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Resumo 

 

O crescimento da China a partir do final do século XX é marcada por uma 

política externa que pacífica que visava permitir o desenvolvimento chinês. O 

crescente poderio econômico e importância da China levam Xi Jinping a buscar 

uma maior participação do país no sistema internacional e na economia global. A 

Iniciativa Belt and Road é uma estratégia de política externa, mas também uma 

iniciativa econômica ampla lançada pelo governo chinês no ano de 2013 como 

estratégia comercial e de desenvolvimento que pode vir a gerar impactos para a 

China e para o resto do mundo. Seguindo a lógica de conectividade, integração e os 

aspectos econômicos e comerciais que permeiam a iniciativa, os fluxos 

internacionais de comércio e investimentos podem ser afetados pelo projeto. Dessa 

maneira, o trabalho tem como objetivo compreender o projeto chinês, os interesses 

por trás deste, para com isso, analisar o potencial de reordenação desses fluxos 

internacionais a partir da implementação da iniciativa.  

 

 

Palavras – chave: Belt and Road Initiative, China, Comércio Internacional, 

Investimentos Internacionais 
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Introdução 

A ascensão da República Popular da China em termos econômicos, políticos e 

de poder é um dos fenômenos internacionais mais significativos do final do século 

XX e início do século XXI. Impulsionado pelas reformas econômicas ocorridas a 

partir do final dos anos 1970, o crescimento chinês alterou o cenário político e 

econômico do mundo. Desde o ano de 2009, a China se coloca como a maior 

exportadora do mundo1, de acordo com os dados da Organização Mundial do 

Comércio, posição que o país mantém juntamente com o segundo lugar entre os 

maiores importadores. No ano de 2011, o país se tornou a segunda maior economia 

do mundo2, atrás apenas dos Estados Unidos da América (EUA), mas o ritmo de 

crescimento da economia chinesa pode levar o país a atingir a marca de maior 

economia mundial ao longo dos próximos anos.   

O crescimento econômico chinês permite ao país um aumento de poder 

significativo, que em consequência, gera uma reorganização das relações 

internacionais e da ordem internacional. A crescente importância da China na 

economia global e no sistema internacional como um todo foi viabilizada por uma 

estratégia de política externa que tinha como objetivo primordial permitir o 

crescimento e desenvolvimento do país. Segundo o governo chinês, a elevação da 

China como uma potência regional era caracterizada como uma ascensão pacífica.  

Ao longo dos anos 1960, a política externa chinesa, liderada por Mao Tsé Tung, 

estava focada no estreitamento das relações diplomáticas com países em 

desenvolvimento. Esse objetivo diplomático era impulsionado por interesses 

políticos e direcionado pelos Cinco Princípios da Coexistência Pacífica3, que se 

tornou um dos pilares da política externa chinesa (YAN, 2014).  

A partir de 1978, Deng Xiaoping dá início ao processo de abertura econômica 

chinesa, conhecido como as “Quatro Modernizações”, cujo intuito era desenvolver 

a agricultura, a indústria, ciência e tecnologia, além do setor de defesa 

                                                             
1 No ano de 2009, a China supera os Estados Unidos e a Alemanha, e com isso, se torna a maior 
exportadora do mundo  
2 Após superar a economia japonesa, a China se torna a segunda maior economia do mundo no ano 
de 2011  
3  Cinco Princípios da Coexistência Pacífica: (i) respeito mútuo pela soberania e integridade 
territorial; (ii) não agressão; (iii) não interferência nos assuntos internos; (iv) igualdade e benefícios 
mútuos e (v) coexistência pacífica. 
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(NONNEMBERG, 2010). Com o propósito de promover relações diplomáticas com 

países fora do bloco socialistas, o líder chinês também implementa a “Política de 

Portas Abertas” (YAN, 2014), o que dá início a uma nova fase a política externa 

chinesa. Esse processo de abertura econômica demanda que a política externa da 

China se torne mais pragmática, baseada no desenvolvimento econômico. Ou seja, 

a política externa estava a serviço da política nacional de fomento ao 

desenvolvimento econômico.   

De forma a permitir o crescimento econômico nacional, a política externa 

chinesa adota a estratégia de manter um perfil discreto. Essa estratégia era baseada 

em:  

“Observar com calma; assegurar nossa posição; lidar com os assuntos com 
calma; esconder nossas capacidades e esperar nosso tempo; ser bom em manter 
um perfil baixo; e nunca reivindicar liderança” (BROWN, 2017, p. 19, 
tradução nossa).  

Por meio de uma política externa discreta, a China conseguiria fomentar o 

desenvolvimento econômico e uma ascensão pacífica no sistema internacional, 

angariando confiança e poder.  

A estratégia de manutenção de um perfil discreto e crescimento pacífico foi 

característica da política externa chinesa desde o final do século XX e início do 

século XXI, até o final do comando do país por parte de Hu Jintao (2013). A base 

da política de “desenvolvimento pacífico” é a necessidade de manter seu entorno 

geográfico estável para focar no desenvolvimento econômico doméstico, garantir a 

estabilidade do fornecimento de recursos energéticos e matérias-primas, e 

incentivar o comércio com seus vizinhos, além de evitar a formação de uma 

coalizão anti-China (JUNQUEIRA, 2020). Segundo Brown, a estratégia que teve 

início no período de Deng Xiaoping tinha como objetivo ser cooperativa, 

observadora das normas internacionais e defensora da estabilidade e do status quo, 

de forma a ganhar tempo para atingir um objetivo maior (2017, p.19).  

Xi Jinping chega ao governo da China com o “Sonho Chinês”4, pensamento 

relacionado ao renascimento da China e a restauração da sua posição histórica na 

                                                             
4 Um pensamento baseado no renascimento da China, é separada em quatro partes: (i) China forte 
em termos políticos, econômicos e militares; (ii) China civilizada, na qual está relacionada a justiça; 
(iii) China harmoniosa fazendo referência a uma maior igualdade social; e (iv) China bonita, com 
meio ambiente mais limpo e sem poluição (WANG, Wenwen, 2018). Xi define duas datas cruciais 
na sua “estratégia dos centenários": nos cem anos da fundação do Partido Comunista Chinês, em 
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ordem mundial. E em relação à política externa, apresenta uma nova estratégia, 

“esforço para conquistas”5 (tradução nossa), que é baseada em “buscar interesses 

compartilhados com os países vizinhos, defender o novo conceito de moralidade e 

interesses, ser de princípio, valorizar a amizade e falar de moralidade e justiça” 

(YAN, 2014, p. 169, tradução nossa).  

O governo de Xi vêm reconfigurando a política externa da China, mudando a 

concepção de que esta deve estar apenas a serviço do desenvolvimento econômico 

e passando a entende-la também como uma forma de projetar poder no cenário 

internacional. Dessa forma, Pequim vem abandonando a estratégia de perfil discreto 

e assumindo uma política externa mais ativa, em busca de atingir a ideia do “Sonho 

Chinês” de um maior protagonismo e liderança na ordem internacional.    

Nesse cenário de busca por um maior protagonismo internacional, há o 

lançamento da Belt and Road Initiative.  Assim, o objetivo desse trabalho é analisar 

o projeto da iniciativa a partir das suas motivações e as consequências para o 

comércio e investimento internacional no âmbito da BRI, por meio da comparação 

da realidade dessas atividades econômicas antes e depois da implementação da 

iniciativa chinesa.  

O trabalho está estruturado da seguinte forma: o primeiro capítulo fornece uma 

visão geral do que é a Iniciativa, mesclando percepções de acadêmicos e 

documentos oficiais do Ministério das Relações Exteriores da China (MOFA); o 

segundo capítulo analisa quais são as principais motivações em âmbito econômico, 

comercial e geopolítico que estão por trás da Iniciativa; já o terceiro capítulo avalia 

o âmbito do comércio internacional entre os países da BRI, analisando quais seriam 

as consequências e quais foram as mudanças em relação do fluxo de comércio entre 

a China e os países da iniciativa desde o seu lançamento; e por fim, o capítulo 4 

pondera a perspectiva dos investimentos internacionais, analisando o aporte chinês 

de investimento para a iniciativa, a participação de instituições financeiras, o fluxo 

de investimento da China para os países da BRI e os efeitos sobre as economias.  

                                                             
2021, a China deve completar a construção de uma “sociedade moderadamente próspera em todos 
os domínios” e, nos cem anos da fundação da República Popular da China, em 2049, a China deve 
ser “um país socialista moderno, próspero, forte, democrático, culturalmente avançado e 
harmonioso” (GASPAR, Carlos, 2019).   
5 A estratégia, conhecida em inglês como striving for achievement, SFA 



 
 

Capítulo 1 – A Belt and Road Inititative  

O que é a Iniciativa do Cinturão e da Rota  

A Belt and Road Initiative (BRI)6 é um projeto de política externa da República 

Popular da China lançada no ano de 2013 pelo Presidente Xi Jinping. A BRI 

configura-se como um programa transcontinental de política e investimento de 

longo prazo, que visa o desenvolvimento de infraestrutura e a aceleração da 

integração econômica dos países ao longo da histórica Rota da Seda7 (MOFA, 

2015).  

O governo da China caracteriza a BRI como um projeto econômico e comercial 

que visa a conectividade e a integração entre os países. Todavia, é também um 

movimento geopolítico, que representa a expansão da influência chinesa tanto em 

âmbito regional quanto global, de forma a moldar o ambiente externo da China, em 

vez de apenas adaptar-se a ele.  

Dessa forma, a BRI pode então ser considerada um turning point da atuação da 

política externa da China. Com uma estratégia mais ativa, a iniciativa  

“simboliza uma nova fase de ascensão da China, momento em que Pequim 
assume seu papel como uma nova superpotência, capaz de refazer a economia 
mundial e atrair outros países para a sua órbita econômica e modelo 
ideológico” (MAÇÃES, 2018, p. 13, tradução nossa).   

O projeto chinês tem como foco principal os campos econômicos e comercial, 

podendo ser considerada como a política de desenvolvimento global da China 

(MAÇÃES, 2018, p. 78), uma vez que objetiva promover o desenvolvimento 

contínuo da China e instigar oportunidades de desenvolvimento para outros países 

em desenvolvimento. Isso reflete as falas do presidente Xi, no ano de 2013, que 

defendiam que a China deveria ser mais pró ativa na promoção da diplomacia com 

o objetivo de tornar o ambiente ao seu redor mais estável e sólido, visando permitir 

condições favoráveis para a reforma, estabilidade da China e os seus interesses de 

desenvolvimento. Mas esse movimento diplomático, ao passo que garantiria 

estabilidade para a China, deveria também tornar o desenvolvimento chinês mais 

                                                             
6 No Brasil, a BRI é conhecida como Iniciativa do Cinturão e da Rota  
7 A Rota da Seda surgiu durante a expansão para o Oeste da Dinastia Han da China (206 aC - 220 
dC). Esse projeto se configurou como uma rede de rotas comerciais que promoveu a troca de bens, 
ideias e cultura entre a Ásia Central, Oriente Médio, China e Europa. (McBRIDE, 2015).   
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benéfico para os Estados vizinhos, de forma a promover um desenvolvimento 

comum (2018, p. 17/18).  

A BRI é uma iniciativa de política externa que embarca diversos setores para a 

promoção do desenvolvimento e que promete gerar uma maior cooperação 

internacional, conectividade e integração dos países ao redor do mundo. Formada 

por dois projetos de infraestrutura – uma rota marítima e outra terrestre- pode 

promover a conectividade entre mais de um terço do PIB global e dois terços da 

população mundial.  

Considerada como o projeto mais ambicioso de infraestrutura da história 

moderna, a Iniciativa do Cinturão e da Rota foi incorporada à Constituição do 

Partido Comunista Chinês (PCC), no ano de 2017, durante o 19º Congresso do 

Partido (GHIASY; HALLGREEN, 2017). Esse movimento reafirma a importância 

do projeto para o governo chinês nos campos comerciais, econômicos, geopolíticos, 

de segurança e até tecnológicos, garantindo que esta iniciativa se torne um princípio 

fundamental e impossível de ser abandonada.   

