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Resumo 
 

 A Guerra Tecnológica entre China e Estados Unidos, que se refere ao conjunto de 

medidas impostas pelos Estados Unidos acerca de investimentos chineses e exportações 

destinadas ao país asiático em resposta ao robusto projeto tecnológico chinês, tem-se 

colocado como uma das questões de Relações Internacionais mais pungentes da 

atualidade. Ela se coloca nessa posição não só devido aos seus impactos significativos no 

comércio internacional e na economia política, mas sobretudo devido ao seu caráter 

sintomático de um processo de reconfiguração da ordem mundial, que suscitam 

questionamentos como “estaria a China desafiando a hegemonia americana?” ou “Qual é 

a verdadeira dimensão da ameaça chinesa em relação aos Estados Unidos?”. Neste 

contexto, este trabalho irá buscar, portanto, expor qual é o programa tecnológico chinês 

e  qual é a performance do país no setor tecnológico e de informação, e, então, expor os 

motivos pelos quais esses elementos denotam e caracterizam uma ameaça para os Estados 

Unidos, culminando em uma Guerra Tecnológica.   

 

 

Palavras-chave: Guerra Tecnológica, Guerra Comercial, Made in China 2025, ordem 

mundial 
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Introdução 
 

“Guerra Tecnológica” é um termo que se refere ao conjunto de medidas impostas 

pelos Estados Unidos acerca de investimentos chineses e exportações destinadas à China, 

como sanções comerciais, controles de investimentos, controle de exportações e 

restrições de troca de pessoal tecnológico, com o intuito de contaminar o 

desenvolvimento das indústrias chinesas de tecnologia de ponta (HAIYONG,2019). Esse 

processo é a evolução de uma ampla estratégia de contenção da China, que se desdobrou 

em uma série de medidas mais agressivas com o início em 2017 da chamada “Guerra 

Comercial”.  

No dia 18 de agosto de 2017, foi iniciada pelo Representante Comercial dos 

Estados Unidos uma investigação para averiguar se a China possuiria leis, políticas, 

práticas ou ações que pudessem estar prejudicando o desenvolvimento americano em 

tecnologia, propriedade intelectual e inovação. Em 22 de março de 2018 foi determinado 

que a China estaria realizando práticas injustas de comércio relacionadas aos setores em 

questão, sob a Seção 301 do Trade Act de 1974, implementando, pois, tarifas em até 60 

bilhões de dólares em produtos chineses – em sua maioria bens intermediários e de 

capital, que encareceriam, inclusive, as cadeias produtivas de empresas americanas –,  

Figura 1: Crescimento anual do PIB (1961-2019). Banco Mundial. Disponível em: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2019&locations=CN-1W-US&start=1961&view=chart. 

Acesso em: 07/06/2021. 
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uma disputa na OMC e novas regulações em investimentos. Posteriormente, no dia 13 de 

agosto do mesmo ano, o então Presidente Trump assinou a John S. McCain National 

Defense Authorization Act For Fiscal Year 2019, que continha dispositivos de 

monitoramento de investimentos estrangeiros nos Estados Unidos, bem como 

transferência de tecnologia americana para empresas estrangeiras, com o objetivo de 

endereçar especialmente os investimentos chineses nos EUA e as transferências de 

tecnologia de empresas americanas para empresas chinesas (BOWN; KOLB, 2021), 

frequentemente referenciadas como “roubo de propriedade intelectual”.  

 Muitas vezes, utiliza-se o termo Guerra Comercial para se referir ao que é tratado 

neste trabalho como Guerra Tecnológica; no entanto, essa diferenciação é importante na 

medida em que, ao impor medidas que interferem não apenas no preço de produtos no 

mercado doméstico mas na dinâmica das próprias empresas chegando ao ponto de impor 

restrições de exportações, não se trata apenas de atingir o comércio chinês, mas de atacar 

a capacidade chinesa de produzir tecnologia e inovação a partir de uma interrupção ativa 

do fluxo de bens e know-how tecnológicos (SCMP, 2021). 

 Nesse contexto, uma das principais questões a serem levantadas em relação à 

Guerra Tecnológica entre China e Estados Unidos é o fato de ser um conflitos apontado 

como palco de uma reconfiguração da ordem mundial. Isso não quer dizer, por exemplo, 

que China e Estados Unidos sejam iguais em termos de capacidades, isto é, que o sistema 

internacional seja de fato bipolar tal como na época da Guerra Fria. A China apresentou 

sim resultados surpreendentes: desde 1991, por exemplo, sua taxa de crescimento 

econômico está acima de 5%, acima da média mundial – inclusive dos Estados Unidos –

, chegando a picos de 14% nos anos de em 1992 e 2007, além do seu pico histórico de 
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19,3% em 1970 (Figura 1). No entanto, ainda há um longo caminho a ser percorrido; de 

acordo com a OCDE por exemplo, muitos indicadores chineses ainda estão distantes dos 

limiares dos países que melhor performam dentro do grupo (Figura 2). Nesse contexto, o 

país tem como projeto claro sua autonomia em produtos de alta intensidade tecnológica 

e sua ascensão à liderança nesse setor (THE STATE COUNCIL OF THE PEOPLE’S 

REPUBLIC OF CHINA, 2006), enquanto os Estados Unidos tem claramente a definição 

de que não deixarão que isso aconteça (OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE OF 

THE UNITED STATES, 2020); porque por mais que a China ainda não seja essa grande 

potência, a tendência é que ela venha a ser no futuro. Essa é a questão principal por trás 

das ações de cada um dos países. A guerra comercial, a guerra tecnológica são os termos 

nos quais tal embate irá acontecer. 

A segunda questão a se ter em mente sobre a Guerra Tecnológica é a sua 

complexidade, uma vez que o “conflito” em questão compreende múltiplas dimensões, 

que, também se sobrepõem entre si. Dentre as principais, destacam-se as dimensões 

econômica, tecnológica e política. A dimensão econômica compreende a comparação 

entre a ascensão estrondosa da China e o maduro cenário econômico dos Estados Unidos. 

O gigante asiático obteve não apenas taxas de crescimento significativas, sucessivas e 

contínuas (como pode-se observar na Figura 1), mas também aumentou sua participação 

no comércio internacional, fortalecendo seus laços com diversos parceiros chinês 

(CINTRA; PINTO, 2015). Os Estados Unidos, por outro lado, continuaram trilhando uma 

trajetória de crescimento – mesmo que não nos mesmos termos que os chineses – e 

ocupando uma clara posição de liderança econômica global. Com a eclosão da Crise 

Financeira de 2008, contudo, uma questão estrutural americana acabou sendo colocada 

Figura 2: Comparação entre os indicadores Chineses e as melhores performances de membros da 

OCDE. Disponível em https://www.oecd.org/economy/china-economic-snapshot/. Acesso em 

07/06/2021. 

  

https://www.oecd.org/economy/china-economic-snapshot/
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debaixo dos holofotes e inflamando os ânimos acerca da relação com o parceiro asiático: 

os impactos que vinham sendo sofridos na produção na indústria de transformação 

americana, que afetava em especial os trabalhadores de classe média, os chamados blue-

collars, que sofriam com a perda de emprego.  

A situação de desespero econômico na qual muitos trabalhadores se encontraram 

depois daquele novembro de 2008 colocou em evidência uma situação na qual a classe 

média passava cada vez mais a perder seus empregos, à medida que empresas situadas no 

país fechavam suas portas e dirigiam-se a países asiáticos, sobretudo a China, buscando 

uma diminuição de custos e gozar das vantagens do processo de fragmentação da 

produção. Em uma tentativa de estabelecer uma relação com essa parcela do eleitorado 

americano o então futuro presidente Donald Trump lança uma campanha eleitoral 

fortemente baseada em um discurso pautado na necessidade de trazer de volta essas 

empresas que haviam “abandonado o solo americano” enquanto incitando um sentimento 

fortemente xenófobo contra a China. É então que, no intuito de iniciar efetivamente uma 

reversão desse movimento, o Presidente Trump lança em 2017 sua Trade War: com base 

na seção 301 do Trade Act de 1974, são implementados uma série de impostos sobre 

importações vindas de vários países, mas sobretudo da China (BOWN; KOLB, 2021) e 

restrições legais sobre empresas e investimentos chineses, mesmo que isso fosse custar 

alguns milhões de dólares aos próprios produtores americanos que tinham a China como 

integrante de suas cadeias produtivas (FOREING AFFAIRS, setembro de 2020). 

