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Resumo 

Os anos 2000 são marcados pela ordem multipolar no Sistema Internacional, devido            
à ascensão de novos atores no cenário mundial, como os países emergentes Brasil,             
China, Índia, Rússia, África do Sul. Esta tendência foi aprofundada com a crise             
econômica mundial de 2008, que afetou as economias dos países desenvolvidos,           
gerando um cenário de recessão e queda no comércio exterior nestas economias.            
Durante este período o Brasil manteve-se estável, tanto na esfera política quanto            
econômica, permitindo sua projeção no continente sul-americano e em OIGs, como           
a ONU. A China continuou mantendo altas taxas de crescimento e sofreu uma             
expansão industrial, principalmente da indústria pesada, aumentando a demanda por          
recursos naturais, além de aumentar sua influência no meio internacional. Perante           
este cenário a relação Brasil-China sofreu um boom, no qual a China vê o Brasil               
como um fornecedor de matérias-primas e um destino capaz de absorver suas            
manufaturas, e o Brasil vê a China como um mercado para seus produtos primários,              
capaz de substituir antigos parceiros, EUA e UE. No entanto surgem alguns            
problemas desta parceria, devido às assimetrias econômicas entre Brasil e China, a            
presença da China na América Latina como competidora do Brasil e, as mudanças             
na economia chinesa. Diante destes desafios, o objetivo desta pesquisa é estudar,            
no contexto da política externa da China e do Brasil, a evolução das relações              
bilaterais sino-brasileiras no conjunto da América Latina no século XXI e a partir             
disso traçar um comparativo da relação sino-brasileira no períodos entre 2001 à            
2003 (Chancelaria  Celso Lafer) e 2003 à 2010 (Chancelaria Celso Amorim). 
 
 Introdução: 
 

Os países emergentes, a partir do fim da Guerra Fria começam a atuar de              

maneira mais autônoma dentro do Sistema Internacional, tendo em vista a           

interdependência que envolve os países. A hegemonia norte - americana e a            

liderança de países de capitalismo desenvolvido passa a ser contestado pelos           

países emergentes que buscam uma reforma do Sistema Internacional, ampliando          

os pólos de decisão e uma maior representatividade.  

Nesse sentido, os BRICS surgem como peças importantes dentro do tabuleiro           

internacional, capazes de estabilizá - lo. Assim, o Brasil e China consolidam - se              

como potências regionais capazes de exercerem papéis de liderança dentro dos           

seus respectivos blocos. Decorrente disso, a relação sino - brasileira apresenta um            

status de “parceria estratégica global”, na qual é extremamente importante para           

ambos os países. A China vê no Brasil um fácil acesso ao mercado latino americano,               

enquanto o Brasil busca ampliar suas exportações para a maior população do globo. 

Assim, compreender a história de tal relação avaliando momentos e          

estratégias da inserção internacional brasileira, focando na relação bilateral com a           



China, apresenta - se como essencial para um maior entendimento da posição            

brasileira no Sistema Internacional. 

 2. Objetivos 

2.1 Geral:  

● Estudar, no contexto da política externa da China e do Brasil, a            

evolução das relações bilaterais sino-brasileiras no conjunto da        

América Latina no século XXI 

2.2 Objetivos Específicos:  

● Estudar a definição da política externa da China para a América Latina; 

● Analisar a política externa brasileira para a China e a da China para o              

Brasil; 

● Compreender a evolução e os desafios das relações bilaterais para os           

próximos anos. 

3. Metodologia 

Esse projeto de Iniciação Científica visa a realização de uma revisão           

bibliográfica sobre a relação bilateral Brasil-China no século XXI, no conjunto da            

América Latina. A pesquisa consistirá na análise da evolução do relacionamento e            

de sua contextualização, assim como de seus componentes contemporâneos.         

Portanto, serão analisados os aspectos políticos, econômicos e estratégicos das          

relações bilaterais Brasil-China. Além disso, a pesquisa desenvolverá uma análise          

comparativa entre os governos Fernando Henrique e Lula 

Para isso, será feita uma revisão bibliográfica das seguintes fontes          

consideradas relevantes: discursos oficiais de autoridades brasileiras e chinesas,         

acordos de parceria estabelecidos formalmente e dados econômicos, como taxa de           

investimentos e comércio, entre os dois países. Além destas fontes primárias, o            

levantamento bibliográfico incorporará livros e artigos de sites especializados em          

relações internacionais, como Revista Brasileira de Política Internacional (RBPI),         

Austral e Meridiano 47 (além de outras publicações da área disponíveis igualmente            

no SCIELO), Foreign Policy, Foreign Affairs, sites de organizações internacionais          

como Banco Mundial (BM), Fundo Monetário Internacional (FMI), Comissão         

Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL), e sites governamentais, como o            

Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior (MDIC). 



4. Resultados preliminares 

Dentre os resultados preliminares, o aluno notou que a China sempre foi um             

país de extrema importância para uma inserção brasileira mais autônoma, tendo em            

visto o poder econômico da China. Nesse sentido, a visita do ex - presidente              

Fernando Henrique à China logo quando tomou posse demonstra a relativa           

importância que o governo atribuía ao país oriental, visando ser o principal parceiro             

asiático. Além disso, a parceria tecnológica ganhou um maior peso nesse período. 

Em complementaridade a isso, no governo Lula foi dada continuidade aos           

projetos científico - tecnológicos além da ampliação das relações políticas, tendo em            

vista a formação da Comissão Sino - Brasileira de Alto Nível de Concertação e              

Cooperação, além de a China assumir o papel de principal parceiro comercial a             

partir de 2010. 
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