principalmente 

no Iraque e na Coréia do Norte. Ainda assim o ano de 2003 foi marcado por 

desentendimentos em relação à Taiwan; pelo déficit comercial sino-americano; pelos 
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subsídios aos bens de consumo chineses e também pelas inquietações de Pequim com 

determinadas obrigações da OMC. O governo norte-americano acusou a política 

monetária de Pequim como uma das principais causas para o déficit, pressionando para 

que valorizassem o renminbi (BLANCHARD; SHEN, 2017). 

Nos anos após a adesão, influências estrangeiras buscavam “educar” a China a 

partir das regras do comércio multilateral principalmente no que refere-se à 

internacionalização do país. Isso não seria apenas uma continuidade das políticas de 

Deng, mas aplicava-se às ideias, normas e regras internacionais que visavam influenciar 

a tomada de decisão dos líderes chineses na arena doméstica. Esse processo envolve duas 

dimensões: um aprendizado internacional sobre o país e a “educação” da comunidade 

internacional sobre o funcionamento da ordem liberal (BLANCHARD; SHEN, 2017; 

YU, 2020). 

Apesar das discordâncias, os chineses reconheceram que precisavam dos 

investimentos e das tecnologias norte-americanas. A demanda técnica para a integração 

efetiva da China fez com que líderes nacionais enviassem especialistas para o exterior a 

fim de impulsionar o diálogo entre líderes chineses, representantes de empresas 

estrangeiras e instituições multilaterais. Com essas trocas, a abertura para o mercado 

externo forçou as empresas nacionais a reduzirem as ineficiências em suas operações e 

nas tarifas, que permitiram a compra de bens intermediários com maior qualidade e menor 

preço (FENG, 2006). 

O premier Wen Jiabao relata que a participação da China na organização 

representa uma porta aberta na qual Pequim estendeu sua mão para o mundo e a OMC 

seria o seu abraço total ao regime de comércio multilateral. No décimo aniversário da 

adesão chinesa, a Permanent Mission of China to the WTO (2012) publicou um relatório 

para avaliar os efeitos da abertura. Dentre os ganhos positivos, o país passou a ocupar a 

posição de segunda maior economia em termos de PIB; o maior destino de IDE entre os 

países em desenvolvimento; o terceiro importador de serviços comerciais e o maior 

investidor dentre os países em desenvolvimento. O gráfico abaixo é citado no documento 

e apresenta sua performance econômica no que refere-se aos fluxos de investimento direto 

externo, isto é, aos investimentos e aquisições em outros países. Em 2001 o fluxo de saída 

era pouco expressivo. Em 2007 atingiu cerca de US$ 100 bilhões e aumentou para US$ 

300 bilhões em 2010, período em que o país completou dez anos como membro da 

organização. Também é possível perceber o aumento dos fluxos de entrada, que 

representava cerca de US$ 200 bilhões em 2001, US$ 300 bilhões em 2006 e aumentou 
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Figura 2: Estoque de entrada e saída de IED da China entre 2001 e 2010. Fonte: WTO, 2015, p.8. 

para US$ 600 bilhões em 2010. O mesmo relatório também apresenta questões como a 

dependência expressiva das exportações; o fato de ainda ser categorizado como país em 

desenvolvimento e um método limitado de gestão econômica enquanto desafios 

significativos para os próximos anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Miaojie Yu (2020) classifica a realização do milagre econômico em três etapas. A 

primeira consiste na ampla abertura antes de 2001, a abertura intensiva onde a abundância 

em mão de obra e seus custos relativamente baixos serviram como “a maior fábrica do 

mundo”, principalmente com o estabelecimento dos parques industriais nas ZEEs. No 

entanto, a entrada da China na OMC deu início ao segundo ciclo entre 2001 e 2017. Nesse 

período os aumentos salariais transformaram essas vantagens, que passaram a ser de 

outros países da Ásia Oriental como o Vietnã, enquanto o crescimento chinês 

fundamentou-se principalmente no boom das exportações.  E, por fim, a abertura total 

desde 2017 quando o PCC estabeleceu uma nova era das forças motrizes do comércio 

exterior da China no 19º Congresso Nacional do Partido Comunista. Nesse encontro o 

líder Xi Jinping afirma que após décadas de intenso trabalho a China trilhou seu caminho 

rumo ao próprio desenvolvimento e inaugura um novo momento histórico. Assim, aponta 

que: 

 



48 
 

With a history of more than 5,000 years, our nation created a splendid 

civilization, made remarkable contributions to mankind, and became one of 

the world’s great nations. But with the Opium War of 1840, China was plunged 

into the darkness of domestic turmoil and foreign aggression; its people, 

ravaged by war, saw their homeland torn apart and lived in poverty and 

despair. With tenacity and heroism, countless dedicated patriots fought, 

pressed ahead against the odds, and tried every possible means to seek the 

nation’s salvation. But despite their efforts, they were powerless to change the 

nature of society in old China and the plight of the Chinese people. National 

rejuvenation has been the greatest dream of the Chinese people since modern 

times began (CHINA, 2017, n.p)5. 

 

 

Em 2010 a China e os dez países que compõem a Associação de Nações do 

Sudeste Asiático – ASEAN estabeleceram o ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA), 

a maior área de comércio no mundo em termos de população. O processo que demorou 

cerca de uma década para ser concretizado começou em 2002 quando Singapura, Brunei, 

Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã chegaram a um acordo de tarifa zero para mais de 

600 produtos. Até 2015, a China e grande parte dos membros da ASEAN já tinham 

implementado tarifas a zero à maior parte de seus bens negociáveis. Outro exemplo de 

como a China “aprendeu” a jogar o jogo do comércio internacional foi a iniciativa “One 

Belt One Road”, conhecida como a Nova Rota da Seda do século XXI que construiu 

conexões com os países emergentes a fim de explorar seus mercados. O cinturão 

econômico foi iniciado pela China em 2013 e dedica-se a fortalecer os laços econômicos 

de infraestrutura, comércio e investimento entre a China e aproximadamente outros 64 

países. Desses, 10 membros da ASEAN, 18 da Ásia Ocidental, 7 pertencem à 

Comunidade dos Estados Independentes e 16 da Europa Oriental (YU, 2020). 

Além dessas iniciativas, a China submeteu à OMC uma série de notificações que 

abrangem uma ampla gama de acordos e medidas de harmonização com as exigências do 

sistema de comércio multilateral. A reforma do sistema de investimentos em IDE iniciada 

em 2013 implicou na criação da Pilot Free Trade Zone em Xangai, expandindo-se nos 

anos seguintes para 11 zonas. Os investidores não citados em uma “lista negativa” 

recebem tratamento semelhante às empresas nacionais no que refere-se ao seu 

estabelecimento e sua aprovação. Essas zonas tornaram-se uma importante ferramenta 

para impulsionar investimentos e exportações. As importações totais dessa região 

somaram RMB 800 bilhões em 2017, enquanto as exportações alcançaram RMB 600 

 
5 Disponível em 

www.xinhuanet.com/english/download/Xi_Jinping&#39;s_report_at_19th_CPC_National_Congress. 

Acesso em: 05 dez. 2019. 
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bilhões. Nesse mesmo ano, outra reforma realizada foi a tarifária quando o país reduziu 

as tarifas MFN para 14,6% nos produtos agrícolas e 8% aos produtos não agrícolas, 

aplicando-se à cerca de 200 mercadorias. Desde 2002 a China também assinou 16 acordos 

de livre comércio com 24 países incluindo Paquistão, Nova Zelândia, Peru, Chile, Costa 

Rica e os que compõem a ASEAN. O volume comercial com os países da ALCA 

representa a diversidade geográfica da influência chinesa. O fluxo comercial com o bloco 

correspondeu a 38% do volume total do comércio exterior em 2016, ano em que RMB 42 

bilhões de impostos foram isentos ou reduzidos para importação de produtos de empresas 

parceiras (WORLD TRADE ORGANIZATION, 2018). 

De acordo com autoridades chinesas, os próximos passos consistem em estender 

essas zonas de livre comércio de alto padrão começando por seus países vizinhos através 

da iniciativa Belt and Road e depois ao redor do globo. Assim, afirmam que pretendem, 

juntamente com seus parceiros comerciais, reduzir as barreiras tarifárias e não tarifárias 

para intensificar mutuamente o comércio de mercadorias a fim de alcançar benefícios 

mútuos e “resultados ganha-ganha”. Dessa forma, a China pretende promover a 

facilitação e a liberalização do comércio de serviços e investimentos para aperfeiçoar as 

condições de acesso ao mercado de proteção de investimento aos investidores chineses 

que arriscam-se internacionalmente. No 19º Congresso Nacional do PCC, o presidente 

Xi-Jinping declarou a China como parceira do sistema de comércio multilateral e do seu 

fortalecimento ao redor do mundo (WORLD TRADE ORGANIZATION, 2018).  