 Reter em seu território as etapas mais valiosas da cadeia de produção poderia ter 

sido suficiente para os Estados Unidos caso nenhum outro player tivesse começado a não 

só ter participação no setor, mas a também ter um plano subsidiado com recursos 

substanciosos para no futuro competir de igual para igual com o país, chegando, inclusive, 

a ameaçar seu domínio econômico e comercial. O que leva à segunda dimensão do 

conflito, a tecnológica. Com a globalização, o avanço das tecnologias de informação e 

comunicação (TICs) viabilizou uma infinidade de avanços e inovações, elevando o 

crescimento mundial para um outro patamar; a própria fragmentação da produção que 

gerou as cadeias produtivas só foi possível devido a esse avanço. No entanto, pode-se 

dizer que o mundo tornou-se cada vez mais dependente de tais tecnologias, e, 

consequentemente, daqueles que a produzem. Dessa forma, pode-se dizer que o setor 

tecnológico é um dos setores mais estratégicos da economia. Portanto, se é inventada um 

tipo de uma tecnologia que seja disruptiva para um sistema ou para partes cruciais dele, 
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aquele que a inventa passa a ter poder sobre o sistema em questão. Nesse contexto, ao 

longo das últimas duas décadas tem se observado um sério esforço chinês para não só 

superar suas falhas estruturais e tecnológicas, mas também ocupar essa posição de deter 

tal tipo de poder algum dia. Por mais que o país ainda dependa de forma bastante 

significativa de importação de tecnologia e tenha muitos desafios quanto à produtividade 

em meio ao contexto da revolução da Indústria 4.0, o seu desempenho na questão do 5G, 

mostra que existe, no mínimo, um grande potencial em jogo. Essas metas estão ano após 

ano colocadas explicitamente em planos governamentais, destacando-se o Programa 

Nacional de Médio e Longo Prazo para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(2006-2020) e o Made in China 2025, mostrando que se trata de uma clara estratégia de 

estado, que leva, finalmente, à última dimensão.  

Na dimensão política, existe a questão da Hegemonia, lugar atribuído por muitos 

aos Estados Unidos, sendo um termo muito presente na mídia por exemplo, pelo fato de 

ser a maior potência econômica, política e militar do sistema internacional. Sun Haiyong, 

fellow do Centro de Estudos Americanos do Shanghai Institute for International Studies, 

afirma que a Guerra Tecnológica tem como objetivo prejudicar ou adiar o desafio chinês 

à hegemonia global dos Estados Unidos1 (2019). Na medida em que a China começa a 

avançar em todas essas capacidades materiais, que se pode dizer são unidos e guiados 

pelo esforço no desempenho tecnológico chinês, ela se coloca como uma potencial 

ameaça à hegemonia estadunidense. E é justamente por isso, que os Estados Unidos 

identificam a contenção do desenvolvimento das indústrias chinesas de alta-tecnologia 

como principal ferramenta para enfrentar a ameaça chinesa a sua hegemonia (HAIYONG, 

2019). Juntamente à questão de poder existe a questão institucional, uma vez que os dois 

países conflitantes pertencem a sistemas políticos distintos: os Estados Unidos uma 

democracia nos moldes liberais-ocidentais e a China um governo autoritário que 

construiu a sua própria forma de socialismo. Muito se diz acerca do relacionamento do 

governo chinês e as empresas chinesas, principalmente aquelas com maior destaque no 

mercado, como por exemplo a Huawei. De acordo com o governo estadunidense 

(OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE OF THE UNITED STATES, 2020), não 

se pode considerar a China um adversário justo, já que o governo interfere diretamente 

nas empresas, as utiliza como vetor de transferência compulsória de tecnologia e, em 

 
1 “the Trump administration has regarded China as its most formidable competitor, thus it intends to 

diminish and postpone China’s challenge to the U.S.’ global hegemony by containing the development of 

China’s high-tech industries.” 
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última instância, como ferramenta de espionagem e captação de informações. Há uma 

percepção geral de que o governo chinês não respeita o império da lei (THE 

ECONOMIST, 18/07/2020). O relacionamento governo-empresas chinês seria, portanto, 

um problema de segurança nacional para os Estados Unidos, prejudicando suas próprias 

empresas e captando informações cruciais sobre o país de forma ilegal (OFFICE OF THE 

SECRETARY OF STATE OF THE UNITED STATES, 2020). O que é amplamente 

negado pelo governo chinês (HAIYONG, 2019).  

Esse é um capítulo de uma longa história que tem estado presente com certa 

frequência nas discussões multilaterais, sobretudo de comércio, dos últimos trinta anos 

ao menos . Dado ao caráter autoritário do regime chinês, certas práticas estavam presentes 

de forma mais pungente no país, como os abusos de direitos humanos – especialmente 

em relação aos direitos trabalhistas - e manobras econômicas, como as desvalorizações 

artificiais de sua moeda e a prática de dumping, em meio a um cenário de crescimento 

seu crescimento exponencial. No entanto, tais práticas estavam presentes também em 

outros lugares do mundo e eram costumeiramente encaradas com “vista grossa”, e à 

medida que a China começou a crescer, passaram a ser vistas como o objeto de uma 

espécie de cruzada a ser travada, e, em última instância, a razão que legitimava encarar a 

China como um adversário. Uma questão de framing, se poderia afirmar, uma vez que a 

perturbação consolidava-se no fato dessas ferramentas acabarem por tornar os produtos 

chineses mais competitivos em termos de exportações, porém de uma forma 

“completamente” avessa aos valores perpetrados pelo sistema de comércio.  

Quando a China entra finalmente para a Organização Mundial do Comércio em 

2001, a comunidade internacional esperava que o país começasse a reestruturar suas 

práticas para acomodar os valores estabelecidos pelo então regime; mesmo porque muitas 

empresas viam a China como um grande mercado a ser acessado. Os Estados Unidos 

mostravam-se, inclusive, como uma das maiores vozes para que isso acontecesse 

(OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE OF THE UNITED STATES, 2020). No 

entanto, esse não foi o fim da história como todos esperavam; nem a história que 

Fukuyama dava como finda, nem a história da China como outsider do sistema. Pelo 

contrário. Ergueu-se uma nova rivalidade e o sistema passou a ser usado pelo próprio 

outsider. Nesse contexto, os Estados Unidos, em uma espécie de Destino Manifesto 

revisitado, enxergam-se como responsáveis por contrapor essa força que “ameaça o 

sistema como um todo a partir de suas práticas subversivas e de um projeto de 
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dominação”.  De acordo com relatório elaborado pela Secretaria de Estado dos Estados 

Unidos em novembro de 2020, o Partido Comunista Chinês teria dado início a uma nova 

era de competição entre Grandes Potências. E, ainda, o Partido estaria buscando revisar a 

ordem global, colocando-se ao centro da mesma a serviço de suas aspirações autoritárias 

e hegemônicas e, por isso, “frente ao Desafio Chinês, os Estados Unidos deveriam 

assegurar a liberdade” (OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE OF THE UNITED 

STATES, 2020, tradução minha).   

 Pode-se perguntar, no entanto, por que o objetivo chinês de aumentar sua 

participação no comércio mundial e ter a pretensão de se tornar uma liderança na área de 

tecnologia pode ser vista como uma ameaça à segurança nacional nos Estados Unidos, 

suscitando, inclusive comentários de uma possível disputa pela hegemonia mundial no 

futuro? A globalização e a decorrente fundamentalidade da tecnologia para o 

funcionamento da sociedade moderna são dois importantes fatores, porém não são 

suficientes para explicar a construção do atual contexto do embate entre os dois países.   

O setor de inovação é definitivamente um dos setores que mais movimentam 

recursos no mercado atualmente. Contudo, esse elemento ganha uma outra proporção 

quando além de uma meta empresarial, ela passa a ser uma meta de estratégia nacional 

que a utilizará como motor principal para a promoção de desenvolvimento no país. E 

quando essa estratégia, que é vista como a causadora de um crescimento exponencial, 

conta com a absorção e assimilação de tecnologia importada, e os métodos utilizados para 

ambas são considerados duvidosos por grande parte da comunidade internacional, uma 

questão de grande proporção assume uma proporção preocupante. Como ocorre no caso 

da China.   