Contexto e objetivos governamentais   

A BRI foi criada em um contexto em que as consequências da crise financeira 

internacional do ano de 2008 ainda podiam ser vistas em diversos países, em que a 

economia mundial ainda se recuperava de forma lenta, gerando um 

desenvolvimento global desigual, no qual as regras do comércio e investimento 

internacional passavam por ajustes e os países enfrentavam grandes desafios para o 

seu desenvolvimento. Logo, a iniciativa  

“visa a promoção do fluxo ordenado e livre de fatores econômicos, alocação 
eficiente de recursos e integração profunda dos mercados; encorajando os 
países ao logo do Cinturão e da Rota a alcançar a coordenação da política 
econômica e a realizar uma cooperação regional mais ampla e profunda de 
padrões mais elevados; e a criação conjunta de uma arquitetura de cooperação 
econômica regional aberta, inclusiva e equilibrada que beneficie a todos” 
(MOFA, 2015, p. 3, tradução nossa). 

Uma vez que a BRI é colocada como um projeto que visa o desenvolvimento de 

infraestrutura e integração econômica, a conectividade aparece como o principal 

fundamento da iniciativa. De acordo com o Plano de Visão e Ação, a BRI tem como 

objetivo promover a conectividade dos continentes asiático, europeu e africano e 

seus mares adjacentes, fortalecer parcerias entre os países ao longo da iniciativa, 

estabelecer redes de conectividade multidimensionais e multicamadas, de forma a 
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promover um desenvolvimento equilibrado e sustentável nesses países (MOFA, 

2015, p. 4).  

Por meio da iniciativa, a China quer conectar a infraestrutura dos países, ao 

mesmo tempo que encoraja a abertura desses mercados para a China e facilita o 

comércio internacional, promovendo uma integração comercial por meio de 

corredores econômicos. Para além disso, deseja conectar os mercados financeiros 

desses países com o chinês e alinhar as políticas de desenvolvimento econômico 

em prol de um desenvolvimento comum (MERICS, 2018). A cooperação 

internacional seria responsável por promover a integração comercial, econômica e 

social, permitindo o fortalecimento das relações sociais.  

Princípios da BRI 

De acordo com o Plano de Visão e Ação da Iniciativa, o projeto está alinhado 

com os objetivos e princípio da Carta das Nações Unidas8. Seguindo os princípios 

da política externa chinesa, a BRI defende os Cinco Princípios da Coexistência 

Pacífica: (i) respeito mútuo pela soberania e integridade territorial; (ii) não 

agressão; (iii) não interferência nos assuntos internos; (iv) igualdade e benefícios 

mútuos e (v) coexistência pacífica (2015, p. 3).  

Maçães defende que o princípio dominante da iniciativa é a interdependência, 

“uma rede estreita de interesses comuns pelo qual o desenvolvimento de cada país 

é afetado pelo caminho de desenvolvimento em outros países”, dessa forma, os 

problemas e desafios dos países não devem ser tratados isoladamente, mas a partir 

de relações mutuamente benéficas entre eles (2018, p. 27). Refletindo, portanto, os 

princípios de benefício mútuo e cooperação win-win9 defendidas no documento de 

visões da BRI.  

Para além disso, o plano determina que a iniciativa vai acompanhar o 

funcionamento do mercado. Logo, cumprirá as regras do mercado e as normas 

internacionais, desempenhará o papel decisivo do mercado na alocação de recursos 

e o papel primordial das empresas, e deixará que os governos desempenhem as 

devidas funções (MOFA, 2015, p. 4). Dessa forma, o papel do Estado vai estar 

                                                             
8 Os princípios e objetivos da Carta das Nações Unidas estão presentes no Capítulo 1, artigos 1º e 
2º.  
9 Cooperação win-win, ou cooperação ganha-ganha, se refere a um tipo de relação diplomática em 
que há ganhos para todas as partes envolvidas  
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combinado com o papel do mercado, uma vez que o primeiro é essencial para a 

manutenção da iniciativa no que tange a apoio político e transferência de recursos 

públicos (MAÇÃES, 2018, p. 50).   

Prioridades de cooperação  

Sendo um projeto de política externa que visa a integração entre os países, a 

cooperação internacional se faz fundamental para que os objetivos finais sejam 

atingidos. Os países ao longo do escopo da BRI possuem suas próprias vantagens e 

as economias são complementares, o que gera um grande potencial de cooperação 

entre estes para promover o desenvolvimento. O plano da BRI coloca como 

prioridade a cooperação nas seguintes áreas: (i) coordenação de políticas de 

desenvolvimento; (ii) conectividade de redes de infraestrutura e instalações; (iii) 

fortalecimento das relações comerciais e de investimento; (iv) integração 

financeira; e (v) intercâmbio social e cultural (MOFA, 2015, p. 5/6/7/8).  

O plano da BRI defende que no campo de coordenação de políticas, deve-se 

promover a cooperação intergovernamental, estabelecer mecanismos de 

comunicação e intercâmbio político, expandir os interesses comuns e aumentar a 

confiança política, de forma a ser possível estabelecer práticas e políticas de 

desenvolvimento em comum (MOFA, 2015, p. 5).  

A conectividade das redes de infraestruturas é fundamental para o sucesso da 

iniciativa, logo, o plano de ação da BRI argumenta que com base no respeito mútuo 

à soberania, os países participantes da iniciativa devem aprimorar os planos de 

construções e também o sistema de padrão técnico, de modo a impulsionar a 

formação de uma rede de infraestrutura que conecte todas as regiões cobertas pela 

BRI (MOFA, 2015, p. 5/6).   

O projeto chinês tem como um dos grandes objetivos a formação de uma rota 

comercial, dessa forma, fortalecer as relações comerciais e de investimento se 

tornam fundamentais para que isso ocorra. Para que o aprimoramento das relações 

mercantis seja possível, deve-se coordenar a remoção de barreiras comerciais – 

remover as barreiras tarifárias, reduzir as barreiras não tarifárias, além de aprimorar 

a transparência das barreiras técnicas, de modo a aumentar a liberalização e 

facilitação do comércio. Além disso, deve-se expandir as áreas comerciais, 
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melhorar a estrutura comercial e explorar possíveis novas áreas de comércio, como 

a de serviço e eletrônicos (MOFA, 2015, p. 6/7).  

No que tange às relações de investimento, deve-se acelerar a facilitação do 

investimento com a eliminação das barreiras e negociações de acordos de proteção 

de investimentos. Além disso, deve-se procurar explorar novos modos de 

cooperação de investimento, por meio da construção de parques industriais e zonas 

de cooperação econômica e comercial transfronteiriça (MOFA, 2015, p. 7/8).  

Em relação a integração financeira, o plano defende o aprofundamento da 

cooperação financeira por meio da construção de um sistema de estabilidade 

monetária, sistema de investimento e financiamento. Para além disso, a expansão 

de escopo e escala dos acordos de swap de moedas10 pode ser fundamental para o 

desenvolvimento de mercados de títulos ao longo da BRI (MOFA, 2015. P. 7/8).  

Por fim, o intercâmbio social e cultural é fundamental para estabelecer o vínculo 

entre as pessoas, criando uma união e senso de comunidade com destinos 

compartilhados (MOFA, 2015, p. 8). Ao criar esse vínculo social, é possível receber 

um maior apoio público para a implementação da iniciativa.  

Ao promover a cooperação internacional nesses aspectos principais, o governo 

chinês tem como objetivo principal não somente o estabelecimento de uma rota 

comercial, mas sim a construção de um cinturão econômico.  

Apresentação dos corredores  

Por conta de natureza de construção baseada na histórica Rota da Seda, a BRI 

possui um foco primordial em alguns países. Maçães explica que a Iniciativa do 

Cinturão e da Rota atravessa os continentes da Ásia, Europa e África, conectando 

o vibrante círculo econômico do Leste Asiático de um lado e o desenvolvido círculo 

econômico europeu do outro, e abrangendo países com enorme potencial de 

desenvolvimento econômico (2018, p.45).  

Todavia, limitar a iniciativa aos países da antiga Rota significaria ignorar regiões 

econômicas vitais e com grande potencial de desenvolvimento, como por exemplo 

                                                             
10 Swap (do inglês, “troca”) é um derivativo financeiro que promove simultaneamente a troca de 
taxas ou rentabilidade de ativos financeiros entre agentes econômicos (BC, 2020). Um acordo de 
swap de moedas é um acordo de troca de moedas entre dois países.  
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a América Latina e a maior parte do continente africano. Dessa forma, a BRI se 

coloca como uma iniciativa de escopo global.  

Essa característica global pode ser confirmada quando se analisa a quantidade 

de países participantes da iniciativa e as suas respectivas localizações geográficas 

(Tabela 1). De acordo com dados do The Green Belt and Road Initiative Center 

(Green BRI Center)11, em março de 2020, o número de países que aderiram a Belt 

and Road Initiative por meio da assinatura de um Memorando de Entendimento 

(MoU) com a China era de 13812 países.  

País Região 
Afeganistão Sul da Ásia 
África do Sul África Subsaariana 
Albânia Europa e Ásia Central 
Angola África Subsaariana 
Antígua e Barbuda América Latina e Caribe 
Arábia Saudita Oriente Médio e Norte da África 
Argélia Oriente Médio e Norte da África 
Armênia Europa e Ásia Central 
Áustria* Europa e Ásia Central 
Azerbaijão Europa e Ásia Central 
Bahrain Oriente Médio e Norte da África 
Bangladesh Sul da Ásia 
Barbados América Latina e Caribe 
Benin* África Subsaariana 
Bielorrússia Europa e Ásia Central 
Bolívia América Latina e Caribe 
Bósnia e Herzegovina Europa e Ásia Central 
Brunei Darussalam Leste da Ásia e Pacífico 
Bulgária Europa e Ásia Central 
Burundi África Subsaariana 
Cabo Verde África Subsaariana 
Camarões África Subsaariana 
Camboja Leste da Ásia e Pacífico 
Cazaquistão Europa e Ásia Central 
Chade África Subsaariana 
Chile América Latina e Caribe 
China Leste da Ásia e Pacífico 
Chipre Europa e Ásia Central 
Comoros* África Subsaariana 

                                                             
11 O Green BRI Center é um think tank do Instituto Internacional de Finanças Verdes (IIGF) da 
Universidade Central de Finanças e Economia (CUFE) em Pequim, China. 
12 Para alguns países listados como tendo assinado um MoU para o BRI, a disponibilidade de 
informações independentes é contraditória. Áustria, Benin, Comores, Congo D.R., Dominica, Níger 
e Federação Russa não publicaram uma confirmação da assinatura de um MoU completo ou mesmo 
o negaram. 
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Congo, República  África Subsaariana 
Coréia do Sul Leste da Ásia e Pacífico 
Costa do Marfim África Subsaariana 
Costa Rica América Latina e Caribe 
Croácia Europa e Ásia Central 
Cuba América Latina e Caribe 
Djibudi Oriente Médio e Norte da África 
Egito Oriente Médio e Norte da África 
El Salvador América Latina e Caribe 
Emirados Árabes Unidos Oriente Médio e Norte da África 
Equador América Latina e Caribe 
Eslováquia, Republica Europa e Ásia Central 
Eslovênia Europa e Ásia Central 
Estônia Europa e Ásia Central 
Etiópia África Subsaariana 
Fiji Leste da Ásia e Pacífico 
Filipinas Leste da Ásia e Pacífico 
Gabão África Subsaariana 
Gâmbia África Subsaariana 
Gana África Subsaariana 
Geórgia Europa e Ásia Central 
Granada América Latina e Caribe 
Grécia Europa e Ásia Central 
Guiana América Latina e Caribe 
Guiné África Subsaariana 
Guiné Equatorial  África Subsaariana 
Hungria Europa e Ásia Central 
Iêmen, República. Oriente Médio e Norte da África 
Ilhas Cook Leste da Ásia e Pacífico 
Indonésia Leste da Ásia e Pacífico 
Irã Oriente Médio e Norte da África 
Iraque Oriente Médio e Norte da África 
Itália Europa e Ásia Central 
Jamaica América Latina e Caribe 
Kiribati Leste da Ásia e Pacífico 
Kuwait Oriente Médio e Norte da África 
Kyrgyz, República Europa e Ásia Central 
Laos Leste da Ásia e Pacífico 
Latívia Europa e Ásia Central 
Lesoto África Subsaariana 
Líbano Oriente Médio e Norte da África 
Libéria África Subsaariana 
Líbia Oriente Médio e Norte da África 
Lituânia Europa e Ásia Central 
Luxemburgo Europa e Ásia Central 
Macedônia do Norte Europa e Ásia Central 
Madagascar África Subsaariana 
Malásia Leste da Ásia e Pacífico 
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Maldivas, Ilhas Sul da Ásia 
Mali África Subsaariana 
Malta Oriente Médio e Norte da África 
Marrocos Oriente Médio e Norte da África 
Mauritânia África Subsaariana 
Micronésia Leste da Ásia e Pacífico 
Moçambique África Subsaariana 
Moldávia Europa e Ásia Central 
Mongólia Leste da Ásia e Pacífico 
Montenegro Europa e Ásia Central 
Myanmar Leste da Ásia e Pacífico 
Namíbia África Subsaariana 
Nepal Sul da Ásia 
Níger* África Subsaariana 
Nigéria África Subsaariana 
Niue Leste da Ásia e Pacífico 
Nova Zelândia Leste da Ásia e Pacífico 
Omã Oriente Médio e Norte da África 
Panamá América Latina e Caribe 
Papua e Nova Guiné  Leste da Ásia e Pacífico 
Paquistão Sul da Ásia 
Peru América Latina e Caribe 
Polônia Europa e Ásia Central 
Portugal Europa e Ásia Central 
Qatar Oriente Médio e Norte da África 
Quênia África Subsaariana 
República Dominicana América Latina e Caribe 
República Tcheca Europa e Ásia Central 
Romênia Europa e Ásia Central 
Ruanda África Subsaariana 
Rússia* Europa e Ásia Central 
Salomão, Ilhas Leste da Ásia e Pacífico 
Samoa Leste da Ásia e Pacífico 
Senegal África Subsaariana 
Serra Leoa África Subsaariana 
Sérvia Europa e Ásia Central 
Seychelles, Ilhas África Subsaariana 
Singapura Leste da Ásia e Pacífico 
Somália África Subsaariana 
Sri Lanka Sul da Ásia 
Sudão África Subsaariana 
Sudão do Sul África Subsaariana 
Suriname América Latina e Caribe 
Tailândia Leste da Ásia e Pacífico 
Tajiquistão Europa e Ásia Central 
Tanzânia África Subsaariana 
Timor-Leste Leste da Ásia e Pacífico 
Togo África Subsaariana 
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Tonga Leste da Ásia e Pacífico 
Trinidad e Tobago América Latina e Caribe 
Tunísia Oriente Médio e Norte da África 
Turquia Europa e Ásia Central 
Ucrânia Europa e Ásia Central 
Uganda África Subsaariana 
Uruguai América Latina e Caribe 
Uzbequistão Europa e Ásia Central 
Vanuatu Leste da Ásia e Pacífico 
Venezuela América Latina e Caribe 
Vietnã Leste da Ásia e Pacífico 
Zâmbia África Subsaariana 
Zimbábue África Subsaariana 