Ao discutir a integração chinesa, Ikenberry aponta que (2008, p. 32): 

 

Chinese economic interests are quite congruent with the current global 

economic system-a system that is open and loosely institutionalized and that 

China has enthusiastically embraced and thrived in. State power today is 

ultimately based on sustained economic growth, and China is well aware that 

no major state can modernize without integrating into the globalized capitalist 

system; if a country wants to be a world power, it has no choice but to join the 

World Trade Organization (wTo). The road to global power, in effect, runs 

through the Western order and its multilateral economic institutions. 

 

 

Ao rejeitar o G2 como substituição ao G8, a China reforça o reconhecimento do 

G20 como o novo fórum econômico global. Para Nai-keung (2009), essa atitude 

demonstra que não há o desejo de dominação, em consonância com as tradições chinesas 

inspiradas em Lao Tze há mais de dois mil anos. Por outro lado, entre o G20, o país 

destaca-se como líder dos países emergentes: essa seria sua principal posição na 

comunidade internacional. Ao assumir o papel de potência mundial, o governo chinês 
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deveria agir como “parte interessada responsável” assumindo e satisfazendo critérios da 

outra parte interessada, que seriam os Estados Unidos. Por essa razão, Nai-keung aponta 

que a China pretende assumir uma atuação responsável ainda que confronte os interesses 

dos Estados Unidos a fim de recuperar sua relevância internacional.  

A autora (2009) afirma que mesmo quando pobre e fraca, o forte sentimento de 

orgulho nacional chinês recusava submeter-se a qualquer grande potência e a posição de 

autoridade internacional implica em não obedecer as regras estabelecidas por outros. Para 

o Ocidente, a desigualdade técnica-militar-produtiva cria um contexto de aceitação da 

condição de potência, mas esses aspectos não são suficientes para ser uma potência 

mundial de acordo com a percepção chinesa. O objetivo desses acordos com os países 

emergentes, portanto, seria “ganhá-los” impulsionando seu desenvolvimento e 

compartilhando o sucesso de suas experiências já que “a China não pretende ser rica e 

próspera sozinha às custas de todos os outros”. Isso não significa que o país não estaria 

disposto a utilizar sua capacidade militar, mas sua projeção de poder não depende 

principalmente deste aspecto. Ao comentar sobre, Cambell e Ratner (2018, n.p) afirmam 

que:   

 

Building a stronger and more sustainable approach to, and relationship with, 

Beijing requires honesty about how many fundamental assumptions have 

turned out wrong. Across the ideological spectrum, we in the U.S. foreign 

policy community have remained deeply invested in expectations about 

China—about its approach to economics, domestic politics, security, and 

global order—even as evidence against them has accumulated. The policies 

built on such expectations have failed to change China in the ways we intended 

or hoped. 

 

Breslin (2007) discute que talvez a maior preocupação dos países ocidentais em 

relação à China seja que ninguém mais tem a capacidade de fazer algo sobre sua ascensão. 

Cita como exemplo quando o Comitê de Relações Exteriores do Reino Unido (UK 

Foreign Affairs Committee – FAC) debateu as orientações de política externa para a China 

nos anos 2000. Houve uma aceitação de que a influência do Reino Unido só poderia estar 

nas margens, sem capacidade considerável de “engajar” ou “conter” o país. Assim, 

definiu-se que a melhor forma de se envolver seria estabelecer uma relação benéfica que 

priorize interesses comerciais.  

A European Think-tank Network on China (ETNC) produziu um documento onde 

afirma que a União Europeia está reconsiderando suas relações com a China visando o 

“pragmatismo de princípios”. No relatório, afirma-se que a União Europeia (UE) vê-se 



51 
 

como poder normativo fundador de valores políticos fundamentais como democracia, 

direitos humanos e liberdade. Apesar disso, a UE via-se obrigada a repensar “seu papel 

global”, incluindo a relação com poderes “não democráticos” como da China através de 

uma agenda positiva enquanto parceira aliada ao gerenciamento construtivo das 

diferenças. Essa abordagem reafirma a percepção ocidental de “gestor” da ordem global 

cuja ascensão chinesa enseja certa aceitação da coexistência de um ator não ocidental na 

governança global, reorientando a relação de poder perpetuada ao longo do século XX.  

Em outras perspectivas, as falhas do engajamento com a China sobrepuseram-se 

aos benefícios imaginados para a comunidade ocidental. Uma percepção presente e 

esclarecedora sobre a posição de alguns pensadores em relação à atuação chinesa é o 

discurso apresentado na Hinrich Foundation em 2019 onde Stewart Paterson argumenta 

que o Partido Comunista manteve seu monopólio de poder e produziu riquezas 

extraordinárias para seus aliados e para a elite política. À medida que o país passou a 

expandir sua capacidade de produção, aumentaram seu poder e sua influência 

internacional. Esse poder agora estaria sendo traduzido em poder político contrário aos 

valores ocidentais. Ou seja, o Ocidente teria fortalecido um inimigo contrário aos valores 

liberais. Assim, o liberalismo econômico enfraqueceu seu papel moral já que para ele não 

houve mudanças políticas significativas nem o cumprimento de todas as regras da OMC. 

É nesta frustração das expectativas ocidentais em relação à abertura chinesa que consiste 

o próximo capítulo. 
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4 O FRACASSO DAS EXPECTATIVAS OCIDENTAIS DIANTE DA 

TRAJETÓRIA DE CRESCIMENTO CHINESA 

 

Para refletir sobre as transformações que marcaram as relações bilaterais entre 

China e Estados Unidos nos últimos anos é preciso considerar os desdobramentos da crise 

financeira de 2008.  Neste capítulo, busco descrever a mudança da estratégia de 

socialização da China para a de contenção. Considerando os efeitos da crise de 2008 para 

o poder norte-americano paralelamente à ascensão chinesa, busco descrever os 

acontecimentos que caracterizam o início das estratégias de contenção que culminaram 

nas disputas econômicas, conhecidas como Guerra Comercial de 2017. 

 

4.1 O INÍCIO DA DETERIORAÇÃO DAS RELAÇÕES SINO-AMERICANAS 

 

O ano de 2008 rompeu com o ritmo de crescimento internacional. A crise 

financeira global que começou nos Estados Unidos adquiriu proporções sistêmicas: 

quebrou instituições financeiras relevantes; desvalorizou moedas em relação ao dólar; 

reduziu os indicadores produtivos e aumentou significativamente as taxas de desemprego 

ao redor do globo. Mesmo após mais de dez anos depois, a economia mundial não foi 

capaz de retomar grandes patamares de crescimento (CARVALHO; CATERMOL, 

2009).  

A crise financeira evidenciou algumas fragilidades norte-americanas tais como 

sua reputação internacional, manchada com a atuação do país na Guerra do Iraque e no 

Afeganistão durante o governo Bush; a falência do banco Lehman Brothers e a política 

monetária norte-americana. Esse cenário instigou o questionamento da Europa Ocidental 

e dos Estados Unidos como fomentadores do crescimento econômico mundial. Por outro 

lado, proporcionou o surgimento de novos poderes econômicos e de novas vozes políticas 

que impactaram a contraposição de poder entre os países considerados desenvolvidos e o 

“resto”. Não obstante, a recessão econômica também evidenciou algumas fragilidades 

chinesas. O ritmo do crescimento chinês foi afetado pelo enfraquecimento do seu maior 

parceiro comercial, os Estados Unidos. Então, o país sofreu um colapso comercial, a 

desvalorização do renminbi e uma reversão na trajetória de crescimento. A dependência 

do crescimento puxado pelas exportações deixou-a vulnerável aos efeitos da recessão 

global de 2008. Em 2009 as exportações chinesas caíram para 16% e suas importações 
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para 11%, o que refletia a alta intensidade de exportação do setor manufatureiro. Ao 

mesmo tempo o crescimento do PIB alcançou 14% em 2007 caindo para cerca de 8% em 

2009, a menor taxa em mais de uma década. Apesar disso, atravessou essa turbulência 

relativamente bem se comparada aos demais países com uma taxa de crescimento acima 

de 5% (BANCO MUNDIAL, n.d.; WTO, 2015)6. As medidas de recuperação consistiram 

em aumentar os gastos públicos em bens e serviços nas áreas de infraestrutura rural, 

ferrovias, aeroportos; investir mais em seguridade social, oferecendo subsídios agrícolas 

e estímulos ao consumo interno; realizar concessões tributárias para setores industriais 

específicos como telecomunicações, aço e automobilísticos (BANERJEE; VASHISTH, 

2010).  