Em um caso como esse, contudo, é importante identificar quais são os reais 

parâmetros desse crescimento, analisar os indicadores, a fim de determinar de fato qual é 

o grau dessa ameaça, e até mesmo se de fato existe alguma ameaça. Como se viu na Figura 

1, a China apresenta de fato resultados impressionantes. E de acordo com o governo dos 

Estados Unidos a China, e especificamente seu programa tecnológico, representa de fato 

uma ameaça aos Estados Unidos. Este trabalho irá buscar, portanto, expor qual é o 

programa tecnológico chinês, qual é a performance do país no setor tecnológico e de 

informação, e expor os motivos pelos quais esses elementos denotam e caracterizam uma 

ameaça para os Estados Unidos, culminando em uma Guerra Tecnológica.   



13 
 

No primeiro capítulo será realizada uma apresentação sobre o projeto tecnológico 

chinês, os principais conceitos que o envolvem e o porquê ele é tão fundamental para o 

futuro do país, além de dados para ilustrar o atual cenário chinês. Para isso, será 

necessário primeiramente discutir os termos sob os quais ocorre o Desenvolvimento do 

país, e os desafios que se colocam ao mesmo. Essa discussão é necessária, por sua vez, 

pois antes de ser uma questão de aumento de participação no comércio mundial, ou de 

reconfiguração mundial, o projeto tecnológico chinês nasce como uma resposta aos 

gargalos de seu modelo de desenvolvimento e busca de aprimoramento da 

competitividade nacional. É desse contexto que nasce, por exemplo, o conceito de 

indigenous innovation – ou inovação autóctone no português – que é extremamente 

central no projeto e embasa medidas que são vistas pelos Estados Unidos como roubo de 

propriedade intelectual e espionagem (OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE OF 

THE UNITED STATES, 2020). Posteriormente será realizada um debate acerca da 

definição de Inovação, a fim de contextualizar os dados apresentados pela economia 

chinesa e, assim, definir e ilustrar de uma forma mais clara qual a dimensão da 

performance chinesa no setor de Tecnologia e Inovação, de forma a facilitar a comparação 

com o resto do mundo e, em especial, os Estados Unidos.  

O segundo capítulo traz uma explicação teórica para a percepção de ameaça dos 

Estados Unidos acerca da China. Mobilizando conceitos do Realismo e do Realismo 

estrutural é possível estabelecer um paralelo entre economia e sobrevivência, e 

consequentemente segurança nacional, esclarecendo qual é a natureza da percepção de 

ameaça em relação ao programa tecnológico e a performance econômica chinesa. Além 

disso, é realizado um debate acerca da posição dos Estados Unidos no sistema 

internacional, a fim de endereçar alegações de que a emergência da China configuraria 

uma disputa Hegemônica, buscando, pois, definir o que a Guerra Tecnológica significa 

não só para a Economia Política, mas para o Sistema Internacional como um todo.   

Por fim, o terceiro e último capítulo traz uma análise acerca dos impactos causados 

pela guerra tecnológica até o presente momento, bem como possíveis projeções para os 

próximos anos. Por meio dessa exposição, busca-se apresentar a outra face da Guerra 

Tecnológica, quais são seus limites e, até mesmo, se essa seria a melhor estratégia a ser 

adotada. Além disso, o capítulo também irá contar com a análise de outros casos como o 

das tarifas Smoot-Hawley e a Armadilha de Tucídides, que complementam a qualificação 
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da Guerra Tecnológica e suas consequências para Estados Unidos e China, bem como de 

todo o Sistema Internacional.  

Capítulo 1: O Projeto Tecnológico Chinês 
 

Pode-se dividir o processo de industrialização da China Moderna em dois 

principais momentos. O primeiro refere-se ao período que se inicia em 1978, quando 

Deng Xiaoping implementa o gaige kaifang, o processo de abertura e reformas, e vai até 

2006, quando o governo chinês muda a orientação do modelo de crescimento de 

“montagem de produtos” para “desenvolvimento e detenção de conhecimento”. O 

segundo refere-se ao período que se inicia em 2006, com essa mudança de orientação, e 

nos traz até os dias de hoje, e, consequentemente, ao presente conflito. Analisar os últimos 

quarenta anos da história chinesa a partir dessa divisão é interessante pois possibilita que 

se realize uma comparação clara entre o que o país foi um dia e o que ele é de fato 

atualmente, podendo-se delimitar ainda com objetividade quais foram os fatores 

fundamentais que viabilizaram tal mudança. A partir desses dois períodos pode-se 

compreender com maior clareza qual é a trajetória chinesa - vista, muitas vezes, com 

ceticismo e complexidade – e, por meio disso, por que a  disputa de poder com os Estados 

Unidos assumiu a forma de uma guerra tecnológica.  

No primeiro período, ao qual será referenciado no presente trabalho como 

“Período Transicional”, tem-se o processo responsável por integrar a China ao contexto 

industrial global, e, posteriormente, inseri-las nas cadeias produtivas. Ele contou 

principalmente com um esforço de realocação de recursos, redirecionando-os do governo 

para o setor privado, e a implementação de políticas industriais para a promoção de 

determinados setores, para investimento em infraestrutura e para a centralização do 

sistema financeiro (KROEBER, 2020) – até então muito baseado em contratos relacionais 

(WANG, 2014). No início dos anos 2000, devido à sua infraestrutura bem desenvolvida, 

aumento de investimentos externos e uma mão de obra extremamente barata, o país 

consolidou-se como um dos principais destinos para empresas montadoras, consolidando, 

pois, sua inserção nas cadeias produtivas. Essa configuração permitiu que a China tivesse 

um enorme crescimento, porém o governo logo percebeu que, embora oferecesse um bom 

potencial, ele seria, contudo, sempre limitado. Caso o país continuasse a seguir as mesmas 

orientações, dificilmente ele deixaria de ser um montador, evoluindo para etapas mais 
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avançadas das cadeias produtivas, além de demorar muito mais tempo para adquirir a 

projeção internacional tão desejada. Principalmente porque o país dependia sobretudo de 

investimento estrangeiro;  o que significava que, além do conhecimento, a parte mais 

significativa do lucro não ficaria em território chinês (CINTRA; PINTO, 2015).   

Nesse contexto, o governo começou a desenvolver um plano para que o país 

pudesse superar suas deficiências, e, então, conquistar seus objetivos. É assim que se tem 

início o segundo período, que chamaremos de “Período da Ascenção”. No Período da 

Ascenção já se tinha claro que a chave para abrir as portas do real potencial de 

crescimento chinês estava na detenção das etapas mais elevadas e mais valiosas das 

cadeias de produção. O que o país deveria fazer, portanto, era implementar medidas que 

viabilizassem as mesmas de forma autossuficiente. E quais são essas etapas 

especificamente? Aquelas intensivas em ciência e tecnologia, e, em última instância, de 

conhecimento. A China deveria, portanto, desenvolver um plano de desenvolvimento 

científico e tecnológico, que viabilizasse que empresas chinesas passassem a ocupar papel 

de destaque em processos intensivos em ciência e tecnologia.  