Tabela 1: Países participantes da Belt and Road Initiative. Elaboração própria. Fonte: 
Nedopil, Christoph (2020), IIGF Green BRI Center 

Desses países participantes da BRI, 38 estão na África Subsaariana, 34 estão na 

Europa e Ásia Central (sendo 18 deles países participantes da União Europeia), 25 

estão no Leste Asiático e no Pacífico, 17 no Oriente Médio e Norte da África, 18 

na América Latina e Caribe, e por fim, 6 países estão no Sudeste Asiático – como 

pode ver visto na Figura 1.   

 

Figura 1: Países participantes da BRI. Fonte: IIGF Green BRI Center. 

 A BRI é composta por duas iniciativas, uma terrestre (Belt), conhecida como o 

Cinturão, e uma marítima (Road), conhecida como Rota. A ideia por trás da BRI é 
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a criação de corredores econômicos13, com o intuito de promover uma integração 

comercial e econômica. Dessa forma, Maçães define a BRI como “6 corredores 

econômicos14 em terra e 3 rotas marítimas cujo objetivo final é criar uma nova 

economia global e colocar a China em seu centro” (2018, p. 2). A partir da Figura 

2, é possível analisar geograficamente o escopo da iniciativa, tanto a rota terrestre 

quanto a rota marítima.   

O Cinturão Econômico da Rota da Seda concentra-se em reunir a China, Ásia 

Central, Rússia e Europa; ligando a China ao Golfo Pérsico e ao Mar Mediterrâneo 

através da Ásia Central e Ocidental; e conectando a China com o Sudeste Asiático, 

o sul da Ásia e o Oceano Índico. Essa conectividade entre as regiões vai ser possível 

por meio da criação de seis corredores econômicos: (i) Corredor Econômico da 

Nova Ponte Terrestre Euroasiática (NELBEC); (ii) Corredor Econômico China -  

Mongólia - Rússia (CMREC); (iii) Corredor Econômico China – Ásia Central – 

Oeste Asiático (CCWAEC); (iv) Corredor Econômico China – Península da 

Indochina (CICPEC); (v) Corredor Econômico Bangladesh – China – Índia – 

Mianmar (BCIMEC); (vi) Corredor Econômico China – Paquistão (CPEC) 

(MOFA, 2015, p. 4/5).  

Já a Rota Marítima do Século XXI planeja conectar a China ao Sudeste Asiático, 

Indonésia, Índia, Península Arábica, Somália, Egito e Europa, abrangendo o Mar 

da China Meridional, Estreito de Malaca, Oceano Índico, Golfo de Bengala, Mar 

da Arábia, Golfo Pérsico e o Mar Vermelho. A cooperação oceânica se concentrará 

na construção da Passagem Econômica Azul China - Oceano Índico – África - Mar 

Mediterrâneo, ligando o Corredor Econômico China-Península da Indochina, 

correndo para oeste do Mar da China Meridional ao Oceano Índico e conectando o 

Corredor Econômico China-Paquistão e o Corredor Econômico Bangladesh-China-

Índia-Mianmar. A segunda “Passagem Econômica Azul” da China-Oceania-

Pacífico Sul, viaja do sul do Mar da China Meridional para o Oceano Pacífico. Além 

                                                             
13 Corredor econômico é definido de modo geral como uma iniciativa de desenvolvimento que é 
geograficamente direcionada. É uma rota pela qual pessoas e bens se movimentam de forma 
eficiente, estimulando o crescimento econômico. PETRELLA, Stephanie, 2018.  
14 Maçães define corredor econômico como geografias econômicas complexas que aproveitam a 
especialização e a conectividade para produzir resultados econômicos superiores. Defende também 
que o conceito de corredor econômico considera deliberadamente todo o espaço geográfico. (2018, 
p.52/53)  
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disso, uma outra passagem econômica azul também está prevista, levando à Europa 

através do Oceano Ártico (MOFA, 2017).  

A terceira rota marítima principal da BRI seria conhecida como “Rota da Seda 

Polar”. Com o intuito de ligar a China à Europa, essa rota se estabeleceria no 

Oceano Ártico. Maçães explica que  

“à medida que o gelo derrete por conta do aquecimento global, as condições 
para o desenvolvimento do Ártico podem ser gradualmente alteradas, 
oferecendo oportunidades para o uso comercial das rotas marítimas e o 
desenvolvimento dos recursos das regiões” (2018, p.66).  

Logo, a China tem como intuito estabelecer uma rota marítima naquele oceano, de 

forma a reduzir o tempo das rotas que hoje são utilizadas (Canal de Suez) e 

promover a exploração de recursos disponíveis no Ártico, como combustíveis 

fósseis e pesca (2018, p. 66).  

 

 

Figura 2: Projetos da Belt and Road Initiative. Fonte: Belt and Road Initiative15. 

  Os projetos da BRI têm como objetivo promover a conectividade e integração 

entre os países participantes da Iniciativa. Com o intuito de atingir este propósito, 

as iniciativas marítima e terrestre são interrelacionadas, e muitas vezes, 

complementares, promovendo então uma infraestrutura de conectividade 

multimodal.  

Pode-se perceber pelo escopo dos projetos que a BRI ainda está muito 

concentrada no entorno da China (Figura 2), mesmo que os países participantes já 

                                                             
15 Disponível em: https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/. Acesso em: 02/09/2020.  
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incluam países da América Latina e da África Subsaariana (Figura e Tabela 1). Isso 

pode ser explicado pelo tempo de lançamento dos projetos e a data de adesão dos 

países a BRI. Enquanto os projetos foram lançados em 2013, juntamente com a 

iniciativa, e com adequações até meados de 2015, a maioria dos países de regiões 

mais afastadas da China passaram a aderir ao projeto a partir de 2017, e com uma 

grande concentração no ano de 2018 (Figura 1). Dessa forma, é de se esperar o 

lançamento de novos projetos englobados pela Iniciativa do Cinturão e da Rota, de 

forma a contemplar os novos países participantes, e com isso promover uma 

conectividade e integração de âmbito global.   

Governança da BRI  

Em comparação a outras iniciativas globais, a Iniciativa do Cinturão e da Rota 

não tem princípios formais de governança. Diversas agências do governo central 

chinês estão envolvidas na formulação e implementação da BRI, como por exemplo 

a Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento (NDRC), o Ministério do 

Comércio (MOFCOM), Ministério das Relações Exteriores (MOFA), Ministério da 

Cultura (MoC), Ministério da Ecologia e Meio Ambiente (MEE), Agência de 

Cooperação para o Desenvolvimento Internacional da China (CIDCA) e o Conselho 

de Estado.  Todavia, há um escritório16 responsável pela fiscalização e coordenação 

dos projetos da Iniciativa, que fica sobre a jurisprudência da NDRC (MOFA, 2015). 

Para que a iniciativa seja implementada, é necessário um grande aporte de 

investimento. Nas palavras de Maçães, “Pequim considera os mecanismos de 

financiamento uma parte crítica da iniciativa, o motor que dá a Belt and Road um 

certo ritmo e direção, reunindo seus elementos díspares em um todo coerente” 

(2018, p. 48, tradução nossa). O financiamento e a implementação da iniciativa são 

feitos por múltiplos atores e steakholders, que vão desde agências governamentais 

até instituições privadas.  

O governo chinês tem um papel central no ordenamento de recursos domésticos 

para financiar a iniciativa. Financiamento este que advém de diversas fontes, como 

por exemplo os fundos estatais, bancos comerciais chineses, bancos estatais e 

instituições financeiras chinesas. Dentre os principais impulsionadores 

                                                             
16 Nome original é “Office of the Leading Group on Promoting the Implementation of the Belt and 
Road Initiative”. 
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governamentais da BRI em termos de investimento tem-se o Fundo da Rota da 

Seda17,  a Corporação de Investimento da China (CIC), os bancos estatais – Banco 

da China (BOC), Banco Comercial e Industrial da China (ICBC), Banco de 

Construção da China (CCB); e bancos de política interna chineses, como por 

exemplo o Banco de Desenvolvimento da China (CDB) e Banco de Exportação e 

Importação da China (Exim Bank of China) (MAÇÃES, 2018, p. 50).  

As instituições financeiras internacionais, como alguns bancos de 

desenvolvimentos impulsionados pela China, também são de grande importância 

para o financiamento da BRI. Dentre estes, tem-se o Banco de Desenvolvimento 

Asiático (ADB), o Banco de Investimento em Infraestrutura da Ásia (AIIB) e o 

Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) (MAÇÃES, 2018, p. 50). Outros bancos 

multilaterais de desenvolvimento podem ter um papel colaborativo promissor na 

implementação da iniciativa18.  

Sendo o maior projeto de infraestrutura da história moderna, o aporte de capital 

necessário para a implementação é imenso19, tendo as projeções iniciais estimulado 

um total de US$ 4 - 8 trilhões. Dessa forma, diversos canais de investimento são 

essenciais para o sucesso da iniciativa, como os títulos da BRI, investimentos de 

capital privado, parcerias público-privada (PPP) e também investimento das 

próprias empresas estatais chinesas (SOEs).  

 

                                                             
17 O Fundo da Rota da Seda é um fundo de desenvolvimento e investimento criado no ano de 2014, 
com um aporte de US$40 bilhões originários da State Administration of Foreign Exchange, China 
Investment Corporation, Export-Import Bank of China and China Development Bank, que tem um 
foco em investir e financiar oportunidades de projetos no âmbito da BRI. (MAÇÃES, 2018, p.48) 
18 A China, por meio do Ministério das Finanças da República Popular da China, assinou um 
Memorando de Entendimento, com o Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB), Banco Asiático 
de Investimento em Infraestrutura (AIIB), Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BERD), Banco Europeu de Investimento (BEI), Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) e o 
Grupo Banco Mundial (BM) para colaborar em assuntos de interesse comum no âmbito da Belt and 
Road Initiative. NDB, 2017.  
19 De acordo com dados da Refinitiv, existem atualmente 2.951 projetos em andamento em toda a 
região da Iniciativa. Em conjunto, eles envolvem 2.630 empresas e são avaliados em US$3,87 
trilhões. REFINITIV, 2020.  



 
 

Capítulo 2 - O que está por trás da BRI?  

Os objetivos divulgados pelo governo central chinês de promover conectividade 

e integração e impulsionar a cooperação internacional são amplamente conhecidos. 