Nos Estados Unidos, para gerenciar sua crise doméstica, Canrong (2016) destaca 

seis prioridades diplomáticas durante o governo de Barack Obama. A primeira consistiu 

em recuperar a credibilidade norte-americana a fim de controlar os custos políticos 

gerados durante o mandato de Bush, marcado pelas guerras travadas no Iraque e no 

Afeganistão. Para contornar os efeitos dessas ações, Obama retirou grande parte de suas 

forças militares do Oriente Médio. No entanto, envolveu-se novamente com as guerras 

civis na Líbia e na Síria, que geraram o maior fluxo de refugiados do século. A segunda 

estratégia envolveu reanimar a economia atolada pela crise financeira de 2008. Em seu 

primeiro mandato Obama articulou a Cúpula do G20, coordenando políticas 

macroeconômicas que prometiam crescer as exportações na tentativa de revitalizar suas 

indústrias. Na realidade, tais medidas não mostraram-se tão bem-sucedidas: o presidente 

não recuperou os empregos como prometido e o aumento das exportações foi menor do 

que o crescimento esperado.  

Outro objetivo foi continuar a luta contra o terrorismo que teve como grande 

conquista o assassinato de Osama bin Laden, mas ao tempo enfrentou a ascensão do 

Estado Islâmico cujas ações desestabilizaram  diversas regiões do mundo árabe. No que 

refere-se às questões globais como o progresso da cooperação sobre mudanças climáticas 

e a promoção de um mundo livre de armas de destruição em massa, Canrong (2016) 

atribui o sucesso em grande parte ao apoio da China. Para ele, apesar dos esforços de 

Obama serem reconhecidos internacionalmente com o Prêmio Nobal da Paz, o presidente 

não foi capaz de articular a influência norte-americana para frear o programa nuclear 

iraniano nem o da península coreana.  

 
6 Disponível em: data.worldbank.org/indicator. Acesso em: 10 dez. 2019. 
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Quanto à recuperação da reputação norte-americana Obama foi parcialmente bem-

sucedido ao retomar as relações diplomáticas com Cuba, o que rendeu certo otimismo nos 

países da América Latina. Não obstante, a oposição dos republicanos na retirada dos 

embargos econômicos dominaram no Congresso e não permitiram que as relações 

bilateriais fossem retomadas. Por fim, um dos principais objetivos da administração 

Obama foi deslocar o foco diplomático centrado na Europa nos últimos séculos para a 

Ásia através da iniciativa conhecida como “retorno à Ásia-Pacífico”, posteriormente 

chamada de “pivô asiático”. Nessa mudança, Barack Obama proclamou-se como 

“America's first Pacific president" (CANRONG, 2016). 

A retomada do olhar para o Pacífico tem como razão fundamental a ascensão da 

China nos últimos trinta anos. A China superou a posição do Japão como segunda maior 

economia mundial no mesmo ano e ultrapassou os EUA na produção de manufaturados 

e na geração de energia. Canrong destaca que os estrategistas norte-americanos estão 

cientes de que o desenvolvimento das indústrias associam-se à capacidade de poder 

militar e, consequentemente, tal fortalecimento permitiria condições materiais de 

competir pela liderança global. O país tem remodelado seu setor militar de forma 

impressionante. A organização tecnológica subdesenvolvida onde a China preocupava-se 

com sua defesa em grande parte contra nômades e inimigos nas regiões de fronteira, por 

exemplo, a extinta União Soviética, agora tem desenvolvido formas mais modernas para 

lidar com a capacidade militar norte-americana (CANGRONG, 2016; MONTGOMEY, 

2014). 

Enquanto no século XX os inimigos norte-americanos (Japão, Rússia e Alemanha) 

não possuíam capacidade a longo prazo de superar os Estados Unidos em termos de 

capacidade produtiva, a posição de “fabricante do mundo” que caracterizou a China ao 

longo dos primeiros anos de sua abertura econômica causou um choque na estratégia de 

socializar a China ao mundo ocidental. Nesse sentido a noção de reequilibrio representa 

que havia um equilíbrio na Ásia, mas teria sido quebrado pela ascensão chinesa. Depois 

da região ter sido negligenciada diplomaticamente no período Bush, que preocupava-se 

essencialmente com a Guerra ao Terror, agora os Estados Unidos deveriam “reequilibrar” 

a fim de conter a expansão da influência chinesa. À medida que as suposições norte-

americanas conduziam suas políticas para China, as lacunas entre suas expectativas e a 

realidade chinesa cresciam de forma que as “distrações estratégicas” inerentes à Guerra 

ao Terror a partir dos atentados de 2001 conduziu o aparato de segurança nacional para 

outras regiões.  
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Enquanto isso, a administração Bush desviou sua atenção das mudanças que 

ocorriam na Ásia ao mesmo tempo em que a China realizava enormes conquistas 

militares, diplomáticas e comerciais. Essa distração estratégica deu à China oportunidades 

vantajosas para o fortalecimento de sua projeção internacional. Assim, as autoridades 

chinesas em 2008 encontraram os Estados Unidos marcados pela crise financeira, atolado 

em seus caríssimos esforços das guerras travadas no Afeganistão e no Iraque, ao mesmo 

tempo em que Washington enfrentava o seu maior e mais dinâmico concorrente do século 

XXI – que apresentava-se como um modelo de desenvolvimento alternativo para os 

outros países. Essa constatação marcou a administração Obama e teria sido o início da 

configuração da China enquanto ameaça para os interesses estadunidenses (CAMPBELL; 

RATNER, 2018). 

No seu artigo America’s Pacific Century publicado em 2011, Hillary Clinton 

afirma que nos próximos dez anos os Estados Unidos devem decidir de forma inteligente 

e sistemática onde investir seus recursos diplomáticos e econômicos. Para garantir uma 

melhor posição na liderança mundial, uma das tarefas mais importantes deve concentrar-

se no Pacífico, região que abriga outros poderes em ascensão e tornou-se uma peça 

fundamental na geopolítica mundial. Clinton (2011) observou que Estados Unidos e 

China tem buscado uma resposta alternativa para uma pergunta já repetida ao longo da 

História: o que fazer quando um poder estabelecido encontra uma potência em ascensão? 

Para responder essa questão, a administração Obama deslocou seu centro de gravidade 

global para a Ásia, principalmente nas regiões circundantes da China. Para além de suas 

fronteiras, muitos perguntam-se sobre as intenções dos Estados Unidos e a sua vontade 

de permanecer na Ásia. Por isso, ela esclarece que o país não pretende abandonar seus 

compromissos econômicos estratégicos na região (2011, p. 58):  

 

From opening new markets for American businesses to curbing nuclear 

proliferation to keeping the sea lanes free for commerce and navigation, our 

work abroad holds the key to our prosperity and security at home. For more 

than six decades, the United States has resisted the gravitational pull of these 

"come home" debates and the implicit zero-sum logic of these arguments. We 

must do so again. 

 

O retorno para o Pacífico é uma virada estratégica que marca o esforço norte-

americano em sustentar sua liderança global. Para que obtenha sucesso, a secretária 

destaca a manutenção e o avanço de um consenso bipartidário sobre a importância da 

Ásia para os interesses nacionais. Para começar, a estratégia Obama exige um 
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compromisso contínuo denominado forward-deplyed que significa enviar diplomatas, 

funcionários de alto escalão e especialistas para o Pacífico a fim de contabilizar as rápidas 

mudanças que ocorrem na região. Com isso, a estratégia segue seis pontos centrais: o 

fortalecimento de alianças bilaterais de segurança; intensificação das relações de trabalho 

com países emergentes; intensificar o engajamento com instituições regionais 

multilaterais; expansão do comércio e de investimentos; fortalecer a presença militar; 

avançar o debate sobre a disseminação da democracia e dos direitos humanos. O objetivo 

é que essas iniciativas construam parcerias durávéis e instituições multilaterais no 

Pacífico convergentes aos interesses e aos valores norte-americanos assim como fizeram 

no Ocidente.  