Nesse contexto, teve início um esforço em termos de fomento de institutos de 

pesquisa, tanto a nível empresarial como a nível acadêmico, bem como em criar um 

ambiente favorável para que as empresas chinesas prosperassem e “inovassem”, 

sobretudo a nível global. Diante desse elemento é necessário, contudo, que se alinhe 

algumas expectativas. Primeiramente, quando se fala que a China estava em busca por 

destravar seu real potencial de desenvolvimento, não significa que o país possuía as 

dimensões de um país em desenvolvimento de pequeno ou médio porte. O Estado Chinês, 

mesmo que “restrito” ao papel de montador já era um gigante, com números de ordem de 

grandeza surpreendentes. Em 1990, as exportações chinesas eram de pouco mais de 1 

bilhão de dólares. Já entre 2001 e 2008, por exemplo, as exportações chinesas cresceram 

a uma taxa de 27% ao ano, saltando de 266 bilhões de dólares para uma marca de 1,4 

trilhões (KROEBER, 2020). Por isso, quando se fala que o país iniciou esforços nos 

setores de ciência e tecnologia é necessário que se compreende o que realmente 

significam esses esforços. Trata-se de uma força motriz poderosíssima, instrumentalizada 

por todo o aparato do governo e patrocinada pelos recursos provenientes de uma força de 

trabalho de quase 800 milhões de pessoa – em contraste com os Estados Unidos, por 

exemplo, que possuem uma força de trabalho de cerca de 165 milhões (OCDE, 2021).   
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Em segundo lugar, é necessário que se saiba a diferença entre “crescimento” e 

“liderança”, entre “produzir bens intensivos em tecnologia” e “produzir inovação”. Isso 

se deve ao fato de muitas vezes tais termos serem usados indevidamente como sinônimos, 

implicando, assim, em uma análise distorcida da realidade. O fato da China ter 

apresentado taxas de crescimento surpreendentes nos últimos trinta anos não quer dizer 

que o país ocupe necessariamente um papel de liderança. O fato do país ter despontado 

em exportações de bens intensivos em tecnologia não significa que necessariamente toda 

a tecnologia e todos os bens intermediários utilizados para produzi-lo são chineses, ou 

seja, não significa que a China possui independência tecnológica. Também não se deve 

descartar que a China venha a ocupar um papel de liderança ou concretizar sua 

independência tecnológica futuramente somente porque ela ainda não os tem hoje, e por 

isso ela não deva ser vista com certas reservas por parte de grandes potência mundiais, 

como por exemplo, os Estados Unidos. 

O que deve ser feito, portanto, é entender qual a relação chinesa com o setor de 

Inovação, compreendendo seu real significado e identificando sua real dimensão, e, 

assim, contextualizar o real grau de ameaça que se emana da emergência da China como 

um grande player mundial.  Nesse contexto, nas seções a seguir se buscará apresentar o 

entendimento chinês de Inovação, às luzes de conceitos como “Indigenous Innovation” e 

“Made in China 2025”, expor quais foram as medidas empregadas pelo país em seu plano 

de desenvolvimento científico e tecnológico, e contextualizar o desempenho chinês no 

setor a nível global.  

 

Do Made in China ao Made for China 
 

 De 2005 até os dias de hoje, a participação de empresas estrangeiras nas 

exportações chinesas de alta tecnologia caiu de 90 para 70%. Esse dado mostra a tentativa 

de transição de um período no qual não só as exportações chinesas, mas também a própria 

industrialização no contexto do gaige kaifang, dependia fortemente do investimento 

estrangeiro. As exportações chinesas desde a década de 90 cresceram de forma 

impressionante. No entanto, em 1990 um terço dos produtos produzidos vinham de 

empresas estrangeiras, chegando a um pico de 58% em 2005, após a entrada do país na 

Organização Mundial do Comércio em 2001 – que implicou em reformas que facilitaram 

o acesso de empresas de outros países (KROEBER, 2020). Embora hoje a participação 
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de empresas estrangeiras em relação à participação de empresas domésticas nas 

exportações chinesas seja vista como um problema pelo governo, ela foi fundamental para 

o crescimento chinês, principalmente para sua inserção e expansão de participação no 

cenário internacional (CINTRA; PINTO, 2015).   

 De um lado, as empresas estrangeiras puderam aproveitar o acesso privilegiado a 

um mercado que lhes proporcionou e segue proporcionando lucros gigantescos 

(HAIYONG, 2019). Do outro, a China aproveitou-se de uma estratégia que lhe 

proporcionaria uma fácil inserção no mercado externo e uma adequação tecnológica 

muito mais rápida, uma vez que possibilitava que as empresas domésticas assimilassem 

o conhecimento trazido de fora (KROEBER, 2020). Essa integração produtiva viabilizou, 

pois, um grande dinamismo para o seu setor produtivo: o país tornou-se um grande 

manufatureiro de produtos destinados sobretudo aos EUA, Europa e a própria China, 

dentre eles máquinas, equipamentos, peças e componentes, e o setor de bens não-duráveis 

– liderado pelas cadeias varejistas (CINTRA; PINTO, 2015). E, do lado das importações, 

o país consolidou-se como um grande importador de máquinas, equipamentos e 

produtos finais de alta tecnologia sobretudo dos Estados Unidos, da Alemanha, Japão 

e Coreia do Sul, bem como commodities originadas da Ásia, África, América Latina e 

Oriente Médio e manufaturados destinados ao mercado interno. (CINTRA; PINTO, 

2015).  

 Quando o governo percebe que essa relação geraria apenas um modelo com 

potencial de crescimento limitado – mesmo que grande comparado a maior parte dos 

países -, é quando essa relação deixa de ser vista como estratégica para o desenvolvimento 

do país e se torna um desafio a ser superado (KROEBER, 2020). Como mencionado 

anteriormente, manter seu modelo de crescimento focado na dependência de investimento 

externo no lugar de ser o próprio agente seria continuar exercendo o papel de “montador 

internacional”, além de não ter acesso à parte realmente significativa do lucro (CINTRA; 

PINTO, 2015).  

No entanto, não era a dependência de empresas estrangeiras a única variável a ser 

superada no contexto do montador internacional. O papel de montador fazia parte de um 

contexto muito maior e, portanto, de um desafio muito maior. Todo o modelo de 

crescimento chinês era baseado na injeção de capital. Ou seja, a forma de estimular o 

crescimento era intensivo em capital, o que explica o extenso investimento chinês em 

infraestrutura e o extenso investimento chinês no setor industrial, fosse em empresas 
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domésticas ou não: o objetivo, simplesmente colocando, era injetar recursos. Nesse 

cenário, empresas estrangeiras seriam inclusive preferíveis, justamente pelo fato de serem 

investimentos de menor risco, sendo, pois, uma garantia de retorno satisfatório. Chega-

se, contudo, o ponto no qual não é mais suficiente apenas injetar capital, mas se deve 

injetar capital de forma eficiente, isto é, investir em produtividade (KROEBER, 2020).  

No final da década de 90, a China já havia chegado ao ponto de saturação em 

termos de investimento, que já começava a se tornar improdutivo, e, em 2007, o premier 

em exercício na época, Wen Jibao, afirmou que já era de refazer o balanceamento da 

demanda (KLEIN; PETTIS, 2020) – focada no mercado externo e nos investimentos.  

Investir em produtividade, significa, por sua vez, em larga medida investir em ciência e 

tecnologia, no intuito de promover uma integração à próxima revolução tecnológica, que 

compreende elementos como “Smart Manufacturing” e “Indústria 4.0”/“Industrial 

Internet” (MERICS, 2016). E é dessa forma que o setor de Inovação se coloca de forma 

tão pungente no centro da mudança de modelo de crescimento chinês, que visava 

principalmente endereçar dois gargalos do crescimento chinês, o baixo índice de 

autonomia tecnológica e o baixo nível de produtividade.   

 

A partir desse contexto se introduz o entendimento pautado pela indigenous 

innovation, ou zizhu chuangxin, complementada posteriormente pelo “Made in China 

2025”. Esses dois elementos fazem parte de uma estratégia nacional chinesa, na qual ela 

busca transformar o país em um líder tecnológico, deixando seu papel de seguidor, e 

Figura 3: Comparação da evolução da produtividade entre os países. Fonte: MERICS, 2016. 
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implementando essa tecnologia – sobretudo a tecnologia de informação e comunicação – 

em todo seu processo produtivo a fim de melhorar ainda mais a sua produtividade 

(MERICS, 2015). O próprio governo admitiu na época que “não haviam ainda se tornado 

uma potência econômica devido à sua fraca capacidade de inovação2” (THE STATE 

COUNCIL OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, 2006). Tem-se, pois, uma 

estratégia pautada em “liderança” e “inovação”. 

 Primeiramente, deve-se entender o conceito de Indigenous Innovation, que pode 

ser traduzido para o português como “inovação autóctone” (CINTRA; PINTO, 2015). Ele 

se refere ao “aprimoramento de inovações originais, integradas e reinovações baseadas 

na assimilação e absorção de tecnologia importada, com o objetivo de melhorar nossa 

capacidade de inovação nacional”.  Esse conceito, se lido de forma mais direta, pode ser 

interpretado como “se possível inovar, se não apropriar”. O próprio termo “reinovação”, 

utilizado na definição, é bastante sugestivo nesse sentido.  