Todavia, os motivos por trás da decisão da China de promover e financiar a 

Iniciativa do Cinturão e da Rota são fontes de pesquisa de estudiosos. Análises 

indicam que o que levou a China a implementar a BRI é produto de uma 

convergência de fatores domésticos e externos de âmbito comercial, financeiro, de 

segurança, políticos, diplomáticos, socioeconômicos, geoeconômicos e 

geopolíticos.  

Dentre os principais motores de promoção da BRI estão (a) manter vivo o 
boom econômico chinês e melhorar a segurança econômica da China através 
da construção de novos mercados no exterior e diversificação de sua 
dependência de mercado; (b) a criação de corredores terrestres ou "linhas de 
vida" que, em caso de conflito, poderiam mitigar o impacto na economia 
chinesa da interdição marítima pela Marinha dos Estados Unidos do trânsito 
de mercadorias e energia; (c) apoiar a internacionalização do renminbi (RMB) 
chinês e remodelar a arquitetura global existente para comércio, finanças e 
investimento, para melhor atender às necessidades econômicas em evolução 
da China; (d) equilibrar melhor o crescimento doméstico chinês 
geograficamente e criar um amortecedor de vizinhos estáveis e vizinhos 
estendidos ao redor da China para mitigar o impacto de possíveis 
transbordamentos de conflitos; (e) preparar o caminho para uma cooperação 
de segurança asiática mais profunda, catalisada por uma cooperação e 
interdependência econômicas mais estreitas; e (f) utilizar o soft power chinês 
de forma mais eficaz, possivelmente seu modelo de desenvolvimento e 
subsequente influência econômica, e promover laços mais estreitos com o 
mundo (GHIASY; HALLGREEN, 2017, tradução nossa). 

Motivações econômicas 

Maçães defende que a principal questão para a qual a Belt and Road pretende 

oferecer uma resposta é a posição da China no sistema econômico global, dessa 

forma, a ideia por trás da iniciativa é criar corredores econômicos planejados (2018, 

p. 53/73). Esses, teriam como intuito fundamental solucionar problemas 

econômicos que a China vem enfrentando nos últimos anos - como por exemplo o 

excesso de capacidade, o problema da renda média e mudanças econômicas internas 

– e ao mesmo tempo promover o desenvolvimento dos países ao seu redor. Para 

além disso, a integração e cooperação econômica faz-se fundamental para que a 

China atinja objetivos de desenvolvimento ao longo dos próximos anos, como por 
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exemplo a maior inserção nos segmentos de produção de maior valor agregado, 

liderança das cadeias globais de valor e a própria internacionalização do renminbi20.  

Os pesados investimentos na indústria chinesa juntamente com as consequências 

da crise econômica global, acabaram levando a China a enfrentar um problema de 

excesso de capacidade e superprodução ao longo dos últimos anos. Ou seja, quando 

a produção supera a demanda e a possibilidade de comercializar. Esse problema 

poderia gerar um impacto significativo para o desenvolvimento econômico e social 

do país. A solução econômica e política, portanto, foi o fomento das exportações e 

realocação industrial.  

Como foi apontado pelo governo chinês no ano de 2014, o excesso de capacidade 

de um país poderia atender às necessidades de outra nação, como por exemplo 

países ao longo da BRI ou do próprio BRICS, e se houvesse a troca, configurar-se-

ia como uma situação win-win (MAÇÃES, 2018, p. 19). Dessa forma, os países em 

desenvolvimento próximos a China, poderiam ser os destinos das exportações, 

tornando-se mercados mais assíduos dos produtos chineses, podendo futuramente 

até ser origem das importações chinesas, haja vista os planos de desenvolvimento 

chineses. 

Outro problema que alguns economistas indicam que a China poderia enfrentar 

é a “armadilha da renda média”21. Maçães argumenta que este termo faz referência 

a  

um país que não pode mais competir internacionalmente em commodities 
padronizadas e intensivas em trabalho porque os salários são relativamente 
alto, mas também não pode competir em atividades de maior valor agregado 
em uma escala ampla o suficiente porque a produtividade – limitada por fatores 
estruturais- permanece relativamente baixa” (2018, p. 75/76).  

A China encontra-se em um impasse: de um lado tem-se o aumento significativo 

do valor da sua mão de obra e alta capacidade de produção de produtos de menor 

valor agregado devido a sua posição das cadeias globais de valor, e do outro, uma 

menor capacidade de produzir produtos tecnológicos e de alto valor agregado. 

Logo, pode-se argumentar que na ausência de reformas econômicas e produtivas, 

                                                             
20 Renminbi é o nome oficial da moeda da China, que significa “moeda do povo”. O yuan é uma 
unidade de conta. 
21 O termo “armadilha da renda média” tornou-se sinônimo de economias baseadas em mão-de-obra 
barata e/ou abundância de recursos naturais, que se deparam com desafios ao entrar em atividades 
baseadas em conhecimento e de alto valor agregado (FGV, 2019).  
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“a China ficaria espremida entre concorrentes de baixos salários em indústrias 

maduras e países ricos e inovadores com indústrias com rápidas mudanças 

tecnológicas” (2018, p. 76).  

O primeiro movimento para a mudança se dá com o lançamento, no ano de 2015, 

do plano “Made in China 2025”22, projeto que tem como objetivo fundamental 

atualizar a base de manufatura da China, desenvolvendo rapidamente as indústrias 

de alta tecnologia. Ao fomentar esse tipo de indústria, a China precisa realocar a 

sua manufatura tradicional, o que depende de uma complementariedade relativa, 

principalmente em termos industriais, especialização e de divisão de trabalho, com 

outros países em desenvolvimento - momento em que os países da BRI ganham 

importância.  

Dessa forma, o governo chinês passa a fomentar investimentos em infraestrutura 

de transporte, comunicação, zonas industrias e zonas de processamento de 

exportação 23  em países ao longo da BRI para impulsionar o deslocamento da 

indústria pesada da China para países em seu entorno. A estratégia da BRI para 

impulsionar a continuação do desenvolvimento da China pode ser caracterizada 

então como uma política de desenvolvimento global (MAÇÃES, 2018, p. 78), uma 

vez que promove o desenvolvimento econômico e industrial interno e também dos 

países que irão sofrer alguma modificação industrial com a chegada das “antigas” 

indústrias chinesas e até promover o fomento de indústrias locais.  

Com o intuito de reconfigurar as cadeias globais de valor, a China precisa 

estabelecer sua política industrial de forma coordenada com a de países que ocupam 

os outros segmentos e cadeias. Visando uma liderança nos setores de maior valor 

agregado, com iniciativas de fomento da indústria de alta tecnologia, a iniciativa da 

                                                             
22 O Plano Made in China 2025 tem como estratégia o desenvolvimento da indústria de produtos de 
alto valor agregado. O governo chinês define algumas tarefas primordiais para alcançar o objetivo, 
como por exemplo: promover a reestruturação do setor manufatureiro, fortalecer a base industrial, 
melhorar a inovação da manufatura, integrar tecnologia e indústria, fomentar marcas chinesas e 
promover a manufatura “verde”. Os 10 setores chaves para a renovação industrial chinesa são: (i) 
tecnologia da informação (TI), (ii) máquinas, ferramentas e robôs de última geração, (iii) 
equipamento aeroespacial, (iv) engenharia oceânica, (v) transporte ferroviário de alta qualidade, (vi) 
carros elétricos, (vii) equipamento elétrico, (viii) máquinas agrícolas, (ix) novos materiais (como 
polímeros) e (x) equipamentos biomédicos. (STATE COUNCIL, 2015)  
23 Zonas de processamento de exportação (ZPE) são distritos industriais em que as empresas são 
beneficiadas com suspensão de impostos para exportar. Elas são criadas com o intuito de fomentar 
o investimento produtivo de capital (nacional ou estrangeiro), aumentar a competitividade das 
exportações, agregar valor às exportações, gerar empregos e renda, difundir novas tecnologias e 
promover desenvolvimento econômico e social. SEBRAE, 2019.  
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BRI se coloca como uma ferramenta para impulsionar a integração econômica e 

comercial, de forma a reestruturar tal cadeia global de produção, uma vez que os 

países da BRI ocupariam os segmentos de menor valor, altamente necessários para 

a indústria de inovação que o governo chinês busca implementar (MAÇÃES, 2018, 

p. 30/81).  

Todo esse movimento é possível por meio do fomento dos investimentos chinês 

nos países do longo da BRI, em setores estratégicos à luz do modelo econômico 

chinês, caracterizado como bem sucedido em promover desenvolvimento 

econômico e industrial. Ao passo que fomenta tais investimentos na iniciativa, a 

China ganha maior potencial para alavancagem econômica (MAÇÃES, 2018, p. 36) 

e promove uma plataforma para a diversificação, internacionalização e do seu setor 

financeiro e do renminbi (JOHNSTON, 2018, p. 50/51).  

A internacionalização da moeda chinesa também está entre as motivações por 

trás da iniciativa do Cinturão e da Rota. Desde a crise financeira global de 2008, a 

China passou a acelerar as iniciativas governamentais de promoção do uso mais 

amplo do Renminbi, que segundo Eichengreen, se baseiam em quatro componentes: 

liquidação do comércio, investimentos, emissão de títulos e acordos de swaps de 

moedas, além de comércio direto por meio do renminbi (2014).  Logo, a  

Belt and Road é promovida pelo governo chinês como um meio de desenvolver 
ainda mais o renminbi como moeda global de comércio e investimento, criando 
oportunidades para seu maior uso em transações internacionais, especialmente 
aquelas relacionadas ao desenvolvimento de energia e investimento em 
infraestrutura (MAÇÃES, 2018, p. 23).  

Motivações comerciais 

A Iniciativa do Cinturão e da Rota, que visa promover a conectividade e a 

integração econômica entre os países participantes, tem algumas motivações 

comerciais fundamentais, como bem explicitado no Plano de Visão e Ação da BRI 

no campo de cooperação comercial. O estabelecimento da rota comercial teria o 

intuito de liberalizar e facilitar o comércio através da remoção das barreiras 

comerciais e de investimento, redução das barreiras não tarifárias, transparência das 

medidas técnicas e padronização dos processos de desembaraço aduaneiro (MOFA, 

2015, p. 6/7).   

O estabelecimento de facilidades para as trocas comerciais, por meio da 

construção de obras de infraestrutura para promover a conectividade entre os países, 
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proporciona uma facilitação do transporte de bens e serviços, diminuindo os custos 

do comércio internacional. Dessa forma, a BRI promoveria uma rota comercial 

integrada, gerando um maior acesso a mercados para as exportações e um livre 

comércio entre os países ao longo da iniciativa.  

Todavia, para além desses objetivos, há motivações comerciais não explicitadas 

no plano de ação do governo chinês, que são de grande importância para 

compreender o desenho da iniciativa. São essas o Dilema de Malaca 24 , a 

necessidade de diversificação das importações chinesas de energia, a Rota da Seda 

Digital e o estabelecimento de um mercado comum da Eurásia.  

De acordo com dados da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD), 80% do comércio global é transportado por mar, e 

desse volume total, 60% passa pela Ásia, sendo o Mar do Sul da China (MSC) 

responsável por 1/3 do transporte global. As águas do Mar do Sul da China são 

fundamentais para o comércio internacional de alguns países. Existem três rotas de 

transporte de entrada para o Mar do Sul da China: o Estreito de Sunda, o Estreito 

de Lombok e o Estreito de Malaca. Todavia, o Estreito de Malaca é o mais utilizado, 

uma vez que é a passagem mais curta entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, e 

consequentemente, a mais econômica (China Power, 2017).  

O alto fluxo de mercadorias comerciais se deslocando através do Estreito de 

Malaca levanta preocupações sobre a sua vulnerabilidade como um ponto de 

estrangulamento estratégico. E essa preocupação é muito perceptível para o 

governo chinês, haja vista que 40% do comércio da China25 se dá pelo Mar do Sul 

da China e pelo Estreito de Malaca. Logo, a segurança econômica e comercial da 

China depende dessa rota de transporte comercial (China Power, 2017).  