À medida que os EUA atualizam suas alianças com Japão, Filipinas, Nova 

Zelândia, Índia e Vietnã por meio de uma parceria de segurança num ambiente notável 

de ascensão econômica, os EUA marcam seu retorno à uma ordem baseada em regras 

para o Pacífico. Isso representa formas de garantir valores associados aos interesses norte-

americanos como garantir princípios de liberdade econômica e de livre concorrência. 

Essas parcerias estratégicas contam com contribuições de US$ 5 bilhões para o governo 

japonês garantir a presença das forças americanas no Japão ao mesmo tem em que 

expandem as atividades de inteligência e vigilância para compartilhar informações 

capazes de deter as ameaças de segurança. Outro exemplo de parceria é a Coreia do Sul 

onde há um apoio operacional americano para responder às possíveis provocações norte-

coreanas enquanto realizam esforços comuns no Haiti e no Afeganistão. No sudeste 

asiático, o aumento do fluxo de navios estadunidenses para treinamentos antiterroristas 

nas Filipinas e centros de ajuda humanitária para recuparação de desastrases na região da 

Tailândia também refletem a tentativa dos EUA em manter-se como um ator relevante no 

Pacífico. 

Por outro lado, a estratégia de reequílibrio para o eixo Ásia-Pacífico falhou em 

conter os chineses e também aumentou a desconfiança deles em relação aos Estados 

Unidos que, para Cangron (2016), são contrários aos interesses chineses. Apesar de 

afirmar que não encontram-se distraídos, os pilares que sustentam a estratégia americana 

geraram efeitos contraditórios. A implementação de 60% de sua marinha e da força aérea 

contra a China na verdade seria um catalizador da modernização militar chinesa. A 

exclusão de Pequim do Trans-Pacific Partnership – TPP, por exemplo, encorajou novas 

parcerias como a iniciativa One Belt, One Road, a articulação do banco dos BRICS e do 

Banco Asiático de Inventimento em Infraestrutura (EVANS, 2015).  
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A China não apenas demonstrou iniciativas estratégicas de sua projeção 

internacional mas também anunciou “um novo tipo de grandes relações de poder”, 

proposto pelo presidente Xi Jinping em sua reunião com Obama no Retiro Annenberg, na 

Califórnia7, em 2013. O líder chinês comunicou que ambos os países deveriam fortalecer 

a cooperação bilateral para promover desenvolvimento econômico e crescimento global 

constante através de ganhos recíprocos em questões como antiterrorismo, segurança 

nuclear e mudanças climáticas. Para Canrong (2016), na prática, Obama não aceitou nem 

recusou essa proposta ao seguir com a estratégia de “reequilibrar” o Pacífico. Ao mesmo 

tempo, a China ampliou sua visão para além das relações bilaterais atingindo uma escala 

global, procurando aumentar sua presença em estruturas dominadas pelos EUA. Como 

exemplo, nomear seus funcionários em cargos relevantes em instituições tais quais o 

Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional.  

Não obstante, as estratégias de contenção do governo Obama mostraram-se 

insuficientes. A argumentação mais confrontante pode ser encontrada no relatório 

Revising U.S. Grand Strategy Toward China publicado em 2015 pelo diplomata Robert 

D. Blackwill e pelo pesquisador Ashley J. Tellis. Os autores avaliam que é preciso uma 

nova estratégia para a China concentrada em medidas econômicas, militares e políticas 

mais agressivas capazes de defender interesses vitais aos EUA não apenas na Ásia, mas 

no mundo. Para eles, o esforço norte-americano em equilibrar a ascensão do poder chinês 

tem ajudado sua expansão e contribuído para o fortalecimento da China como um futuro 

rival. As alternativas que buscam acomomodar Pequim com uma espécie de G2 possuem 

severas limitações. Nessa visão, ainda que Washingtong busque relações cooperativas, a 

preocupação dos Estados Unidos deve concentrar-se em minar os interesses chineses, que 

seriam: enfraquecer as alianças norte- americanas na Ásia; questionar a confiança e a 

credibilidade do poder dos EUA; usar o poder econômico chinês para as preferências 

políticas do PCC e, sobretudo, substituir os Estados Unidos enquanto potência na Ásia. 

Esse tipo de discurso contribuiu para que a mentalidade chinesa percebesse que os EUA 

pretendem isolar, conter e minar seus interesses, aumentando o clima de tensionamentos 

entre os países e prejudicando os esforços de cooperação (EVANS, 2015).  

 

7 Disponível em: https://www.fmprc.gov.cn/ce/cein/eng/xwfw/zgxw/P020130703497130830641.pdf. 

Acesso em: 02 abr. 2021.  

 

https://www.fmprc.gov.cn/ce/cein/eng/xwfw/zgxw/P020130703497130830641.pdf
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Em um comunicado divulgado pelo jornal britânico BBC em 2011, o presidente 

Obama alertou que o trecho Ásia-Pacífico está no topo das prioridades de sua política de 

segurança e que desempenharia um papel vital na formação do mundo do século XXI. 

Assim, comprometeu-se a desempenhar um papel mais significativo na região em longo 

prazo e afirmou que a redução dos gastos em defesa nos EUA não prejudicaria a atuação 

estadunidense na região, pois ao pensar no futuro, colocam-se como um poder pacífico 

que “chegou na região para permanecer”. O principal objetivo da grande estratégia norte-

americana, portanto, é evitar a ascensão de um ator que desafie seu poder. Assim, o 

surgimento do “pivô asiático” atuou como uma forma de impedir que a China dispute 

esse espaço.  

Ao mesmo tempo, Shapiro (2016) aponta que a estratégia chinesa não está voltada 

para superar os Estados Unidos mas sim em fortalecer sua capacidade de resistir a um 

possível ataque ou bloqueio norte-americano. As alianças estadunidenses com países 

asiáticos como Japão, Coréia do Sul e Austrália visam o equilíbrio de poder onde os 

Estados Unidos atuam como “garantidor da segurança”. Em março de 2016, um grupo de 

porta-aviões estadunidenses realizaram exercícios no Mar das Filipinas com Índia e o 

Japão no período em que houve tensionamentos desses países no Mar do Sul da China, 

gerando interpretações de que a ação foi uma vontade de lembrar aos chineses de sua 

superioridade naval. As autoridades chinesas não comentaram muito o assunto, mas 

membros do Ministério das Relações Exteriores afirmaram que a instalação de fuzileiros 

navais norte-americanos não convergiam com a declaração de Obama de que aumentaria 

sua influência na região de forma pacífica. Como resposta, Pequim insistiu em discutir a 

questão com os países envolvidos diretamente, excluindo Washington do debate. Para os 

Estados Unidos, “pivotar” a Ásia e, simultaneamente, a Europa e o Oriente Médio 

envolvem estratégias mais duras de contenção aos chineses.  

 

4.2 A GUERRA COMERCIAL ENTRE ESTADOS UNIDOS E CHINA 

 

Por mais de vinte anos, o sistema de resolução de controvérsias da OMC foi capaz 

de solucionar queixas e promover a cooperação entre os países. No entanto, o ano de 2018 

representou uma ruptura nesse padrão: os Estados Unidos aumentaram subitamente as 

tarifas sobre cerca de 50% das importações chinesas. Essas tarifas especiais elevaram a 

taxação dos produtos chineses de 3% para mais de 12% em produtos que vão desde itens 
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domésticos até equipamento eletrônicos. Imediatamente, Pequim respondeu com 

retaliações que marcaram o aumento das tensões entre os dois países. 

Ao suceder o governo Obama, as eleições de Donald Trump trouxeram mudanças. 

O presidente reportou-se à China como revisionist power and strategic competitor que 

quer moldar um mundo antiético aos valores norte-americanos e contrário aos seus 

interesses. Outra transformação relevante foi a política comercial de Trump, que orienta-

se fundamentalmente por políticas protecionistas. Em seu discurso de posse8 no dia 14 de 

março de 2017, o presidente afirmou que os EUA viviam um momento de esforço 

nacional para recontruir o país a fim de determinar os futuros caminhos da América e do 

mundo. Trump relatou que enriqueceram indústrias estrangeiras às custas da indústria 

norte-americana. Além disso, que gastou-se trilhões de dólares no exterior enquanto sua 

infraestrutura doméstica caira em desuso de forma decadente. A partir do momento de 

sua posse, todas as deliberações sobre comércio, imigração, política externa e impostos 

seriam tomadas para beneficiar os estadunidenses num esforço coletivo de tornar a 

América grandiosa novamente. Esses princípios foram resumidos no que Trump chamou 

de  American First e ao explicá-los cita que: 

 

We will follow two simple rules: Buy American and hire American. We will 

seek friendship and goodwill with the nations of the world -- but we do so with 

the understanding that it is the right of all nations to put their own interests 

first. We do not seek to impose our way of life on anyone, but rather to let it 

shine as an example for everyone to follow (ESTADOS UNIDOS, 2017, n.p). 