O termo faz parte de um plano de médio a longo prazo do governo de 

desenvolvimento de ciência e tecnologia para o período de 2006 a 2020 (THE STATE 

COUNCIL OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, 2006). Nele, tem-se os 

seguintes como alguns dos objetivos: dominar tecnologias essenciais para equipamentos 

de manufatura, elevar a capacidade tecnológica ao nível do estado das artes, estabelecer 

modelos de desenvolvimento tecnológico, desenvolver uma base científica para 

desenvolvimento de TI, estabelecer um sólido contingente de cientistas e pesquisadores 

no cenário mainstream, estabelecer institutos de pesquisa e universidades de ponta, 

centros de P&D internacionalmente competitivos, e reduzir a dependência em tecnologia 

importada. Para isso, algumas das atitudes previstas foram as seguintes: a criação de um 

Sistema Nacional de Inovação, o apoio e encorajamento para empresas domésticas 

tornarem-se main players e a criação de um Instituto de Pesquisa Moderna.  

No entanto, o que se deve entender é que “líder em tecnologia” não implica 

necessariamente em uma “liderança em inovação”. Inovação não é uma consequência 

automática de tecnologia. Isso se prova pelo próprio entendimento que a China tem por 

inovação, e, consequentemente, pelo fato de a maior parte das políticas serem focadas 

não em fazer algo novo, criativo, mas a viabilizar que o algo novo deixe de ser importado 

 
2“ Despite the size of economy, our country is not yet an economic power primarily because of our weak 
innovative capacity.” 



20 
 

e passe a ser produzido pelo próprio país. O que acaba sendo refletido no cenário 

produtivo do mesmo.   

No entanto, a utilização da palavra “inovação” pode ser vista ainda com mais 

reservas pelo fato desses objetivos referirem-se, em sua maior parte, ao que amplamente 

caracterizamos como elementos da Indústria 3.0 – como robôs industriais, softwares 

industriais, maquinários computadorizados, sensores wireless e softwares de processos 

integrados.  

A questão é que o resto do mundo já começava a se direcionar para a Indústria 4.0 

(MERICS, 2016). Além disso, o plano de desenvolvimento de 2006 traduziu-se apenas 

na produção de alguns local champions, no lugar de um desenvolvimento horizontal do 

setor industrial, no qual ainda prevalecia não só exportações de empresas estrangeiras, 

como também a dependência de importações estrangeiras em empresas domésticas, 

principalmente nos setores de bens tecnológicos. Ou seja, em termos práticos, ainda havia 

muito a se avançar em relação aos objetivos estabelecidos, sobretudo em relação à 

liberação do real potencial de crescimento chinês por meio da autonomia tecnológica e 

da produtividade.  

Com isso, em 2015 é lançado um novo plano, já sob a administração de Xi Jinping, 

complementar à estratégia estabelecida em 2006, mas com orientações mais específicas. 

Lançava-se o Made in China 2025. A partir de um ostensivo investimento do governo 

chinês, por meio dos chamados government guidance funds, buscaria-se aumentar a 

participação de empresas chinesas tanto no cenário doméstico como no cenário global, 

Figura 4: Automação da indústria chinesa é baixa – Densidade de robôs industriais por 10 mil 

trabalhadores em 2015. Fonte: MERICS, 2016. 
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tornando-se um líder em manufaturados de alta qualidade e produtos de alta tecnologia 

até a primeira metade do século XXI, além de substituir tecnologias estrangeiras por 

tecnologia chinesa (KROEBER, 2020). Podemos ler esses objetivos também como a 

promoção da habilidade de desenvolver produtos inovadores, construir fábricas 

industriais modernas e criar marcas internacionalmente conhecidas (MERICS, 2016). Por 

fim, o plano estabelecia setores específicos a serem priorizados. O Made in China 2025 

visava, pois, abordar de forma mais direta os desafios a serem enfrentados pela China – 

a dependência tecnológica e o aumento de produtividade – a fim de finalmente começar 

a utilizar o modelo de crescimento mais adequado e integrar o país efetivamente à 

Indústria 4.0, mesmo que ainda houvesse um longo caminho a ser percorrido.  

Talvez uma das características mais marcantes do plano é o explícito papel 

protagonista do governo, o que contrariava fortemente expectativas que a comunidade 

internacional alimentava quando a China passou a integrar formalmente o sistema de 

comércio internacional. Esse fato é, na verdade, uma característica marcante da 

administração Xi como um todo. Tal postura já havia sido consolidada em 2013, quando 

foi lançado no Third Plenum um plano econômico que preconizava que os mercados 

assumiriam um papel mais decisivo, mas que o Estado continuaria a exercer um papel 

dominante. Ou seja, o mercado poderia decidir sobre elementos como preços de 

mercadorias, mas não teriam autonomia quanto à transferência de ativos do Estado para 

o setor privado (KROEBER, 2020). No plano de 2006 (THE STATE COUNCIL OF THE 

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, 2006) obviamente se mencionava o sistema 

socialista como uma das grandes vantagens da China em sua empreitada, no entanto, no 

plano de 2015 tem-se de fato a imagem do “Estado Capitalista”. Esse Estado é o 

responsável por definir as prioridades, ou seja, ele detém o controle da alocação de 

recursos, e é ele que dita qual é o modelo de crescimento a ser seguido, quais são as 

mudanças a serem realizadas e qual é o entendimento de inovação e modernização a ser 

compartilhado. Nesse sentido, não é uma estratégia que foca em identificar as demandas 

do mercado e então criar ferramentas para o dar suporte para que ele prospera, mas uma 

estratégia que define metas a partir da concepção do governo do que esse pensa que o 

mercado deve ser (MERICS, 2016), e o Estado decidiu que o mercado deve ser 

autossuficiente. E ser autossuficiente, como já discutido, não significa ser efetivamente 

inovador. 
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 Esse traço pode ser, talvez, mais uma razão pela qual o país pratica muito mais a 

absorção de tecnologia do que propriamente sua inovação, invenção, uma vez que as duas 

últimas ações estão amplamente ligadas com um encorajamento criativo que vai em 

direção completamente oposta do forte controles de liberdade de expressão e de fluxo de 

informações do regime autoritário chinês (KROEBER, 2020). Nesse sentido, o Estado 

chinês coloca-se como seu maior aliado, mas também seu maior adversário.  

 O Estado chinês, hoje personificado na figura de Xi Jinping, é visto por muitos 

como um entrave não só pelo seu efeito de podar o potencial de inovação, mas também 

por ser um desincentivo à competitividade no cenário doméstico devido a sua forte 

interferência no mesmo, o que impede virtualmente que se vise uma competitividade a 

nível internacional – é justamente em relação à essa questão que o Third Plenum referia-

se ao dizer que o mercado assumiria um papel mais decisivo. O governo, a partir da sua 

capacidade de alocação de recursos, tentava, contudo, acelerar uma mudança que não 

ocorria de forma muito natural no cenário doméstico de forma geral até então: como o 

salário mínimo chinês ainda era muito mais baixo que a maior parte dos países, inclusive 

vizinhos, a maior parte das empresas não via com olhos muito tentadores as mudanças 

defendidas pelo governo, mas sim como medidas custosas e de alto risco.   

O fato é que, se a comunidade internacional já via o país com certas reservas, 

especialmente depois da introdução do conceito de indigenous innovation, as reservas 

aumentam de forma substancial quando o governo anuncia que um de seus maiores 

objetivos era não só ser autossuficiente em tecnologia, o que quer dizer poder parar de 

comprar tais bens de parceiros estrangeiros, mas ser também líder em tecnologia, ou seja, 

liderar a participação nas exportações do setor. Até o presente momento o plano de 2006 

e o Made in China 2025 conseguiram promover os resultados desejados? Não. A China 

ainda é extremamente dependente em tecnologia, tem muito a trabalhar em termos de 

produtividade, o país não é líder em tecnologia, possui apenas poucas marcas 

mundialmente famosas, pouquíssimas inovações – de facto – chinesas são utilizadas ou 

absorvidas ao redor do mundo (KROEBER, 2020). Ou seja, a China é uma liderança 

consolidada e autônoma? Não. No entanto, pode-se dizer que a China é um ator a ser 

desconsiderado, a não ser levado em conta em análises internacionais? Muito menos.  