A dependência da China em relação ao Mar do Sul da China e ao Estreito de 

Malaca para o seu comércio internacional a deixa em uma posição de 

                                                             
24 Termo cunhado pelo presidente Hu Jintao no ano de 2003, fazendo referência a dependência 
chinesa em relação ao Estreito de Malaca para o seu comércio internacional e a contínua tentativa 
de interferência de grandes países ocidentais para tentar controlar o transporte marítimo naquele 
Estreito.  
25 De acordo com dados de China Power Project, do Center for Strategic & International Studies 
(CSIS), no ano de 2016, as exportações chinesas pelo Mar do Sul da China contabilizaram um total 
de U$ 874 bilhões, enquanto as importações atingiram a cifra de US$ 598 bilhões. Logo, o valor de 
comércio chinês pelo Mar do Sul da China atingiu um total de U$1472 bilhões, equivalente a 40% 
do comércio total da China em 2016.  
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vulnerabilidade quanto a possibilidade de controle do Estreito por grandes 

potências. A BRI, à medida que busca o estabelecimento de novas rotas de comércio 

ao longo dos países da iniciativa, se coloca como um meio de reduzir a 

vulnerabilidade chinesa em relação ao Estreito de Malaca. Ao aprimorar a 

infraestrutura de transporte, por meio do Cinturão e da Rota (transporte terrestre e 

marítimo, respectivamente), pode-se estabelecer rotas de transporte mais curtas e 

menos custosas para o comércio de bens.  

O setor de energia sofre tanto com a questão do Estreito de Malaca quanto com 

a necessidade de diversificação de importação de energia. Dados de 2016 apontam 

que 80% das importações chinesas de energia passaram pelo Mar do Sul da China 

através do Estreito de Malaca. Uma alterativa viável para garantir a segurança 

energética chinesa está no âmbito da BRI, com o corredor econômico China – 

Paquistão (demonstrado na Figura 3) e o projeto do Oleoduto Gwadar-Xinjiang. 

Por meio deste projeto de infraestrutura e transporte, a China teria acesso ao porto 

de Gwadar26, no qual navios petroleiros do Oriente Médio poderiam atracar no 

porto, onde o petróleo seria extraído e transportado para a China por meio de uma 

série de oleodutos. A grande vantagem do Oleoduto Gwadar-Xinjiang é que por 

meio deste é possível o contorno completo do Estreito de Malaca (KHAN, 2019), 

diminuindo então a dependência sobre essa rota de transporte.  

 

Figura 3: O Corredor Econômico China - Paquistão (CPEC) como alternativa para o 
Estreito de Malaca como rota de transporte energético. Fonte: South China Morning Post.  

                                                             
26 Gwadar é um porto de águas profundas localizado no Paquistão, nas proximidades do Oriente 
Médio e do Estreito de Ormuz. 
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Maçães defende que a China precisa diversificar as origens das suas importações 

de energia, por meio do estabelecimento de vínculos comerciais com mais 

produtores de energia. A construção de novos gasodutos, oleodutos e a expansão de 

portos e terminais de petróleo que sustentam o mercado global seria uma importante 

forma de promover essa diversificação (2018, p.21), sendo a BRI a grande 

plataforma de projetos de infraestrutura. Estimativas já demonstram que diferentes 

corredores no âmbito da iniciativa - que se estendem à Ásia Central, Rússia, Irã e 

Baía de Bengala - fornecerão até 143 milhões de toneladas de petróleo bruto e 206 

bilhões de metros cúbicos de gás natural (p. 22), sendo possível então suprir grande 

parte da demanda energética chinesa. Para além disso, o grande objetivo da 

construção da “Rota da Seda Polar” é a exploração de combustíveis fósseis na 

região do Ártico e uma participação ainda maior da China no projeto russo de gás 

natural liquefeito Yamal LNG27 (p. 66), aprofundando ainda mais a relação de 

cooperação energética entre a China e a Federação Russa.  

A Rota da Seda Digital, lançada no ano de 2017, tem as empresas chinesas de 

tecnologia no papel principal de transformar as trocas comerciais no âmbito dos 

serviços digitais. A ampliação do e-commerce, de pagamentos digitais, a 

implementação da infraestrutura móvel e da tecnologia 5G são de grande interesse 

das empresas e do próprio Estado chinês no âmbito dessa rota, haja vista o que a 

implementação por empresas chinesas geraria de poder e influência (CARVALHO, 

2019).  

Outra motivação no campo comercial, e até geopolítico, é a região euroasiática. 

O comércio de bens da Eurásia está perto de US$ 2 trilhões por ano, o que supera 

tanto o comércio transatlântico como o comércio transpacífico (MAÇÃES, 2018, 

p.2/3), levantando um grande interesse da China sobre essa região por conta do 

potencial de desenvolvimento e integração econômica e comercial. No ano de 2015, 

os presidentes Putin e Xi Jinping assinaram uma declaração conjunta sobre a 

integração da Comunidade Econômica da Eurásia28 com a BRI. Esse movimento 

liderado por Moscou dá luz verde para que a China passe a buscar uma maior 

                                                             
27 O projeto de exploração de Yamal é uma Joint Venture da empresa petrolífera russa Novatek e a 
francesa Total. Por conta das dificuldades russas, a China passou a integrar a sociedade, através da 
CNPC, que adquiriu 20% do empreendimento (BIANCO, 2018).  
 

28  A Comunidade Econômica da Eurásia é formada pela República de Belarus, República do 
Cazaquistão e pela Federação Russa (MIDIC) 
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inserção e integração naquela região. Essa busca resulta na assinatura, no ano de 

2018, de um acordo de livre comércio29 entre as duas partes (p. 57/58), resultando 

em uma maior importância da Eurásia para a China, tendo a BRI um papel 

fundamental para exercer influência e integração de toda a Eurásia. 

Um sistema interconectado de transporte, energia e infraestrutura digital se 
desenvolveria gradualmente em clusters industriais e zonas comerciais e, em 
seguida, um corredor econômico abrangendo construção, logística, energia, 
manufatura, agricultura e turismo, culminando no nascimento de um grande 
mercado comum da Eurásia (MAÇÃES, 2018, p.11). 

E dada a importância dessa região em termos comerciais, capacidade de 

desenvolvimento e oportunidades, “Quem conseguir construir e controlar a 

infraestrutura que liga as duas pontas da Eurásia, dominará o mundo” (p. 3).  

Motivações geopolíticas  

Apesar de o governo chinês defender que a Belt and Road Initiative não seja um 

projeto geopolítico, a iniciativa se coloca como tal, haja vista as suas ambições, 

interesses e busca por influência de poder político, econômico e comercial ao longo 

dos países participantes do projeto.  

Podendo o projeto ser considerado uma ferramenta do sonho chinês de tornar a 

China grande novamente, esta busca a expansão da influência chinesa para assumir 

um papel central na política mundial, com o intuito de criar uma nova ordem global 

a semelhança de seu crescimento econômico e conectividade. Essa nova ordem 

global poderia ser originada pela grande adesão dos países à BRI, o fornecimento 

de conectividade e infraestrutura, além de bens públicos para a iniciativa, como a 

criação de uma estrutura política – na forma de acordos multilaterais e bilaterais – 

para a cooperação econômica e o estabelecimento de instituições econômicas 

adequadas, como o fundo da Rota da Seda, o Banco de Desenvolvimento Asiático, 

o Banco de Investimento em Infraestrutura da Ásia e o Novo Banco de 

Desenvolvimento para a viabilidade do projeto (CHENG, 2016).  

O projeto geopolítico de conectividade internacional também tem uma grande 

importância para o desenvolvimento e integração das próprias regiões da China. O 

governo chinês vê na BRI uma oportunidade para o desenvolvimento do seu próprio 

                                                             
29 Embora não seja um acordo de livre comércio preferencial, tem como objetivo melhorar as 
condições de acesso de bens ao mercado por meio de normas de facilitação de comércio e melhorar 
o nível de integração na esfera de cooperação comercial 
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país, que é extremamente desigual no que tange às províncias chinesas. Dessa 

forma, a BRI se torna um projeto fundamental para promover o desenvolvimento, 

crescimento e ordem de certas regiões chaves à medida que as conecta com 

mercados internacionais por meio de novas infraestruturas, corredores econômicos 

e comerciais e zonas econômicas e produtivas.  

As estratégias da BRI dentro da própria China são bem determinadas em relação 

ao espaço geográfico que ocupam e os ganhos que estas podem gerar à iniciativa. 

O Norte e Nordeste da China são canais estratégicos de conexão com a Ásia Central, 

do Sul e do Oeste. Destas, a região de Xianjiang é fundamental para a conexão com 

a Ásia Central, tornando-a crucial ao sucesso da BRI no que tange ao comércio, 

transporte, mas também a manutenção de fortes relações culturais com os países 

fronteiriços. Por sua vez, a província de Shaanxi e sua capital Xi’an, se tornaram 

um novo foco de reforma e abertura no interior da China, que vai ser feito a partir 

da construção de zonas econômicas, objetivando criar canais estratégicos, centros 

de comércio e logística. Já a Mongólia é colocada como uma região chave por conta 

da sua proximidade com a Rússia, o que torna o fortalecimento das ligações de 

transporte nessa região fundamentais para o bom funcionamento dos interesses 

econômicos e comercias das duas nações (MOFA, 2015, p. 10/11/12).  

O sudoeste da China é uma peça chave para a abertura do corredor internacional 

que irá ligar aos países da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), e 

para além disso, essa região do sudeste e médio sul da China é fundamental para a 

conexão entre a Belt e a Road, o que torna importante a criação de clusters 

comerciais para promover a integração. Já a regiões do interior da China, que são 

vastas em terras, recursos humanos e possuem uma forte base industrial podem ser 

utilizadas para fomentar a integração e cooperação regional, além de ser servir de 

base para novas indústrias. O desenvolvimento e coordenação de infraestrutura se 

tornam fundamentais para a construção de um corredor de transporte que seja 

responsável pela integração das regiões leste, central e oeste da China (CHIN, 

2016).  

Por fim, as regiões costeiras, com grande importância para Hong Kong, Macau 

e Taiwan, por terem um alto nível de abertura e desenvolvimento econômico, 

inclusive com a presença de importantes portos e aeroportos, serve de motivação 
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para as reformas e inovações de âmbito tecnológico e científico para que as demais 

regiões se desenvolvam (CHIN, 2016). 

As motivações de integração, conectividade, integração comercial e econômica 

possuem motivações geopolíticas no que tange ao contexto internacional de 

influência e poder sobre os países vizinhos e participantes da BRI. Todavia, o fator 

doméstico também tem uma grande importância para o desenvolvimento e ordem 

de províncias fronteiriças e não costeiras, sendo a BRI uma ferramenta para ligar o 

fator doméstico ao internacional.  



 
 

Capítulo 3 - Os efeitos da BRI sobre o comércio 
internacional 

Segundo a OMC, a China possui o status de maior exportador e segundo maior 

importador do mundo30. A sua grande proeminência no comércio internacional a 

torna um grande parceiro comercial de uma gama de países ao redor do globo e em 

muitos casos, até o maior parceiro comercial.  

A China possui superávits comerciais recorrentes desde que passou a participar 

ativamente do comércio internacional. No topo da lista das exportações chinesas 

estão os produtos manufaturados, principalmente os equipamentos eletroeletrônicos 

e maquinários. Por sua vez, nas importações da China, destacam-se também os 

produtos manufaturados como equipamentos eletroeletrônicos e maquinário, mas 

combustíveis minerais, petróleo, e produtos químicos tem uma grande importância 

dada a grande demanda energética da China. No que tange aos seus maiores 

parceiros comerciais, tanto as importações quanto exportações são baseadas em 

grandes economias, como Estados Unidos, Japão, Coreia, Alemanha, Austrália, 

Brasil; e economias complementares à chinesa, como Hong Kong, Taiwan e Vietnã 

(AMIGO, 2020).  

A complementariedade da economia chinesa com os países ao longo da iniciativa 

e a participação de muitas delas nas cadeias globais de valor justifica o 

estreitamento das relações entre elas. Todavia, o comércio nas economias dos 

corredores do BRI está estimado em 30% abaixo do potencial (WORLD BANK, 

2019, p. 13).  

Logo a Belt and Road Initiative surge como um grande projeto de infraestrutura 

que visa integrar os países participantes, de forma a aprimorar a conectividade, 

diminuir os custos de transporte e impulsionar o comércio internacional.  

O comércio pré e pós BRI  

A participação das economias da BRI no volume de comércio da China atingia 

apenas 16,5% do total chinês no ano de 2001, sendo 13% em exportações e 19% 

nas importações da China. Com o passar do tempo, as relações comerciais se 

estreitaram, e em 2015, os países da BRI obtiveram participação de 25,1% no 

                                                             
30 China Trade Profile 2020.  
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volume de comércio da China (UNPD, 2017, p. VIII). Sendo as exportações as 

transações comerciais mais significativas, as exportações da China para os países 

da BRI atingem uma taxa média de crescimento anual de 22,98%, enquanto as 

exportações dos países da BRI para a China crescem a uma taxa média de 19,01% 

(CUI & SONG, 2018, p. 5).  