 

Um dos aspectos mais intrigantes do discurso de posse do presidente Trump talvez 

seja a respeito da política comercial norte-americana. “Compre americano” e “contrate 

americanos” traz inquietações sobre a forma como os Estados Unidos lidam com a 

dinâmica das trocas comerciais ao redor do mundo. Ao refletir sobre essa questão, o 

embaixador Roberto Abdenur avaliou que para Trump a balança comercial com os demais 

países segue uma lógica de ganhos e perdas, ignorando as possibilidades de ganhos 

comuns. Na lógica trumpista, o déficit comercial com países como a China gerou 

desempregos, afetou a qualidade de vida dos norte-americanos e enfraqueceu suas 

indústrias nacionais. Abdenur (CEBRI, 2017) pondera que apesar da possibilidade do 

comércio externo gerar desempregos em alguns casos, isso isoladamente não é capaz de 

 

8 Disponível em:  https://edition.cnn.com/2017/01/20/politics/trump-inaugural-address/. Acesso em 05 out. 

2020. 

https://edition.cnn.com/2017/01/20/politics/trump-inaugural-address/
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explicar a situação norte-americana. Em um mundo globalizado existem outras razões 

como uso de tecnologia da informação; inovações tecnológicas; robotização e outros 

acontecimentos que também impactam nessas áreas. Para o embaixador, encarar o 

comércio internacional através da lógica de perdas e ganhos negligencia dimensões 

relevantes do comércio de serviços e do fluxo de capitais entre os países.  

A Agenda Política Comercial de 2017 delimita as prioridades norte-americanas 

para a política comercial, alinhando-se ao discurso de posse de Trump. Em primeiro lugar 

busca-se defender a soberania nacional cujo objetivo seria resitir às tentativas de países e 

instituições internacionais como a Organização Mundial do Comércio que pudessem 

enfraquecer as vantagens norte-americanas nos acordos em que participa. Em segundo, 

negociar melhores acordos comerciais com países “mercados-chave” como a 

renegociação do NAFTA e a saída do TPP. Dessa forma os EUA tenderiam e envolver-

se mais em acordos bilaterais na ótica negociadora de Trump. Em terceiro, aplicar leis de 

defesa comercial através de medidas “apropriadas” em respostas às ações que violem ou 

ofereçam impactos negativos ao comércio norte-americano, como previsto na Seção 301 

do Trade Act de 1974. Tal dispositivo autoriza a abertura de uma investigação acerca do 

cumprimento de acordos relativos ao comércio de mercadorias por parte de seus parceiros 

comerciais e, assim, responder às práticas desleais de seus aliados. Isso atua como um 

sinal de que negociações multilaterais enfrentam dificuldades. Ou seja, ao investigar se 

as práticas de mercado chinesas afetavam os direitos de propriedade intelectual a Seção 

301 atuou como instrumento para garantir os interesses norte-americanos, ignorando 

regras acordadas nos espaços multilaterias (CAMPOS, 2017; PEREIRA, 2019).  

Os EUA, portanto, optaram por seis decisões que evidenciam seu grau de 

protecionismo (CEBRI, 2017, p. 7): 

 

a) A saída da Parceria Comercial Transpacífico, acordo que marcou a 

guinada do pivô asiático do governo Obama; 

b) A ameaça de desfazer ou enfraquecer o Acordo de Livre Comércio para a 

América do Norte – NAFTA, importante estratégia de fortalecimento das 

relações comerciais entre os países; 

c) Apoio engajado em relação à saída do Reino Unido da União Europeia; 

d) Desincentivos para que empresas norte-americanas transferiram empregos 

para outros países; 

e) Percepção da China enquanto manipuladora do câmbio, que resultou na 

imposição de tarifas abusivas à importação de produtos chineses; 

f) Uma espécie de “protecionismo humano” onde há barreiras para entrada 

de imigrantes em terras norte- americanas. 
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Figura 3: 10 principais importações dos EUA da China que enfrentam aumento de tarifas de 10% a 

25%. Fonte: PALUMBO; DA COSTA, 2019, n.p.  

Diante dessas declarações, o atrito comercial afetou as relações com seu maior 

parceiro comercial: a China. Ao mesmo tempo em que os Estados Unidos são o principal 

mercado dos produtos chineses e uma das mais significativas fontes de invetimento 

estrangeiro, a China é o maior mercado de importação norte-americana. Por ser a segunda 

maior economia mundial e o maior parceiro comercial, a política unilateral que 

intensificou-se na administração Trump provocou prejuízos econômicos. Em 2017, as 

exportações da China para os Estados Unidos chegaram a US$ 429,8 bilhões enquanto as 

importações dos Estados Unidos somaram cerca de US$ 153 bilhões (ZHU; YANG; 

FENG, 2018). 

No ano de 2018 os Estados Unidos impuseram uma série de restrições aos fluxos 

comerciais onde o aumento das tarifas sobre as importações chinesas tem sido o mais 

proeminente. Como resposta, o governo chinês também aplicou severas tarifas às 

importações norte-americanas. As taxas adicionais de 10% sobre aproximadamente US$ 

200 bilhões de importações chinesas aumentaram para 25% em 2019 (BEKKERS; 

SCHROETER, 2020). O gráfico abaixo publicado pela BBC News (PALUMBO; DA 

COSTA, 2019) representa a gama dos principais produtos afetados, que variam desde 

eletrodomésticos, maquinário industrial até móveis de madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A guerra comercial sino-americana influenciou negativamente não apenas o 

desenvolvimento econômico chinês, mas o comércio global. A Figura 4 abaixo mostra as 

tarifas médias relatadas no An Economic Analysis of the Us-China Trade Conflict 
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Figura 4: Importações estadunidenses da China. Fonte: BEKKERS; SCHROETER, 2020, n.p.  

publicado pela OMC em março de 2020 cuja imagem corresponde ao peso bilateral das 

exportações, isto é, analisa a relevância das exportações de um país para o outro com base 

no fluxo comercial de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o relatório (2020), os Estados Unidos iniciaram a disputam econômica 

visando bens intermediários, mas atingiu a maior parte das mercadorias incluindo os bens 

de consumo, como especificou a Figura 3 citada acima. Os eventos tarifários chamaram 

a atenção para a possibilidade de conflito entre os países. Chad Bown (2019) afirma que 

além das preocupações com a política comercial chinesa, empresas multinacionais 

americanas acusaram Pequim de obrigar a transferência de tecnologia para companhias 

chinesas por motivos não comerciais além de supostamente roubar ações para favorecer 

as estratégias de desenvolvimento econômico da China. Para lidar com isso, os Estados 

Unidos optaram por brigas comerciais através de mecanismos bilaterais de solução de 

controvérsias em vez de confiar suas queixas à OMC.  

O conflito representou o fracasso dos esforços iniciados desde a adesão da China 

a OMC onde os Estados Unidos estavam constantemente empenhados em reduzir suas 

tarifas. A Figura 5 ilustra a proteção estadunidense aos produtos chineses por setor desde 

1980 até 2018. A proteção especial nos primeiros anos destaca-se pois correspondem ao 

acordo bilateral que limitava exportações principalmente no setor têxtil antes da China 

ser signatária do Multifibre Arrangement (MFA), um sistema de cotas e restrições que 

governou as importações norte-americanas no setor até o fim da década de 1990. Sob a 

adesão da China à OMC tal acordo foi substituído pelo Agreement on Textiles and 

Clothing (ATC) cujo objetivo foi reduzir essas tarifas gradualmente. Como o ATC 
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Figura 5: Participação (%) dos bens importados da China sob os quais incidem proteção especial. 