Há vinte anos, empresas estrangeiras lideravam a participação no mercado 

doméstico chinês, ganhando inclusive das estatais. Atualmente, empresas chinesas 

ocupam papéis de liderança no cenário doméstico e já existem alguns gigantes mundiais 
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como a Huawei e a Alibaba, que dominam respectivamente os setores de tecnologia da 

comunicação e e-commerce. A Huawei, por exemplo, foi a maior fornecedora de 

smartphones no segundo quarto do ano de 2020, ficando a frente de empresas como Apple 

e Samsung (BOWN, 2020). A China já cresceu muito e a tendência é que ela continue 

esse crescimento, tendo cada vez mais competitividade no cenário mundial inclusive em 

áreas mais complicadas como a da alta tecnologia. Por outro lado, existe o grande 

fantasma da produtividade e do modelo de crescimento capital-intensivo, além de uma 

possível crise demográfica que pode se concretizar em um futuro próximo, fatores que se 

não controlados podem colocar em risco o futuro tão promissor projetado pelos chineses; 

não seria a primeira vez que um país continuasse eternamente como “potência” sem de 

fato transformar-se em “ato”. De qualquer forma, a imagem que se fixa no imaginário dos 

países é que, por mais que a China não seja ainda uma grande liderança, ela pode muito 

bem vir a ser, e é muito provável que seja. A comunidade internacional percebe esse 

movimento e sabe que será fortemente afetada por ele. O Made in China 2025, mais do 

que um plano de crescimento, é a verbalização de toda essa conjuntura, o sonho de alguns 

e também o pesadelo de outros. O país agora, além de apenas produzir bens no território 

nacional, ele produz para o próprio país: seus cidadãos e seus interesses.   

 

O Setor de Inovação e Tecnologia Chinês 

 

 A China é atualmente a segunda maior economia do mundo em termos de PIB, 

sendo o segundo maior importador e o maior exportador. Em meio a sua pauta 

exportadora, os produtos que mais se destacaram em 2020 foram, em ordem decrescente, 

telefones, computadores, circuitos integrados, luminárias e commodities. Em 2019 

destacaram-se equipamentos de transmissão, computadores, circuitos integrados, peças 

de máquinas de escritório e telefones (OEC, 2019, 2020). Pode-se dizer, portanto, que o 

setor de tecnologia domina as exportações chinesas e que essa tendência vem se 

consolidando ao longo dos anos. Isto posto, o objetivo da estratégia Made in China 2025, 

é não apenas justamente ampliar a variedade de produtos tecnológicos exportados pela 

China como também a sua complexidade, além da participação de fornecedores chineses 

nas cadeias produtivas desses produtos, sobretudo daqueles de maior valor agregado.   

De acordo com relatório do Mercartor Institute for China Studies, no ano de 2016, 

um ano após ter sido implementada a estratégia do Made in China 2025, a China tinha 
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uma alta demanda por máquinas de tecnologia de ponta, a fim de equipar os setores da 

indústria compreendidos no projeto tecnológico chinês e também a modernização do  

parque industrial chinês como um todo. No entanto, tal demanda não era atendida por 

fornecedores chineses: “os fornecedores chineses não possuem as habilidades 

tecnológicas de realizar as ambições do Made in China 2025 de catapultar a indústria à 

idade do smart manufacturing no curto prazo”3 (p. 37, tradução minha). O estado das 

artes doméstico era capaz de atender apenas setores de manufatura de produtos de baixa 

tecnologia e baixo preço. Ou seja, a China era capaz de produzir bens tecnológicos – e 

consequentemente exportá-los como mostra a Figura 6 disponibilizada no último Trade 

Policy Review da Organização Mundial do Comércio da China (2018) e os dados 

apresentados pelo Observatory of Economic Complexity (OEC) (2019,2020) –, mas, 

contudo, com complexidade limitada; assim, produtos ligados à digitalização, smart 

manufacturing, robôs industriais, impressoras 3D, dentre outros elementos da chamada 

 
3 “China’s suppliers do not possess the technological abilities to realise the ambitions of Made in China 

2025 to catapult industry into the age of smart manufacturing in very short time.” 

Figura 5: Participação de produtos nas Exportações Chinesas. Fonte: WITS (2021). Disponível em:  

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/StartYear/1992/EndYear/2019/TradeF

low/Export/Indicator/XPRT-PRDCT-SHR/Partner/WLD/Product/all-groups#. Acesso em: 

16/06/2021.  

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/StartYear/1992/EndYear/2019/TradeFlow/Export/Indicator/XPRT-PRDCT-SHR/Partner/WLD/Product/all-groups
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/StartYear/1992/EndYear/2019/TradeFlow/Export/Indicator/XPRT-PRDCT-SHR/Partner/WLD/Product/all-groups
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indústria 4.0, teriam que ser importados. A China e o seu projeto tecnológico seriam, 

portanto, dependentes de tecnologia importada.  

 Em relatório de 2019 do mesmo instituto foi afirmado que os termos do setor 

tecnológico chinês, sobretudo em relação às dez prioridades estabelecidas no Made in 

China 2025, permaneciam na mesma situação. Ou seja, a China continuava dependente 

de tecnologia de ponta importada, especialmente a chamada foundational technology, 

termo que se refere, de acordo com o National Center for Biotechnology Information dos 

Figura 7: Castelo de cartas - O futuro ambicioso da China sobre terreno instável. Fonte: MERICS, 2019. 

Figura 6: Composição da Produção do comércio de mercadorias, 2015 e 2016. Fonte: OMC 

(2018). 
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Estados Unidos, a tecnologias “que possam viabilizar o progresso e aplicações em uma 

variedade de domínios de problema” (tradução minha)4, e que são frequentemente tidas 

como estratégicas ou questões de segurança nacional, especialmente, por exemplo, para 

os Estados Unidos (DEPARTMENT OF COMMERCE, 27/08/2020). Isso quer dizer que, 

mesmo que o país seja um player importante no setor tecnológico, com liderança em 

setores como o 5G e ferrovias de alta velocidade, ainda há muito o que se fazer para que 

se passe a ocupar a posição de líder global em tecnologia, especialmente em inovação de 

produtos de alto valor agregado. 

De acordo com o Peterson Institute for International Economics mede-se a 

capacidade inventiva de um país por meio do número de patentes e, nesse contexto, pode-

se observar um forte esforço chinês. Segundo a Organização Internacional de Propriedade 

Intelectual, a China já é o primeiro país em submissão como em concessão de patentes, 

seguindo o comportamento do desempenho chinês na economia e no comércio 

internacional. Assim, pode-se dizer que a China é o país mais inovador do mundo. Já de 

acordo com o Global Innovation Index de 2020, o país ocupa a décima quarta posição no 

ranking mundial, a primeira posição entre os países de renda média alta – como Brasil e 

África do Sul – e a quarta do grupo formado pelos países do Sudeste e Leste Asiático e 

Oceania. Quando se qualifica quais são essas patentes, o mesmo que acontece com o nível 

 
4“ by definition those that can enable progress and applications in a variety of problem domains.” 

Figura 8: Distribuição de submissões de patente publicadas por campo de tecnologia referente às 

dez maiores origens, 2016-2018. Fonte: OIPI (2020). 
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de complexidade tecnológica dos produtos chineses acontece com o caso das patentes. 

Ainda que demonstre um excelente desempenho em produtos de alta tecnologia, a China 

ainda não assumiu a liderança em patentes de alta tecnologia como se pode ver na Figura 

8. O país perde espaço, sobretudo para os Estados Unidos, em setores como TI, 

telecomunicações, semicondutores, computação, tecnologia médica e comunicações 

digitais.  

No que diz respeito ao ranking dos 100 maiores conglomerados de inovação de 

2020, também medido pelo Global Innovation Index e que leva em conta elementos como 

patentes e artigos publicados, a China conta com 3 conglomerados entre as dez primeiras 

posições: Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou (Hong Kong) em segundo lugar, Pequim em 

quarto e Shanghai em nono, os três tendo como campo de destaque o campo da Química. 

Além disso, todos os demais conglomerados chineses listados no ranking demonstraram 

melhoras nas posições do ranking em relação a anos anteriores. Se compararmos, no 

entanto, os conglomerados em relação ao seu tamanho e densidade populacional a fim de 

medir a intensidade em ciência e tecnologia, ou seja, quão intensivos em ciência e 

tecnologia são os conglomerados em questão, as posições chinesas caem drasticamente. 