 

Gráfico 1: Balança Comercial da China em relação aos países da BRI. Fonte: WITS, 2020. 
Elaboração própria. 

Como pode ser visto no Gráfico 1, as economias da BRI passam a ter uma maior 

importância para o comércio internacional da China, tanto em termos de importação 

quanto em termos das exportações. No que tange a balança comercial, a China tem 

relativos superávits no comércio com as economias ao longo da iniciativa (Gráfico 

1). 

À medida que as economias do BRI se inseriram mais na economia mundial, 

estas passaram a ter uma grande importância no comércio internacional, 

respondendo por quase 40% das exportações globais de mercadorias no ano de 

2017, atingindo um valor cinco vezes maior do que nos anos 2000 (WORLD 

BANK, 2019, p. 13), como pode ser visto no Gráfico 2. Dados mostram que o 

volume de bens e serviços importados dos países e regiões ao longo da BRI atingiu 

cerca de US$ 6,53 trilhões em 2015, enquanto o volume de exportações atingiu US$ 

7,12 trilhões, representando 33,5% e 31,5% do volume total das importações e 

exportações daquele ano (UNPD, 2017, p. 42). 
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Gráfico 2: Importações e exportações dos países ao longo da BRI. Fonte: UNPD, 2017, p.42. 

A China é o maior destino de exportação e fonte de importação da maioria dos 

países e regiões ao longo da Iniciativa da Rota da Seda, vide Gráfico 3. Todavia, a 

própria relação comercial entre estes países foi aprimorada ao longo dos anos, como 

pode ser visto pelo Gráfico 4 em uma análise sobre os dados comerciais dos anos 

2000 e 2017. A maior participação nas cadeias globais de valor, o maior 

investimento da China e a implementação da BRI têm sido grande motivadores para 

a integração comercial destas regiões.  

 
Gráfico 3: Participação da China nas exportações e importações de bens das economias do 

BRI, por região. Fonte: Banco Mundial, 2019, p.16. 
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Gráfico 4: Participação da BRI como destino das exportações das economias participantes 
da BRI, por região. Fonte: Banco Mundial, 2019, p. 15. 

O efeito potencial da BRI no comércio internacional  

Sendo um projeto que defende o livre comércio e a maior integração comercial, 

a Belt and Road Initiative tem o potencial de mudar o padrão existente da rede de 

comércio internacional, uma vez que amplia as rotas comerciais disponíveis, 

diminui os custos e tempo de transporte e o tempo de negociação. Sendo assim, 

essas mudanças podem reformular as relações comerciais das economias ao longo 

da BRI entre si e com o resto do mundo.  

Os projetos de infraestrutura da BRI têm por objetivo a construção de novas 

conexões terrestres e marítimas, o que pode gerar uma redução no tempo de 

transporte de 2,8 a 4,4%31 (BANIYA, 2019). Essa redução do tempo de viagem 

tende a promover também uma redução nos custos de comércio. A implementação 

de todos os projetos de infraestrutura da iniciativa reduziria os custos de comércio 

para as economias da BRI em pelo menos 3,5% (WORLD BANK, 2019).   

A infraestrutura da BRI tem a capacidade de aumentar substancialmente o 

comércio intra-BRI entre 4,1 e 7,2%, uma vez que as exportações das economias 

ao longo da BRI podem ter um aumento substancial, vide Gráfico 5 (WORLD 

BANK, 2019, p. 52). A implementação dos projetos de infraestrutura tem um 

grande efeito sobre o comércio entre as economias participantes da iniciativa, 

                                                             
31 A margem de redução do tempo fica a cargo da possibilidade de mudança do meio de transporte 
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todavia, a implementação desta em conjunto com reformas políticas que tivessem 

como objetivo reduzir os atrasos nas fronteiras, melhorar a gestão dos corredores e 

implementar acordos comerciais mais profundos que permitissem um maior acesso 

a mercados poderia ter efeitos muito mais significativos. Estudos do Banco Mundial 

apontam que as reformas políticas poderiam aumentar o potencial das exportações 

dos países da iniciativa em 11%, e com isso, o comércio total da BRI poderia ter 

uma expansão entre 9,5 e 11,2% (BANIYA, 2019).  

 

Gráfico 5: Melhorias na infraestrutura da BRI vão aumentar as exportações (Modelos CGE 
e SGE). Fonte: Banco Mundial, 2019, p.53. 

A redução nos custos comerciais associados à nova infraestrutura de transporte 

permite que as empresas em economias do corredor se conectem melhor aos 

mercados e cadeias de valor regionais e globais, importando insumos mais baratos 

e de melhor qualidade, aumentando assim a produtividade e a capacidade de 

exportação. Os ganhos comerciais variam entre 1,5 e 8,6%, sendo as regiões do 

Leste Asiático e Pacífico e a África Subsaariana experimentando um aumento nas 

exportações de 3,8 e 3,7%, respectivamente (WORLD BANK, 2019, p.53). Um 

pouco dessa realidade pode ser vista a partir do Gráfico 6, uma vez que há um 

relativo crescimento das importações chinesas oriundas de países das regiões da 

BRI, principalmente do Leste da Ásia e da África Subsaariana.  
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Gráfico 6: Importações chinesas com origem das regiões da BRI. Fonte: WITS, 2020. 
Elaboração própria. 

No nível do país, os ganhos comerciais esperados do BRI refletem tanto a 

extensão da conectividade melhorada quanto a estrutura de exportação do país. Os 

maiores aumentos percentuais nas exportações incluem Tailândia (14,9%), Malásia 

(12,4%), Paquistão (9,8%), Bangladesh (8,7%), Uzbequistão, Irã, Omã, Maldivas e 

Mianmar todos com 7%. As exportações totais do Oriente Médio e do Norte da 

África, Ásia Central e as economias do corredor na África Subsaariana podem 

aumentar 2,0%, 1,9% e 1,2%, respectivamente. Os menores ganhos são para a 

Europa Oriental, cujas exportações aumentariam apenas 0,2% (WORLD BANK, 

2019, p. 53).  

A China, maior beneficiária da BRI, será muito favorecida em termos de valor 

das suas exportações, uma vez que já tem um nível de comércio elevado no escopo 

da BRI. Como pode ser visto pelo Gráfico 7, a partir do ano de lançamento da 

iniciativa, as exportações chinesas para as economias participantes da BRI crescem 

em todas as regiões.  
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Gráfico 7: Exportações chinesas com destino às regiões participantes da BRI. Fonte: WITS, 
2020. Elaboração própria. 

Os efeitos do impulso no comércio internacional não estão restritos aos países 

participantes da BRI. As economias da BRI podem experimentar, em média, uma 

redução de 3,2% no tempo de remessa com o resto do mundo, o que levaria a uma 

redução de 2,8% nos custos de comércio. Mas para além disso, o declínio médio no 

tempo de viagem em todos os pares de países do mundo é de 2,5% e o dos custos 

comerciais é de 2,2% (WORLD BANK, 2019, p. 49). Essa redução nos custos de 

comércio pode levar a um aumento de 0,7% das exportações dos países não 

participantes da BRI. As economias não participantes da iniciativa também são 

beneficiadas uma vez que podem ter acesso a mais mercados e fazer uso de uma 

rede mais aprimorada de infraestrutura de transporte.  

No que tange ao nível setorial da economia, os possíveis impactos da BRI 

apresentam grandes variações. Estudos do Banco Mundial sugerem que a BRI 

aumentará mais o comércio de produtos perecíveis como frutas e vegetais frescos, 

gado, nozes e safras, uma vez que estes tipos de produto se beneficiarão ao máximo 

com a capacidade de transportar produtos finais em tempos reduzidos. Por sua vez, 

as exportações de produtos diversos, metais e manufaturados terão um aumento de 

5% (BANIYA, 2019).  

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

1.000.000,00

Exportações chinesas em US$ MM   

Sul da Ásia

Oriente Médio
e Norte da
África
Leste da Ásia e
Pacífico

Europa e Ásia
Central

America Latina
e Caribe

África Sub-
Saariana



41 
 

 

A BRI poderá promover mudanças nas vantagens comparativas, e 

consequentemente especialização de alguns países e regiões. Como os custos de 

comércio são atenuados pelas reduções nos tempos de envio, os países tenderão a 

se especializar no comércio de produtos sensíveis ao tempo ou em indústrias que 

dependem de insumos sensíveis ao tempo. Dessa forma, poderia haver aumentos 

consideráveis nas exportações de produtos agrícolas sensíveis (8,6%) e alimentos 

processados (17,4%) da Ásia Central. Já em relação a produtos químicos, as 

exportações podem vir a crescer principalmente no Oriente Médio e no Norte da 

África (7,3%) e no Sul da Ásia (8,3%) (WORLD BANK, 2019, p. 53). 

Os exportadores de produtos manufaturados também se beneficiarão da redução 

nos tempos de transporte, dessa forma, as exportações de manufaturas, 

principalmente eletrônicos podem aumentar no Leste Asiático e Pacífico (8,3%), 

Sul da Ásia (11,8%) e nas economias do corredor Subsaariano (6,4%). Para além 

disso, as exportações de produtos energéticos como petróleo e carvão também serão 

afetadas, principalmente do Oriente Médio e Norte da África (WORLD BANK, 

2019, p. 53). Pode-se ter um pouco de noção desta realidade a partir da análise do 

Gráfico 8, que demonstra as importações da China com origem dos países da BRI: 

os artigos energéticos, que já faziam parte da pauta de importação chinesa em 

relação a tais países, permanecem como um importante produto de exportações dos 

países da BRI para a China, assim como os produtos manufaturados, como por 

exemplo equipamentos eletrônicos e partes e peças de maquinários, que passam por 

um aumento na pauta de importação da China em relação aos países da BRI.   
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Gráfico 8: Importações da China com origem nos países da BRI, por grupo de produto. 
Fonte: WITS, 2020. Elaboração própria. 

Em relação a China, a maior beneficiária da iniciativa, a BRI expande o 

potencial de exportação chinesa para os países participantes, especialmente nas 

exportações de indústrias de capital intensivo. Por outro lado, há um mísero efeito 

sobre as exportações de produtos intensivos em trabalho, o que demonstra a 

transformação em curso da indústria manufatureira da China e a política de 

exportações: desenvolvimento de indústrias e setores mais intensivos em capital e 

tecnologia, produtos com maior valor agregado (LIU; et al, 2020). Um início desse 

contexto pode ser visualizado pelo Gráfico 9, que ilustra as exportações chinesas 

com direção aos países da BRI: produtos de maior capital intensivo, como por 

exemplo veículos, reatores nucleares e até equipamentos eletrônicos passam a ter 

uma maior importância na pauta de exportação chinesa a partir do lançamento da 

iniciativa.  

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Importações por Grupo de Produtos - US$ MM

Borracha e Artigos
Cobre e seus artigos
Combustíveis e óleos minerais
Equipamentos elétricos e partes
Minérios, escórias e cinzas
Pérolas e pedras preciosas
Plásticos e seus artigos
Produtos de ótica, fotos e cinema
Produtos químicos orgânicos
Reatores nucleares, aparelhos de maquinário, partes e peças



43 
 

 

 

Gráfico 9: Exportações da China com destino aos países da BRI, por grupo de produto. 
Fonte: WITS, 2020. Elaboração própria. 

Efeitos potenciais da BRI para além do comércio internacional  

Para além de fomento do comércio internacional, a China tem como objetivo 

promover oportunidade de desenvolvimento para os países participantes da 

Iniciativa. Estudos já mostram que os efeitos da iniciativa vão muito além da 

expansão do comércio internacional, tendo impactos significativos sobre o aumento 

do PIB global, aumento da renda, redução da pobreza, bem estar das regiões e 

aumento dos investimentos externos diretos.  

A redução dos custos de comércio e a integração das economias podem levar a 

um aumento de entrada de investimento externo direto nos países e regiões 

participantes da Iniciativa. Os projetos da BRI poderiam aumentar os fluxos de IED 
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para economias do Leste Asiático e Pacífico em 6,3%, da Europa em 3,7%, da Ásia 

Central em 7,3%, do Oriente Médio e Norte da África em 3,4%, Sul da Ásia em 

5,2% e a África Subsaariana em 7,5% (WORLD BANK, 2019, p. 55). As 

economias participantes da BRI, por estarem mais abertas e atrativas ao 

investimento, podem receber investimentos de diversas origens: da própria China, 

das economias da OCDE, de instituições financeiras internacionais ou economias 

de fora da BRI.  