Fonte: BOWN, 2019, p. 30. 

terminou em 2005, houve uma negociação para a China conter voluntariamente suas 

exportações no setor têxtil até 2008. Ao mesmo tempo é possível perceber a redução 

considerável das proteções especiais nos setores eletrônicos, plásticos, metais e outros 

onde há uma reviravolta na trajetória a partir de 2016 com início das tensões comerciais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao privilegiar as sanções comerciais relacionadas à Seção 301, os Estados Unidos 

sinalizam que sua agenda prioritária com a China se refere ao tema da propriedade 

intelectual e tecnologia (2019, p. 64). Restrições para operações da empresa de tecnologia 

chinesa Hauwei no setor de telecomunicações, como proibição de vendas de bens 

intermediários por empresas norte-americanas, as acusações de espionagem e a disputa 

tecnológica refletem que o conflito não significa apenas uma disputa comercial. As 

respostas de Trump correspondem também às transformações na configuração mundial 

de poder onde a disputa tecnológica traduz os padrões técnicos, os certificados da 

produção e dos fluxos comerciais. É nisto que consiste o ponto central do aumento dos 

tensionamentos entre China e Estados Unidos. 

Desde sua adesão na OMC, assim como os EUA, o governo chinês também adotou 

medidas antidumping. A figura abaixo fornece um panorama sobre as importações da 

China cobertas por leis de proteção especial desde 1998 até 2018. Nesse gráfico há dois 

destaques: as tarifas em 2017, que representavam cerca de 5% das importações chinesas 

dos produtos norte-americanos. O segundo trata-se do pico dessas medidas de proteção 

em 2011 quando a China impôs medidas sobre produtos americanos como resposta à 

Seção 421 em 2009. Tal medida declarada pelo presidente Obama já havia aplicado 

direitos adicionais à exportação de veículos populares chineses. Essa decisão obedeceu a 
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Figura 6: Tarifas bilaterais aplicadas nos EUA e na China. Fonte: BOWN, 2019, p. 31. 

decisão da Comissão de Comércio Internacional dos EUA (ITC), sob a Seção 421 da Lei 

Comercial de 1974 onde alegaram que pneus chineses causaram interrupção do mercado 

na indústria de pneus dos EUA. Diante disso, o presidente Obama exigiu direitos 

adicionais de 35, 30 e 25%, além das atuais taxas gerais de 3-4% no primeiro, segundo e 

terceiro anos, respectivamente, embora o ITC tenha recomendado taxas ainda mais altas9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As decisões políticas de Washington também evidenciaram alguns pontos fracos 

da OMC. Ao assumir essa postura e adotar medidas protecionistas para lidar com o 

mercado norte-americano, Trump enfraquece instituições e organizações multilaterais 

como a OMC e a própria ONU. Em entrevista ao Centro Brasileiros de Relações 

Internacionais (CEBRI) realizada em 201910, o professor Aluísio de Lima-Campos 

também aponta que a OMC tem sido negligenciada pelos Estados Unidos e em certa 

medida também pela China cujas ações representariam uma crise sistêmica das 

instituições onde ambos tomariam medidas que soam melhores para si em detrimento das 

 
9 Disponível em: President Obama authorizes first Section 421 trade remedy on Chinese products - 

Lexology. Acesso em: 03 jul. 2020. 

10 Disponível em: https://www.iiede.com.br/index.php/2019/09/09/confira-entrevista-do-prof-aluisio-de-

lima-campos-ao-portal-do-centro-brasileiro-de-relacoes-internacionais/. Acesso em: 05 out. de 2020. 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5f266bef-46b0-4ce9-9ed7-be8a16b02ee7
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5f266bef-46b0-4ce9-9ed7-be8a16b02ee7
https://www.iiede.com.br/index.php/2019/09/09/confira-entrevista-do-prof-aluisio-de-lima-campos-ao-portal-do-centro-brasileiro-de-relacoes-internacionais/
https://www.iiede.com.br/index.php/2019/09/09/confira-entrevista-do-prof-aluisio-de-lima-campos-ao-portal-do-centro-brasileiro-de-relacoes-internacionais/
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regras do comércio multilateral. Na Organização Mundial do Comércio, o painel 

considerou que a aplicação das tarifas impostas a cerca US$ 234 bilhões em mercadorias 

no ano de 2018 violam várias regras da organização, inclusive de igualdade nas tarifas 

para todos os parceiros da OMC. Apesar do reconhecimento, a decisão pareceu gerar 

poucos efeitos práticos. O representante comercial dos Estados Unidos, Robert 

Lighthizer, criticou a decisão do grupo em apoiar as reclamações chinesas alegando que 

dessa forma a OMC não oferece um antídoto para as condutas assumidas por Pequim. 

Enquanto isso, a China saudou a decisão afirmando que respeita as regras da OMC e 

defende o sistema de comercial multilateral, ainda que tenha aplicado tarifas aos produtos 

norte-americanos também (LOBOSCO, 2020). Apesar dos benefícios comerciais 

desejados pelos formuladores de políticas e pelos executivos dos Estados Unidos, o que 

antes era visto apenas como uma frustração das expectativas ocidentais em fazer negócios 

com a China agora tornou-se um prejuízo permanente. Em 2018, a Câmara de Comércio 

Americana relatou que oito em cada dez empresas norte-americanas sentiram-se menos 

acolhidas e estimuladas no território chinês se comparado aos anos anteriores. Ademais, 

cerca de 60% tinha pouca ou nenhuma confiança de que a China expandiria suas 

oportunidades de mercado nos próximos anos (LUBMAN, 2013).  

Mesmo com os esforços voluntários de contribuir com a abertura econômica da 

China nas últimas décadas, Campbell e Ratner (2018) argumentam que em geral os 

Estados Unidos falharam, incluindo a iniciativa U.S.-China Comprehensive Economic 

Dialogue (CED), estabelecido pelo governo Trump e pelo presidente Xi Jinping em abril 

de 2017. O CED foi criado para que ambos os países discutissem assuntos econômicos 

em um fórum econômico bilateral de alto nível onde o diálogo seria conduzido por 

representantes dos dois presidentes: Steven T. Mnuchin e Wilbur Ross, respectivamente, 

secretário do Tesouro e secretário do comércio dos Estados Unidos; e pelo vice-premiê 

Wang Yang, defendendo os interesses chineses. O fórum serviu como uma tentativa de 

facilitar a compreensão das políticas adotadas por ambos os atores, mas sem sucesso (U.S. 

DEPARTMENT OF THE TREASURY, 2017).  

Enquanto na administração Obama houve um esforço insuficiente para o 

“reequilíbrio asiático”, a administração Trump adotou como principal estratégia 

interrogar as suposições norte-americanas que guiaram as políticas para a China. Ao 

abandonar acordos comerciais multilaterais, questionar alianças e mudar as estratégias 

diplomáticas para políticas mais isolacionistas assumiu uma abordagem mais 

confrontante e competitiva do que os métodos utilizados por Obama onde Pequim, por 
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sua vez, tem sido cada vez mais competitivo sem assumir uma postura tão conflitiva. Pelo 

contrário, construiu seu próprio conjunto de instituições regionais e internacionais 

enquanto as políticas de Trump afastavam os Estados Unidos de seus compromissos 

existentes. A visão grandiosa da iniciativa Belt and Road, que conecta a China ao restante 

do mundo, convoca seu próprio poder como alternativa às instituições internacionais 

lideradas pelos Estados Unidos. Isso significou que o compromisso dos Estados Unidos 

com a Ásia não conseguiu pressionar Pequim com a assertividade desejada pelos 

formuladores de políticas durante a administração Obama de forma que o governo Trump 

assumisse um posicionamento mais agressivo contra a crescente influência chinesa 

(CAMPBELL; RATNER, 2018). 

Como já notado, as expectativas em relação a participação chinesa na OMC desde 

o momento de sua adesão foram bastante elevadas. Esperava-se que pudesse iniciar, 

facilitar e expandir ciclos de negociações em múltiplas áreas do comércio com maior 

parte do mundo globalizado. As questões ambientais, o comércio de produtos agrícolas e 

a discussão de temas ligados à proteção da propriedade intelectual discutidos no início da 

criação da OMC voltaram á tona nos últimos anos com uma incontornável dimensão 

política.  

Em resposta ao artigo The China Reckoning (CAMPBELL; RATNER, 2018), 

Wang Jissi (2018) aponta que os chineses também se sentiram desapontados com o país 

que estudaram por anos. Polarização política, escândalos, acusações infundadas e o 

posicionamento de Washington diante de acontecimentos internacionais como ocorreu na 

saída do TTP representam também as frustrações das expectativas chinesas. Ainda mais 

perturbador é o posicionamento norte-americano em relação à China principalmente 

durante a gestão de Donald Trump. Para discutir essa visão, o autor (2018, p. 184) 

comenta que: 

 

The way the Trump administration is wielding U.S. power and influence is 

bewildering to Chinese political analysts.In recent years, Americans have 

often asked China to follow the "rules-based liberal international order." Yet 

Washington now has abandoned or suspended some of the same rules that it 

used to advocate, such as those of the Paris agreement on climate change and 

the Trans-Pacific Partnership. It has become harder and harder for foreign-

policy makers in China to discern what rules the Americans want themselves 

and others to abide by, what kind of world order they hope to maintain, and 

where Washington is on major international issues. 