O que pode sugerir, que há ainda um enorme potencial a ser explorado nos conglomerados 

chineses, além do já sabido grande potencial e grande demanda do setor industrial chinês, 

sobretudo o setor de ciência e tecnologia (MERICS, 2019).  

Nesse contexto, o objetivo chinês, estabelecido no décimo terceiro plano 

quinquenal de 2016 seria se tornar uma “nação inovadora” até 2020, um “líder 

internacional em inovação” até 2030 e “fonte mundial de inovação científica e 

tecnológica” até 2050. Além disso, o governo estabeleceu aumentar os gastos com P&D 

para 2,5% do PIB até 2020 (JOHNSON; RUANE, 2018). E, de acordo com a OCDE, em 

2019 os gastos chineses com P&D eram referentes a 3,5% do PIB – comparando com 

0,9% em 2000 (JOHNSON; RUANE, 2018). Nesse cenário, um setor destaca-se como 

crucial para a promoção dessa capacidade inventiva chinesa: a educação.  

Como apresentado na seção anterior o investimento em educação e pesquisa, 

sobretudo em universidades, seria um dos focos do governo estabelecidos no Plano de 

2006 a fim de elevar a China à posição de líder tecnológico global; uma vez que as 

universidades são os principais motores de ciência, tecnologia e inovação (THE STATE 

COUNCIL OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, 2006). A educação 

universitária é, portanto, elemento igualmente estratégico para o desenvolvimento chinês. 
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Essa política é continuação de uma postura do governo de investimento pesado na 

educação universitária que data desde a década de 90. Em 1995, por exemplo, foi 

instituído o Projeto 211, cujo objetivo era “elevar os padrões de pesquisa e de 

universidades de alto nível, cultivando estratégias de desenvolvimento 

socioeconômico5”, e atenderia cerca de 100 universidades com um subsídio de 

aproximadamente 2,2 bilhões de dólares (SOUTH CHINA MORNING POST, 2021, 

tradução nossa). Posteriormente em 1998 foi lançado o Projeto 985, com objetivo de 

investir em universidades a fim de que elas se transformassem na “vitrine” do ensino 

chinês de alto nível; dentre as universidades participantes, foram selecionadas nove em 

específico para serem os exemplos do projeto, que são amplamente conhecidas pela 

comunidade acadêmica como C9 ou C9 League (AUSTRALIAN GOVERNMENT – 

DEP. OF EDUCATION, SKILLS AND EMPLOYMENT, 2015). Finalmente em 

novembro de 2015, o Conselho de Estado lançou um comunicado denominado 

Coordinate Development of World-class Universities and First-class Disciplines 

Construction Overall Plan, e chamado informalmente de World-class University and 

Discipline 2.0 ou simplesmente World-class 2.0, no qual estabelece a ambição de 

desenvolver universidades e disciplinas de status world-class até 2020, ter universidades 

e disciplinas entre as melhores do mundo até 2030 e ter o sistema universitário chinês 

como um todo dentre os melhores do mundo até 2050 (AUSTRALIAN GOVERNMENT 

– DEP. OF EDUCATION, SKILLS AND EMPLOYMENT, 2015). 

Em 2015, de acordo com o ranking do Times Higher Education, havia duas 

universidades chinesas entre as 100 melhores universidades do mundo – se considerado 

Honk Hong esse número sobe para quatro – com a Peking University na quadragésima 

oitava posição e a Tsinghua University na quadragésima nona. De acordo com o  

Academic Ranking of World Universities, conhecido como Shanghai Ranking, contudo, 

não havia nenhuma universidade chinesa no top 100 em 2015, ano de lançamento do 

World-class 2.0.  Já em 2020, a melhor colocação de uma universidade chinesa foi a 

vigésima nona posição, ocupada pela Tsinghua University. A mesma universidade havia 

ocupado as quadragésima terceira e quadragésima quinta posições em 2019 e 2018 

respectivamente, o que mostra que há uma franca evolução. Além de Tsinghua, existem 

 
5 “Project 211 (Chinese: 211工程; pinyin: 211 gōngchéng) is a project of National Key Universities and 

colleges initiated in 1995 by the Ministry of Education of the People's Republic of China, with the intent 

of raising the research standards of high-level universities and cultivating strategies for socio-economic 

development.”  
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outras 5 universidades chinesas entre as 100 melhores ranqueadas no ranking de 2020. 

De acordo com o ranking do Times Higher Education, também não existem universidades 

chinesas no top 10, mas a Tsinghua University, por exemplo ocupa uma posição mais 

elevada, a vigésima terceira. No entanto, no ranking do THE há apenas outras duas 

universidades chinesas no top 100; se considerado Hong Kong, contudo, o número total 

sobe para seis. No ano de 2015, contudo, a Tsingua passou o MIT no ranking do U.S. 

News & World Report, tornando-se a primeira colocada de universidades em engenharia 

(GRAHAM, 2020).    

Um outro objetivo da transformação do sistema universitário chinês, e elemento 

importante do World-class 2.0 é a internacionalização. O governo fez, por exemplo, um 

grande esforço para atrair acadêmicos chineses formados no exterior para trabalharem 

como professores nas universidades chineses (LI; XUEN, 2020).  Além disso há também 

um forte investimento em parcerias internacionais, como convênios e intercâmbios 

(SONG, 2018). Paralelamente o número de alunos chineses em faculdades estrangeiras, 

especialmente americanas, sobretudo em áreas de ciência e tecnologia, é também cada 

vez maior. Nesse contingente há destaque para alunos candidatos ao título de doutorado. 

Nesse contexto, de acordo com o National Science Board, os chineses têm a maior 

participação dentre os alunos estrangeiros que recebem títulos de doutorado em 

faculdades americanas, inclusive nas áreas de ciência e tecnologia.  

Figura 9: Top 25 regiões, países, ou economias de origem de recebedores de doutorado dos EUA, sob 

visto temporário, em todos os campos: 2000-17. Fonte: NSB (2019). 
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No entanto, se considerado a população chinesa como um todo, a China ainda possui 

médias bem mais baixas do que outros países como Estados Unidos, Japão e Rússia, como 

se pode observar na Figura abaixo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Número de diplomas de grau de bacharel ou mais elevado por região, país, ou economia e 

grupo de idade: 2017. Fonte: NSB (2019). 
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Capítulo 2: A Ameaça 
  

Quanto o crescimento chinês baseado em tecnologia irá afetar o balanço de poder 

e a ordem mundial? De acordo com os Estados Unidos, o governo chinês “inaugurou 

uma nova era de competição entre grandes potências.” Além disso, a China deseja 

revisar a ordem mundial, colocando-a no seu centro, servindo, pois, aos seus 

objetivos autoritários e hegemônicos. É o que a Secretaria de Estado americana da 

administração Trump – à época chefiada por Mike Pompeo – denominava de Desafio 

Chinês (OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE, 2020), e que continua sendo uma 

visão presente na administração Biden – que conta com Anthony Blinken como Secretário 

de Estado. A ordem mundial em questão, a qual os Estados Unidos se referem e acusam 

a China de ameaçar, é uma ordem baseada em regras, reconhecida pela expressão rules-

based international order; e, de acordo com os mesmos, é um elemento essencial para a 

segurança, estabilidade e prosperidade, não só do mundo, mas especialmente dos Estados 

Unidos (OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE, 2020). No caso, no entanto, a 

rules-based order ao qual o país se refere é, necessariamente, a rules-based order na qual 

ele dita as regras. O que estaria em jogo, portanto, seria a capacidade americana de ditar 

as regras, vista pelos EUA como um elemento de manutenção da sua segurança nacional.  

  Pode-se dizer, pois, que aos olhos estadunidenses a China representa uma ameaça. 

Uma ameaça, a princípio, ao presente status quo do sistema internacional, mas que 

acaba por recair sobre os Estados Unidos ao ocuparem uma posição que pode ser 

descrita no mínimo como uma posição de extrema vantagem, mas que também pode 

ser vista até como uma unipolaridade (IKENBERRY; MASTANDUNO; 

WOHLFORTH, 2009), e até mesmo uma hegemonia. Mas quais são as razões pelas 

quais o crescimento tecnológico da China constitui uma ameaça para os Estados Unidos? 