Estimativas do Banco Mundial preveem que os projetos da BRI podem aumentar 

o PIB mundial em 2,9%, tendo as economias participantes da iniciativa um aumento 

de 3,4% e as economias não participantes, um aumento de até 2,6% (2019, p. 57), 

conforme pode ser visto no Gráfico 10. O crescimento econômico mundial pode ser 

justificado pelo aprimoramento do comércio, a redução dos custos comerciais, o 

estabelecimento de áreas de livre comércio, o desenvolvimento impulsionado pelas 

novas zonas econômicas especiais e os novos setores de produção.  

 

Gráfico 10: Melhorias na infraestrutura são projetadas para aumentar o PIB. Fonte: Banco 
Mundial, 2019, p.58. 

A redução nos custos de comércio impulsionada pelos projetos de infraestrutura 

da BRI pode levar uma realocação dos recursos por parte dos países, de forma a 

promover o aumento da produtividade, melhorar as exportações, e com isso, levar 
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a um aumento da renda dos países participantes da BRI. Esse aumento da renda 

para além de aprimorar o bem estar destas regiões, pode levar a um aumento da 

receita global em pelo menos 0,7% até 2030. Enquanto os países da BRI teriam um 

aumento de receita real de 1,2%, as economias de fora da BRI conquistariam um 

aumento da renda de 0,3% (WORLD BANK, 2019, p. 57).  

Os ganhos reais de renda não são homogêneos para todos os países participantes 

da iniciativa. Enquanto esses ganhos atingem 1% para o Leste Asiático e Pacífico 

e 2% para economias de corredor na África Subsaariana, países como Paquistão e 

a República do Quirguistão podem experimentar os maiores ganhos de renda real, 

10,5 e 10,4%, respectivamente (WORLD BANK, 2019, p. 57).  

Com o investimento da China em projetos de integração, infraestrutura e 

desenvolvimento nos países ao longo da BRI, os governos locais teriam a 

possibilidade de rever tributações e realocar gastos governamentais. Dessa forma, 

os investimentos da BRI poderiam, de forma indireta, retirar 7,6 milhões de pessoas 

da pobreza extrema, destas sendo 4,3 milhões nas economias participantes da BRI 

e outras 3,3 milhões em países que não fazem parte do escopo da BRI. Para além 

disso, poderia melhorar as condições de vida de 32 milhões de pessoas que vivem 

em condições de pobreza moderada nos países ao longo da BRI (WORLD BANK, 

2019, p. 59).  

 

 



 
 

Capítulo 4 – Os efeitos da BRI sobre os investimentos 
internacionais  

A China passa a investir no mundo na década de 1990 e, a partir do ano de 2004, 

há um aumento expressivo no volume de investimentos. Logo, é nos anos 2000, 

com o crescimento da economia chinesa, que a China passa a ser além de receptor, 

uma fonte de investimento externo direto. A política “go global” se colocou como 

um impulsionador e encorajador do IED e da ampliação dos investimentos chineses 

em escopo global (AMIGO, 2019). O crescimento da economia chinesa, juntamente 

com os estímulos às políticas de investimentos por parte do governo ao longo dos 

anos levaram o país a posição de segundo maior investidor, de acordo com os dados 

da UNCTAD.  

Os investimentos chineses ao redor do mundo tendem a buscar ativos que saciem 

as demandas da economia chinesa (AMIGO, 2019). Dessa forma, os objetivos de 

investimentos da China estão amplamente interligados com os objetivos dos planos 

econômicos vigentes. Uma vez que a BRI está ligada aos objetivos políticos e 

econômicos da China, a iniciativa passa a receber um grande aporte de 

investimentos chineses, assim como os países participantes da BRI.  

O modo de financiamento e investimento da BRI 

Pequim considera os mecanismos de financiamento uma parte crítica da 

iniciativa, o motor que proporciona à BRI ritmo e direção (MAÇÃES, 2018, p. 48).  

Isso ocorre porque muitos dos países ao longo da BRI não possuem reservas de 

capital necessária para arcar com os custos dos projetos em que estão envolvidos. 

Dessa forma, a China se coloca como o financiador da iniciativa, com um aporte 

milionário promovido por diversas fontes para implementar os projetos da BRI.  

Como mencionado anteriormente, o governo chinês é o grande responsável pela 

implementação da iniciativa, e dentre as instituições responsáveis pelos 

investimentos tem-se:  o Fundo da Rota da Seda, a Corporação de Investimento da 

China, os bancos estatais e bancos de política interna chineses.  As instituições 

financeiras internacionais impulsionadas pela China, o Banco de Desenvolvimento 

Asiático, o Banco de Investimento em Infraestrutura da Ásia e o Novo Banco de 

Desenvolvimento também são fundamentais para a implementação do projeto.  
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O aporte de capital necessário para a implementação da iniciativa é imenso, 

tendo as projeções iniciais estimulado um total de US$ 4 - 8 trilhões. Maçães 

argumenta que os termos do crédito chinês para os países do longo da BRI variam 

amplamente, desde empréstimos sem juros até concessões a taxas comerciais. 

Todavia, defende que o investimento externo direto e os empréstimos concessionais 

constituem a grande maioria dos financiamentos da Belt and Road (2018, p. 46).  

Análises da OCDE corroboram tal perspectiva e promovem uma análise mais 

detalhada sobre os tipos e o aporte de cada instituição responsável pelo 

financiamento da iniciativa. Estima-se que o Banco de Desenvolvimento da China 

atue em 400 projetos da BRI ao longo de 47 economias, tendo investido US$ 100 

bilhões, sendo os principais meios de financiamento os empréstimos concessionais, 

empréstimos não concessionais32, linhas de crédito e apoio a investimentos no 

exterior quando estão vinculados às exportações.  Por sua vez, o Banco Comercial 

e Industrial da China atua por meio dos empréstimos não concessionais e financia 

212 projetos com o aporte estimado em US$ 159 bilhões (OECD, 2018, p. 

18/19/20).   

O Banco da China financia os projetos da BRI por meio de empréstimos não 

concessionais e possui um aporte estimado de US$ 100 bilhões. Já o Banco de 

Exportação e Importação da China opera por meio de créditos de exportações 

preferenciais, empréstimos concessionais, empréstimos e linhas de crédito sem 

concessão em aproximadamente 100 projetos da BRI ao longo de 49 economias, 

com um aporte total de US$ 80 bilhões. O Banco de Construção da China apoia os 

projetos da BRI com um aporte de US$ 10 bilhões e o Fundo da Rota da Seda tem 

uma capitalização de US$ 40 bilhões (OECD, 2018, p. 18/19/20).  

As instituições financeiras internacionais lideradas pela China, o Novo Banco de 

Desenvolvimento e o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura apresentam 

uma participação mais modesta no financiamento da iniciativa. O NBD tem 

perspectivas de conseguir um papel maior na BRI, tendo em 2016 aprovado um 

                                                             
32  Os empréstimos concessionais oferecem taxas de juros próximas de zero e são geralmente 
destinados a países com baixa renda. Os empréstimos não concessionais contam com juros mais 
próximos do mercado, levando-se em consideração as taxas de juros para negociações com direitos 
especiais de saque, sendo ajustadas de acordo com as taxas de juros de curto prazo em diversos 
mercados monetários (COELHO, Jaime Cesar, 2012, p. 182).  
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empréstimo de US$ 350 milhões nas regiões ao longo da iniciativa. Já o AIIB, 

também no ano de 2016 aprovou nove projetos de infraestrutura em países ao longo 

da BRI e o aporte total do banco para as iniciativas da BRI chegam a US$ 2,3 

bilhões (OECD, 2018, p. 20).   

A forma de entrada dos investimentos chineses  

O investimento em infraestrutura e transporte melhoram a qualidade da logística 

nos países ao longo da BRI e a cooperação política internacional, coordenação de 

políticas e apoio governamental podem ter como consequência a redução da 

incerteza e dos riscos políticos nos países participantes da iniciativa; fatores que 

podem ser impulsionadores de um aumento do investimento estrangeiro direto.  

De acordo com Albert Park, a BRI leva a um aumento do IED chinês nos países 

ao longo da iniciativa principalmente na forma de projetos greenfield33 no setor de 

energia, estando estes concentrados no Sul da Ásia, Oriente Médio e Sudeste 

Asiático, o que reflete a busca da China por recursos e maior segurança energética 

(2019, p. 3). Todavia, Du e Zhang argumentam que o IED chinês em forma de 

fusões e aquisições34 também aumentaram nas regiões ao longo da BRI, haja vista 

a possibilidade de capturar as oportunidades de investimentos de forma mais rápida 

(2017, p. 5).  

Os investimentos são principalmente de empresas de grande e médio porte, 

especialmente empresas estatais centrais (SOEs), com projetos nos setores de 

infraestrutura, energia e transportes; ou seja, o escopo de implementação da 

iniciativa. Por sua vez, as empresas não estatais concentram os seus investimentos 

em setores não relacionados a infraestrutura, muitas vezes impulsionados pelas 

melhorias esperadas oriundas do IED em infraestrutura, coordenação de políticas e 

cooperação dos países ao longo da BRI (DU; ZHANG, 2019).  

Os investimentos nos países ao longo da BRI  

As melhorias em infraestrutura e as reformas políticas advindas da iniciativa 

podem aliviar os obstáculos ao comércio, gerar uma maior integração e aumentar o 

                                                             
33 Os projetos greenfields se baseiam na construção de novas instalações no país de destino por 
parte do investidor estrangeiro, que passa a ter controle da construção e da operação dos ativos.  

34Os projetos de fusões e aquisições se baseiam na compra total ou parcial de empresas situadas no 
país por um investidor estrangeiro  
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fluxo de investimento externo direto para os países ao longo da iniciativa, tendo um 

grande impacto na integração dessas economias ao mercado mundial.  

A BRI inclui economias em partes menos estáveis do mundo, muitas das vezes 

por conta de características como violência política, guerra, sanções e dependência 

excessiva de commodities únicas, como petróleo e gás, que estão sujeitas à 

volatilidade dos preços (LIU, 2020). Essa realidade faz com que os investimentos 

nesses países sejam de alto risco e de baixa atratividade para outros países do 

mundo, de forma que o recebimento de investimento externo direto nessas regiões 

esteja abaixo do seu potencial.  

Como pode ser visto no gráfico 11, o Leste Asiático e Pacífico é a principal 

região receptora de IED, assim como impulsionadora dos fluxos de saída IED. Por 

sua vez, a Europa e Ásia Central se colocam como os segundos maiores. Ou seja, 

as economias com renda mais alta atraem mais investimentos ao mesmo tempo que 

são mais propensas a investir, ao passo que as economias de baixa renda tem um 

fraco desempenho na atração de IED por conta de questões internas que a 

transformam em economias de risco (WORLD BANK, 2019, p. 17).  

 

Gráfico 11: Investimento direto das economias da BRI, por regiões. Fonte: Banco Mundial, 
2019, p. 17. 

Todavia, as melhorias advindas dos projetos da BRI podem tornar tais 

economias mais eficientes e atrativas ao IED, o que pode gerar um aumento dos 

investimentos nessas regiões. Análises do Banco Mundial projetam que a rede de 

transporte e infraestrutura proporcionada pela iniciativa pode levar a um aumento 

de 4,97% no total de fluxos IED para as economias da BRI. Os países não 

pertencentes a iniciativa, contariam por 5,75% no aumento dos fluxos IED, os 

países da OCDE promoveriam um aumento de 4,63% nos fluxos de investimento e 
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haveria aumento do IED também entre as próprias economias da BRI, que geraria 

um aumento de 4,36% nos fluxos internacionais de investimento (2019, p. 55).  

Conforme pode ser visto no Gráfico 12, o aprimoramento da rede de transporte 

e infraestrutura geraria um aumento de fluxos de IED para todas as regiões da BRI. 

O Oriente Médio e Norte da África teria um ganho de 3,4%, enquanto a Europa 

teria um ganho de 3,7%. Por sua vez, o Sul da Ásia apresentaria um aumento de 

5,2%, o Leste Asiático e Pacífico receberiam um aumento nos fluxos em 6,3% e a 

África Subsaariana teria a maior perspectiva de aumento dos fluxos de 

investimento, de 7,5%. A mudança na estrutura de transporte e as reduções dos 

tempos de comércio podem gerar ganhos significativos de 7,6 e 6% em relação a 

IED para as economias de renda baixa e média baixa, respectivamente (WORLD 

BANK, 2019, p. 55).  