 

Tanto os realistas quanto os liberais consideram a China como um “concorrente 

estratégico” contrário aos interesses norte-americanos. Todavia não trata-se de uma 
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divisão geopolítica entre a ordem liberal e um mundo em desordem já que tanto a China 

quanto os Estados Unidos pertencem a mesma ordem. Essa percepção ficou evidente 

durante a gestão de Trump em que tratou a China claramente como rival dos Estados 

Unidos. Apesar da ascensão chinesa fomentar um debate sobre o possível declínio do 

Ocidente e dos Estados Unidos, esse tema não apresenta consensos. Pelo contrário, as 

apostas de Wang Jissi consideram que mesmo com as atitudes de Trump o país pretende 

fortalecer medidas cooperativas. Pequim busca manter-se sóbrio de suas deficiências e 

dos benefícios em termos de know-how tecnológico com os estadunidenses. Esse cenário 

cooperativo é visto por Wang Jissi, como identificado também por Kissinger quando os 

países viveram o início da socialização chinesa com o mundo ocidental desde a década 

de 1970, uma espécie de “co-evolução”. Wang analisa tal conjuntura como uma “co-

evolução benigna” onde cada um deve ser capaz de lidar com seus assuntos domésticos à 

sua própria maneira.   

Em dezembro de 2005 o Conselho de Estado chinês publicou um documento 

denominado China's Peaceful Development Road que conta com cinco capítulos onde 

Pequim esclarece suas intenções de se modernizar. Assim, apontam sua preocupação em 

buscar benefícios mútuos e o desenvolvimento comum para construir um mundo próspero 

e harmonioso. Além disso, os líderes chineses preocupam-se em o que representam para 

os EUA e como devem influenciar a política externa norte-americana (BRESLIN, 2020). 

Ao refletir sobre a perspectiva chinesa sobre as relações internacionais atualmente, Ren 

Xiao e Liu Ming (2020) descrevem que construir uma comunidade com um futuro 

compartilhado trará mudanças nas relações interestatais. Ademais, apresentará um novo 

modelo para a concorrência entre dois grandes poderes de modo que desloque a 

preocupação mundial com ameaças de segurança tradicionais para ameaças não 

tradicionais que promovam a cooperação “ganha-ganha”. Isso deve substituir o jogo de 

soma zero presente na construção do pensamento ocidental. Pequim entende que assim 

como os EUA, outras potências dominantes não pretendem abandonar seus interesses 

políticos, econômicos e muito menos sua rede de alianças para acomodar um poder em 

ascensão. Essa ciência de suas debilidades e do sistema internacional que o receberá 

enfatiza a política adotada por Xi Jinping em criar um terreno comum entre a China e o 

Ocidente, objetivando ampliar e compartilhar normas assim como espaços de poder nas 

instituições internacionais. 

Para além das tensões comerciais e tarifárias debatidas no âmbito da OMC, 

Pequim tornou-se mais assertivo em disputas territoriais, marítimas e questões de 
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segurança cibernética. Em seu discurso nas Nações Unidas em setembro de 2020, o 

presidente Trump criticou as práticas chinesas de pesca ilegal, não relatada e não 

regulamentada (INN). Para atender às demandas de seu mercado interno, a China 

expandiu sua área de pesca predatória para além de suas fronteiras onde há países que não 

possuem capacidade de exercer um maior controle sobre suas áreas marítimas. Por 

exemplo, o caso das Filipinas, Guiné, África Ocidental e até mesmo da América do Sul. 

As perdas resultantes da INN são difíceis de quantificar já que isso se reflete em empregos 

na indústria pesqueira, no esgotamento do fornecimento de alimentos e também nas 

receitas fiscais (PERCLVAL, 2020). Robert O'Brien, conselheiro de segurança nacional 

do governo Trump, afirma que tal prática ameaça a soberania dos Estados Unidos, pois 

impacta negativamente na indústria pesqueira norte-americana no que se refere a captura 

de peixes migratórios – os mais valiosos e, portanto, economicamente mais visados.  

A pesca ilegal generalizada provoca um ciclo de destruição nos ecossistemas que 

reduz a quantidade de peixes capazes de se reproduzir e crescer até a maturidade. Assim, 

reduz-se o número de peixes disponíveis. A entrada desses itens ilegais em solo 

americano também colocam os produtores nacionais em desvantagem já que estes 

refletem os custos da regulamentação exigida para circulação da mercadoria no país. 

Como resposta, O’Brien ressaltou que os EUA planejam aumentar a vigilância no 

Pacífico a fim de colaborar com a fiscalização e conscietização do controle marítimo 

(HERZINGER, 2020).  

Outra questão fundamental é a rivalidade sino-americana pelo domínio do Mar do 

Sul da China, região responsável por um dos maiores fluxos comerciais do planeta. 

Estima-se que o volume comercial que transita pelos navios seja cerca de US$ 3,4 trilhões 

por ano. Além disso, a área possui aproximadamente 11 bilhões de barris de petróleo em 

reservas comprovadas ou prováveis; estoques significativos de peixes, dentre outros 

recursos submarinos (DOLVEN; LAWRENCE; O'ROURKE, 2021). De 2013 a 2018, 

Pequim realizou grandes projetos que envolvem a construção de ilhas com bases militares 

a fim de melhorar sua posição estratégica. A modernização da marinha chinesa com a 

aquisição de submarinos avançados, fragatas, barcos de patrulha e aeronaves de alto 

alcance permitem que os militares chineses reforcem sua presença na região 

(SCHOFIELD; STOREY, 2009). A figura abaixo representa as áreas de demarcação 

utilizadas por Pequim para reivindicar sua soberia no Mar do Sul da China e nas águas 

adjacentes, as “nine-dash line”.  
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Figura 7: O Mar do Sul da China. Fonte: DOLVEN; LAWRENCE; O'ROURKE, 2021, n.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A postura mais assertiva da China ocorre por diversos fatores, incluindo sua alta 

demanda por recursos energéticos, petróleo e questões de segurança marítima. Desde 

2013, a disputa pela livre circulação de navios e aeronaves militares no Mar do Sul da 

China tem provacado controvérsias. As autoridades americanas interpretaram a 

construção de bases militares chinesas como uma demonstração do esforço em se 

estabelecer como hegemon regional. Isto é, capaz de definir as regras pelas quais os outros 

atores regionais devem operar. Tal recado acelerou o retorno da presença militar norte-

americana - em andamento desde o pivô asiático durante a gestão Obama – e demonstrou 

claramente que os Estados Unidos pretendem  garantir seus interesses no sudeste asiático. 

Apesar dos esforços em impedir que a China torne-se um ator principal na região, em 

2021, o secretário de Defesa Lloyd Austin relatou que Pequim já se estabeleceu como 

hegemon regional e agora pretende tornar-se uma potência mundial dominante. 



70 
 

Além disso, a disputa pela atividade de aviões e navios na região resulta de 

divergências na interpretação da United Nations Convention on the Law of the Sea 

(UNCLOS). Os Estados Unidos consideram que os países costeiros possuem direito de 

regulamentar as atividades econômicas dentro de suas ZEEs, mas não de regular a 

circulação de navios e aeronaves mesmo que sejam militares. Por outro lado, Pequim e 

seus aliados afirmam que o direito a regulação envolve tanto as atividades econômicas 

quanto a capacidade de deliberar sobre sobrevôos e fluxos matítimos. Garantir a liberdade 

de navegação por essas rotas de comércio é um assunto crucial não apenas em termos 

econômicos, mas de segurança energética. O acesso a região é essecial para obtenção de 

suprimentos de energia marítima, pela ligação entre os oceanos Índico e Pacífico e como 

fonte de vida marinha vital para segurança alimentar regional (SCHOFIELD; STOREY, 

2009).   