 

Gráfico 12: Melhorias na infraestrutura são projetadas para aumentar o investimento 
externo direto. Fonte: Banco Mundial, 2019, p. 55. 

Os investimentos chineses nos países ao longo da BRI  

O volume de investimentos da China, em diversos setores e em todas regiões do 

mundo, se intensificou substancialmente desde que a China se colocou como uma 

fonte de investimento estrangeiro direto. Mesmo com riscos políticos e econômicos 

mais elevados, o IED da China também tinha como direção os países ao longo da 

iniciativa.  

Dados da UNPD apontam que o estoque de investimento direto da China nos 

países e regiões ao longo da BRI saltou de US$3,59 bilhões em 2005 para US$ 

114,33 bilhões no ano de 2015. Por sua vez, nesse mesmo período de tempo, o fluxo 

de investimento direto da China para os países e regiões da BRI aumentou de US$ 
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910 milhões em 2005 para US$ 19,56 bilhões em 2015, o que corresponde a um 

aumento de 20,5 vezes (2017, p. 45). Logo, o IED chinês com destino para os países 

da BRI aumentou de forma constante tanto em termos de fluxo quanto de estoque 

de capital. Dados da China Global Investment Tracker apontam que desde o 

lançamento da BRI, a China já investiu um total de 755,17 bilhões de dólares ao 

longo da BRI.   

 

Gráfico 13: IED Chinês nas regiões ao longo da BRI. Fonte: China Global Investment 
Tracker, 2020. Elaboração própria. 

Conforme pode ser visto no Gráfico 13, os fluxos de IED da China aumentam 

ao longo dos anos para todas as regiões participantes da BRI, com um especial 

aumento a partir do ano de 2013. Logo, pode-se inferir que a iniciativa BRI, 

introduzida em 2013, atua como estimulador do IED da China para países ao longo 

da iniciativa. Dentre os principais destinos de investimentos tem-se o Sudeste 

Asiático, devido a complementariedade econômica entre a China e os países desta 

região, a África Subsaariana, explicada pelos recursos naturais e matérias primas, 

assim como a América do Sul. Por sua vez, os investimentos na Europa estão 

voltados a conectividades e tecnologia, enquanto os investimentos no Oriente 

Médio e Norte da África estão voltados a exploração dos recursos energéticos.  

A Belt and Road tem como plano fundamental o investimento em infraestrutura 

e transportes, com vias a promover o desenvolvimento dos países e regiões ao longo 

da BRI e com isso, impulsionar o crescimento da China e atingir os objetivos 
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econômicos que estão por trás do projeto. Logo, os investimentos da China nos 

países participantes da iniciativa refletem tais interesses e objetivos.  

Enquanto no período anterior a BRI os investimentos chineses nos países da 

iniciativa eram caracterizados por uma concentração em setores específicos, como 

metais, energia e finanças; o montante de investimentos chineses no período pós 

BRI passa a ser mais diversificado no que tange aos setores e indústrias, como pode 

ser visto no Gráfico 14. Dentre os setores e indústrias que mais se beneficiam com 

essa mudança nos investimentos chineses estão: agricultura (sementes, 

agroquímicos e processamento); tecnologia (especialmente robótica, médica, 

computação em nuvem, inteligência artificial e telecomunicações), transporte 

(principalmente aviação, navegação e ferrovias); turismo; imobiliária; e até a 

categoria “outros” (que inclui bens de consumo e têxteis) (OECD, 2018, p. 25).  

 

Gráfico 14: IED Chinês nas regiões ao longo da BRI, por setor de investimento. Fonte: China 
Global Investment Tracker, 2020. Elaboração própria. 

Logo, por mais que os investimentos da iniciativa tenham um grande foco e 

aporte no setor de energia e infraestrutura, pode-se perceber que a iniciativa 

impulsionou os investimentos em outros setores que a China demonstra interesse. 

O aumento dos investimentos de alta tecnologia, finanças e consumo consiste com 

a tendência da economia chinesa de diversificação industrial (DU; ZHANG, 2019), 

com um maior foco nos produtos de alto valor agregado e transferência de indústrias 

de menor valor agregado para países vizinhos; o que influencia diretamente na 

estrutura geral de aquisições estrangeiras por parte das empresas chinesas.  
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As consequências dos investimentos  

Investimento em infraestrutura pode gerar a criação de dívidas públicas entre os 

países em desenvolvimento e as instituições financeiras. Logo, pela natureza da 

iniciativa, que tem como objetivo fundamental investimentos em infraestrutura e 

conectividade, muito se discute a possibilidade de endividamento dos países 

participantes da BRI por conta do modo de financiamento dos projetos.  

A BRI se desenvolve em um contexto de rápido crescimento da dívida pública e 

corporativa nos países em desenvolvimento, assim como em uma realidade do 

aumento do risco da dívida em países em desenvolvimento de baixa renda 

(WORLD BANK, 2019, p. 39). Os meios de financiamento e o aporte de 

investimento para a implementação da iniciativa podem gerar consequências para 

as economias ao longo da BRI, como por exemplo o risco de sobre-endividamento 

e colocar em xeque a sustentabilidade da dívida dos países participantes. Um estudo 

da Universidade John Hopkins alega que a dívida dos países em desenvolvimento 

está em ascensão, e pela primeira vez, os empréstimos chineses são um dos fatores 

para tal (BRAUTIGAM, 2019).  

Essa realidade abre espaço para críticas ocidentais sobre o método de 

financiamento da BRI. A China é frequentemente acusada de praticar “diplomacia 

de armadilha da dívida”35, e esta estaria sendo empregada estrategicamente de 

forma a enganar os países beneficiários com empréstimos que não poderiam pagar. 

Diz-se que isso aumenta a influência chinesa e, quando os beneficiários dos 

empréstimos entrassem em default, a China poderia confiscar ativos estratégicos e 

manter tais países sob sua influência (HAMEIRI, 2020). 

Todavia, não há evidências concretas de um padrão que indique que os bancos e 

instituições de financiamento da BRI agissem deliberando super financiamentos ou 

projetos deficitários para garantir vantagens estratégicas para a China. Logo, a BRI 

não poderia ser considerada uma diplomacia de armadilha da dívida, apenas uma 

globalização com características chinesas (BRAUTIGAM, 2019).  

Outro questionamento sobre a iniciativa é sobre a continuidade do financiamento 

por parte da China. A BRI tem início em um contexto de crescimento econômico 

                                                             
35 Em inglês, faz-se uso da expressão “dept-trap diplomacy” 
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da China com significativas entradas de capital e reservas que atingiam US$ 4 

trilhões e precisavam ser diversificadas, ao mesmo tempo que os bancos chineses 

melhoravam a qualidade de seus ativos e o crédito bancário crescia a dois dígitos 

(GARCIA-HERRERO & XU, 2018, p. 12/13). Todavia, a realidade da economia 

chinesa atual é outra: há uma desaceleração da economia chinesa36 e os balanços 

dos bancos estão sobrecarregados com empréstimos duvidosos que continuam 

sendo refinanciados. Esse contexto gera dificuldades para o financiamento da BRI, 

haja vista a necessidade de enormes empréstimos realizados pelos bancos chineses 

para a implementação da iniciativa.  

Esse novo contexto econômico da China gera questionamentos sobre a forma 

como a Belt and Road Initiative vai ser conduzida a partir de agora, abrindo espaço 

para alguns cenários, como por exemplo: (i) a condução unilateral por parte da 

China; (ii) intermediar recursos financeiros estrangeiros para os projetos da BRI, 

por meio da tomada de empréstimos de bancos internacionais; (iii) uso de bancos 

multilaterais de desenvolvimento para financiar os projetos da iniciativa (GARCIA-

HERRERO & XU, 2018, p. 13/14).  

Dada a importância da BRI para os objetivos econômicos, comerciais e 

geopolíticos da China, Xi Jinping reafirma o seu compromisso com a iniciativa, 

apesar do cenário econômico de desaceleração e dívidas crescentes. Embora a 

China não vá de forma alguma abandonar os projetos de financiamento, ela pode 

cortar os empréstimos, tanto devido às necessidades internas quanto como medida 

para garantir que os empréstimos futuros sejam sustentáveis (ZHOU, 2019). E para 

além disso, reforçar a parceria com os bancos multilaterais de desenvolvimento com 

os quais possui memorando de entendimentos, de forma a garantir um futuro 

sustentável para a Belt and Road Initiative.   

                                                             
36 No ano de 2014, Xi Jinping declarou o modesto crescimento econômico da China como “Novo 
Normal”, que se refere as expectativas de crescimento do PIB em torno de 7% ao ano, configurando 
então um crescimento moderado e estável a médio e longo prazo. Essa mudança gera efeitos na 
economia chinesa, os principais contribuintes para o crescimento econômico vêm mudando do 
investimento para o consumo, da demanda externa para a interna e da manufatura para os serviços 
(TPR, 2018, p.9/15).   

 



 
 

Conclusão 

O crescimento econômico da China ao longo dos anos é acompanhado por uma 

política externa que atua de forma discreta a propiciar tal crescimento e 

desenvolvimento pacífico. Mas com a chegada de Xi Jinping, há uma mudança em 

relação a posição da China no mundo, haja vista a sua posição e poder econômico, 

que passa a buscar uma maior liderança no sistema internacional. A Belt and Road 

Initiative é o mecanismo de política externa chinesa para buscar uma maior 

proeminência da China no mudo.  

A Iniciativa do Cinturão e da Rota é um projeto que tem como objetivo promover 

conectividade e integração, através de rotas marítimas (Road) e terrestres (Belt) 

entre os 138 países participantes da iniciativa. Com o intuito de promover tanto a 

continuidade do crescimento chinês e o desenvolvimento dos países ao longo da 

BRI, os campos econômicos e comerciais são de suma importância para a 

implementação da iniciativa, que segue alguns princípios e prioridades de 

cooperação determinadas pelo Partido Comunista Chinês.  

A BRI pode ser considerada um projeto econômico, comercial e geopolítico da 

China, que visa o desenvolvimento e integração entre os países. Todavia, esta 

iniciativa surge a partir de diversos interesses domésticos de âmbito comercial, 

econômico, financeiro, político, diplomático, geopolítico e até de segurança. Em 

termos econômicos, a superação de problemas como o excesso de capacidade, 

superprodução, armadilha da renda média, a reconfiguração da posição da China 

nas cadeias globais de valor e a internacionalização do Renminbi são alguns 

interesses por trás da iniciativa. Em relação aos interesses comerciais, tem-se a 

liberalização e facilitação do comércio, diminuição da vulnerabilidade em relação 

ao Estreito de Malaca e a diversificação de parceiros comerciais. Já em termos 

geopolíticos a integração regional interna do país e a busca por um papel mais 

central da China na política mundial explicam o desenho da iniciativa.  

A infraestrutura e conectividade que vai ser impulsionada pela BRI pode ampliar 

as rotas comerciais, o que pode ter o potencial de diminuir o tempo de transporte, 

levando a uma eventual redução dos custos de comércio. Essas possíveis mudanças 

implementadas pela BRI aumentam o comércio da China com os países ao longo 

da iniciativa, assim como o comércio intra-BRI e geram efeitos positivos para o 
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comércio global. Dessa forma, a iniciativa tem o potencial de reordenação dos 

fluxos comerciais internacionais.  

O financiamento da BRI se dá por meio dos bancos chineses e multilaterais 

liderados pela China. Esses investimentos em infraestrutura e uma maior 

coordenação e cooperação política pode levar a uma redução dos riscos políticos e 

econômicos de investimentos nos países pertencentes a BRI. Dessa forma, há o 

potencial de aumento de investimento estrangeiro direto nos países da BRI tanto 

pela China quanto por outros agentes econômicos internacionais. Para além disso, 

pode haver uma maior troca de fluxos de investimentos entre as próprias economias 

participantes da iniciativa, haja vista as melhores perspectivas de crescimento 

econômico.  

As análises realizadas neste trabalho apontam para a iniciativa Belt and Road 

como uma impulsionadora da reordenação dos fluxos internacionais de comércio e 

investimento. Isso se justifica pelo potencial da iniciativa de intensificação do 

comércio em diversas frentes, assim como pelo potencial de aumento de IED nas 

economias participantes da iniciativa, que historicamente tinham menores entradas 

de investimentos por conta de riscos políticos e econômicos. Dessa forma, com a 

implementação completa da iniciativa, uma maior coordenação política e 

cooperação internacional, os fluxos internacionais podem ganhar novos 

reordenamentos e uma maior participação das economias ao longo da BRI.  
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