Nas últimas décadas, questões de segurança cibernética também afetaram as 

relações sino-americanas já que ambos realizaram programas de ciberespionagem contra 

o outro. Em maio de 2009, o presidente Obama declarou que “agora está mais claro do 

que nunca que a ameaça cibernética é um dos maiores desafios econômicos e de 

segurança nacional que enfrentamos” 11 (EUA, 2009, n.p, tradução nossa). Os Estados 

Unidos destacam essa crescente preocupação com a vulnerabilidade de seu ciberespaço. 

Isso ocorre devido aos perigos do desenvolvimento militar chinês assim como sua 

capacidade de realizar guerras cibernéticas, agressões à organizações governamentais e à 

instituições militares (LINDSAY; CHEUNG; REVERON, 2015). De acordo com a 

análise realizada pelo Center for Security Studies em 2008, o primeiro ataque de 

ciberespionagem realizado pelo governo chinês contra os EUA ocorreu em 2004 e teve 

como alvo órgãos estatais, militares, empresas nos setores de telecomunicação e de 

energia.  

Em janeiro de 2013, o maior jornal norte-americano acusou a China de assediar 

seus repórteres e impedir a realização de uma reportagem sobre funcionários chineses. 

Em fevereiro, a empresa de segurança cibernética do grupo Mandiant publicou relatos de 

espionagem econômica em um movimento de “nomear e humilhar” funcionários chineses 

que apoiavam tais práticas. Por outro lado, no mesmo ano, Edward Snowden revelou 

documentos confidenciais sobre programas de vigilância em massa na internet e incluiu 

 
11 Remarks by the President on Securing Our Nation's Cyber Infrastructure. Disponível em: 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-securing-our-nations-cyber-

infrastructure. Acesso em: 10 nov. 2021. 
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em suas acusações as campanhas de ciberespionagem contra a China. Empresas de 

tecnologia, jornalistas, bancos, líderes do Partido Conunista Chinês e universidades 

tornaram-se alvo de ataques da National Security Agency (NSA).  

Houve uma tentativa dos Estados Unidos em diferenciar os objetivos político-

militares das suas ações dos alvos econômicos da espionagem chinesa a fim de atenuar a 

gravidade de suas ações, mas de toda forma a revelação do programa de vigilância da 

NSA minou os esforços norte-americanos em prejudicar a reputação chinesa. 

Principalmente após esses acontecimentos, a segurança cibernética tornou-se uma grande 

preocupação para os líderes chineses. Em dezembro de 2015, ao refletir sobre esses 

desafios o presidente Xi Jinping 12declarou que “cyber information flows across countries 

and steers technology, funding and talent. Information resources are increasingly a 

crucial production factor and a key part of social wealth, signaling a country's soft power 

and competitiveness” (PRESIDENT, 2015, n.p).  

As provocações impostas por esses temas ensejam novos diálogos sobre os 

desafios globais para o século XXI. Ao longo da história, as potências centrais sempre 

buscaram institucionalizar e projetar seu poder para atrair outros países para suas áreas 

de influência. Assim, as práticas de pesca ilegal; as disputas no Mar do Sul da China; os 

ataques de ciberespionagem e o aumento das tarifas que culminaram na Guerra Comercial 

representam os conflitos inerentes aos processos de transição ou compartilhamento de 

poder. Há poucas certezas sobre o rumo que as relações sino-americanas tomarão nos 

próximos anos, mas espera-se que a multipolaridade permita níveis mais elevados de 

cooperação entre os países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Disponível em: http://www.chinatoday.com.cn/english/news/2015-12/15/content_709900.htm. Acesso 

em: 10 nov. 2021. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho buscou-se analisar as transformações das estratégias 

norte-americanas para lidar com a socialização chinesa à ordem comandada pelos Estados 

Unidos. Apoiar a entrada de Pequim na OMC indicou uma mudança expressiva do 

posicionamento de Washington e também do governo chinês em relação ao mundo 

globalizado. As relações sino-americanas ao longo das décadas foram marcadas por 

crises, mas a cooperação econômica por muitos anos freou as possibilidades de conflito 

direto entre os países. Criar alianças com parceiros poderosos e aprender o modus 

operandi dos países ocidentais foi fundamental para desenhar o projeto de poder do 

governo chinês. Por outro lado, também representou a expansão da ordem internacional 

desenhada pelos Estados Unidos, que garantiu seus interesses no mercado consumidor 

chinês, nas ZEEs, no fluxo de exportações e inclusive no fortalecimento de seu maior 

parceiro comercial, a China. Os desdobramentos da crise financeira de 2008, no entanto, 

evidenciaram o enfraquecimento do poder norte-americano paralelamente à expansão das 

áreas de influência de Pequim. O que antes era apenas uma frustração de expectativas, 

como apontam Campbell e Ratner (2018), evoluiu para medidas restritivas mais explícitas 

que se iniciaram no governo Obama e se consolidaram durante a administração de Trump. 

Ao assumir uma postura isolacionista em relação a política externa; optar pelo 

nacionalismo econômico além de aumentar as tarifas sobre os produtos chineses, que 

culminaram na Guerra Comercial de 2017, caracterizam essa mudança explícita na 

estratégia de socialização para a de contenção. Outros fatores como a prática de pesca 

ilegal, questões de ciberespionangem e as disputas no Mar do Sul da China aceleraram a 

deterioração das relações sino-americanas. Apesar dos desdobramentos do conflito, a 

derrota de Trump nas eleições presidenciais de 2021, que deram lugar ao governo de 

Biden, ensejam novas perspectivas sobre o futuro das relações sino-americanas. O caráter 

moderado dos democratas não garantem que haverá posicionamentos menos assertivos 

se comparado ao governo de Trump cujas estratégias enfraqueceram a participação norte-

americana nas organizações internacionais. Ao refletir sobre a política externa de Trump, 

o presidente Biden (2020) citou que “a administração Trump lançou guerras comerciais 

contra amigos e inimigos; enfraqueceu a liderança norte-americana diante dos dilemas de 

segurança desde a Coreia do Norte até o Irã e afastou-se dos valores democráticos que 

caracterizam a nação”. O enfraquecimento do comércio multilateral para dar lugar a 

acordos bilaterais; as medidas protecionistas e o nacionalismo econômico de Trump 
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representaram desafios para a manutenção da liderança dos EUA. Além disso, ensejam 

um novo posicionamento não apenas para o futuro da política externa norte-americana na 

Ásia, mas para os desafios do século XXI. Assim, Biden (2020, p. 64) cita que: 

 

Democracies--paralyzed by hyperpartisanship, hobbled by corruption, 

weighed down by extreme inequality--are having a harder time delivering for 

their people. Trust in democratic institutions is down. Fear of the Other is up. 

And the international system that the United States so carefully constructed is 

coming apart at the seams. Trump and demagogues around the world are 

leaning into these forces for their own personal and political gain. 

 

No artigo Why America Must Lead Again: Rescuing U.S. Foreign Policy after 

Trump publicado na revista Foreign Affairs em 2020, Biden aponta que o novo presidente 

deve salvar a reputação norte-americana a fim de reconstruir sua confiança e liderança 

com os países aliados. Além disso, afirmou que deve-se renovar a democracia dos EUA 

para proteger seu futuro econômico onde o triunfo da democracia e do liberalismo são 

elementos fundamentais para a manutenção de um mundo livre. Isso não significa que os 

Estados Unidos não estejam dispostos a garantir seus interesses na região do Pacífico. 

Pelo contrário, o governo Biden não deverá aceitar o fortalecimento de seu maior parceiro 

comercial paralelamente ao enfraquecimento de sua liderança mundial. Pequim mostrou-

se pouco otimista em relação ao governo Biden. Do ponto de vista da China, as sanções 

e controles sobre a exportação de seus produtos continuam de forma que o clima de 

deterioração das relações com Pequim se mantém. A rejeição de vistos para estudante e 

pesquisadores assim como contínuas acusações de ciberespionagem não consistem em 

estratégias mais eficazes para lidar com os líderes chineses. Por sua vez, o governo chinês 

segue com seus planos para diversificar parceiros e reduzir sua dependência dos EUA a 

partir da Nova Rota da Seda cuja projeção para além do eixo asiático demonstram a 

complexidade das estratégias chinesas de expansão internacional. Incluir países da 

América Latina, da Europa e do continente asiático demonstram o sucesso da expansão 

chinesa e de suas alianças “alternativas”. Não é possível deliberar sobre o futuro das 

relações sino-americanas, no entanto, investigar e registrar suas transformações em longo 

prazo auxiliam pesquisadores e formuladores de políticas públicas a analisar como o 

Brasil deverá se comportar diante desse cenário. 
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