Em outras palavras, por que o crescimento tecnológico da China provocou uma guerra 

tecnológica na qual China e Estados Unidos estariam disputando por poder? Nas seções 

seguintes será feito o esforço de delinear razões pelas quais o projeto tecnológico chinês 

configura uma ameaça para a rules-based international order, e, em outras palavras, a 

segurança nacional dos Estados Unidos. 
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 Sobrevivência 

  

A correlação entre poder econômico e poder militar é uma premissa do raciocínio 

estadunidense. Nessa correlação, um crescimento econômico próximo, maior ou igual ao 

crescimento americano significa uma ameaça à segurança nacional do país 

(MASTANDUNO, 1991), uma vez que não existe capacidade militar sem capacidade 

econômica. Portanto, pode-se dizer, primeiramente, que a superioridade econômica é 

vista como uma questão de sobrevivência pelos Estados Unidos, e qualquer um que 

ameace essa superioridade será enxergado como um agente a ser contido.  A 

sobrevivência é, por sua vez, uma das mais basilares e mais fortes motivações de um 

Estado: nas palavras de Mearsheimer por exemplo, um dos grandes nomes do Realismo 

Estrutural, em um sistema anárquico, no qual não há qualquer certeza sobre as intenções 

dos demais Estados, “a sobrevivência é o principal objetivo de uma grande potência”6 

(MEARSHEIMER, 2001, p.31, tradução minha). Ou seja, antes de ser uma disputa 

complexa por currais comerciais, tecnologias de ponta, semicondutores, modelos de 

desenvolvimento, balança de poder, a disputa em questão remonta um dos pontos mais 

fundamentais e primários da teoria de Relações Internacionais, a sobrevivência. Por mais 

que os conceitos dentro da área de segurança tenham sido ampliados e aprofundados, em 

última instância o que se busca, tanto como país, como indivíduo é a sobrevivência.  

 O processo de transição interna na China, discutido no capítulo anterior, e 

especificamente as consequências internacionais dessa transição é construído com o 

intuito de atacar os gargalos de crescimento do país. Do ponto de vista econômico, 

comercial, identifica-se que essa transição resultou em um movimento de mudança de 

status de um montador mundial para um país que busca consagrar-se como uma 

liderança tecnológica, a fim de se tornar autônomo tecnologicamente e aumentar sua 

produtividade, viabilizando, pois, a manutenção, e até ampliação, de seus níveis de 

crescimento. Ou seja, também pode-se dizer que, para a China, a questão tecnológica 

também se trata de uma questão de sobrevivência. Sobrevivência essa que, talvez não 

tenha necessariamente em um primeiro momento um raciocínio mais bélico em sua 

essência, mas que acaba por assumi-lo na medida em que o país passa a possuir uma das 

maiores participações no comércio mundial, um dos maiores PIBs do mundo e, assim, a 

integrar o hall das grandes economias mundiais, o que gera um sinal de alerta às outras 

 
6 “The forth assumption is that survival is the primary goal of great powers.” 



33 
 

grandes economias já historicamente consolidadas. Se lembrado, contudo, da 

dependência entre capacidade militar e capacidade econômica, e que o que distancia uma 

da outra é a vontade política, pode-se assumir um raciocínio bélico com certa clareza; 

principalmente em um momento no qual o acesso a tecnologia de ponta passa a ser tanto 

determinante de posse de capacidade militar quanto a capacidade econômica, como é o 

momento atual. Novamente de acordo com Mearsheimer, “grandes potências não 

competem entre si como se política internacional fosse apenas um mercado econômico7” 

(MEARSHEIMER, 2001, p. 32, tradução minha).   

Dessa forma, a China consagrou-se como o grande adversário dos Estados Unidos, 

dando início à guerra comercial em 2017, que evoluiu de forma mais robusta para a guerra 

tecnológica em questão. A elevação de tarifas evoluiu para uma estratégia de restringir o 

fluxo de tecnologia e cadeias produtivas como forma de barrar a competição chinesa. Do 

outro lado do conflito, a China respondeu com a intensificação dos seus esforços em 

investimento tecnológico, sobretudo semicondutores e outras tecnologias fundamentais 

(core Technologies), intensificando os laços com os parceiros da BRI, buscando reduzir 

sua vulnerabilidade em relação aos Estados Unidos, (FOREIGN AFFAIRS, 9 de 

setembro de 2020).  

Do ponto de vista político, o processo de transição interna chinês do qual o projeto 

tecnológico é peça central, voltado a assegurar a sobrevivência de seu Estado – e do PCC 

– por meio da adaptação do seu modelo de desenvolvimento, desencadeou um processo 

de transição internacional – de país marginal para superpotência –, na medida em que 

as mudanças nas relações da China com o resto do mundo causaram uma redefinição de 

sua inserção no sistema internacional. E essa transição internacional, por sua vez, que 

é interpretada pelos Estados Unidos como um esforço de reconfiguração da ordem 

mundial (CINTRA; PINTO, 2015). Ou seja, de acordo com os Estados Unidos, os 

esforços chineses para investir em tecnologia, inovação autóctone, participação no 

mercado doméstico e global são, em última instância, ferramentas de redefinição de 

ordem mundial, que imporiam um cenário no qual as definições dessa ordem passariam 

a partir da China. Segundo o Secretário Blinken, em entrevista concedida à CBS em 2 de 

maio de 2021, a China “é o único país no mundo que tem capacidade militar, econômica, 

diplomática de prejudicar ou desafiar a rules-based order que nós tanto prezamos e a qual 

 
7 “Great powers do not compete with each other as if international politics were merely an economic 

marketplace.” 
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estamos determinados a defender. [...] Não importa quem desafie essa ordem, nós iremos 

nos levantar e defende-la.”8 

Além disso, a medida em que a China apresenta crescimento econômico, ela 

investe em crescimento militar (CINTRA; PINTO, 2015). Um elemento que remete 

literalmente a questões de segurança e sobrevivência. Assim, esse aumento em gasto 

militar alimenta ainda mais a ameaça sentida pelos Estados Unidos, que afirma então, por 

sua vez, que o governo chinês pretende desenvolver um exército que rivalize e até mesmo 

ultrapasse o exército americano (OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE OF THE 

UNITED STATES, 2020). Tem-se, dessa forma, a composição completa de um quadro 

também tradicional do realismo: o Dilema de Segurança, no qual medidas tomadas por 

um Estado para aumentar sua segurança, são vistas por um outro Estado como uma 

diminuição da sua própria (MEARSHEIMER, 2001).  

 

Figura 11: Gastos militares de China e Estados Unidos a partir de 1990. Elaboração própria com base em 

dados do Stockholm International Peace Institute (2021). Disponível em: 

https://www.sipri.org/databases/milex. Acesso em 31/05/2021.  

  

Como se pode observar na Figura 11, ainda existe uma grande diferença de gastos 

militares entre China e Estados Unidos; no entanto, também se pode observar que a China 

 
8 “It is the one country in the world that has the military, economic, diplomatic capacity to undermine or challenge 

the rules-based order that we care so much about and are determined to defend. But I want to be very clear about 

something, and this is important:  Our purpose is not to contain China, to hold it back, to keep it down.  It is to 

uphold this rules-based order that China is posing a challenge to.  Anyone who poses a challenge to that order, 

we’re going to stand up and defend it.” 

https://www.sipri.org/databases/milex
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vem aumentando consideravelmente seus gastos militares, analogamente ao seu processo 

de crescimento econômico. Portanto, pode-se afirmar claramente que o robusto esforço 

do governo chinês em investimento tecnológico como forma de assegurar e ampliar seu 

crescimento econômico configura para os Estados Unidos um contexto com forte 

potencial para desembocar em um Dilema de Segurança9.  

Do ponto de vista geopolítico, transbordando as questões de desenvolvimento 

chinês, o primeiro grande objetivo do país é restaurar sua posição histórica na Ásia. No 

entanto, a busca por grandeza acaba transbordando para além da região, configurando um 

cenário de presença global. Atualmente, a China possui fortes laços econômicos não só 

com seus vizinhos asiáticos, mas com países de todos os cantos do mundo, com destaque 

para Estados Unidos e Europa. Estabelece também fortes laços de investimentos na 

América Latina e na África. Além disso, o país aumenta cada vez mais usa participação 

nos fóruns multilaterais para expandir sua influência, especialmente nas relações com 

países emergentes, e foca em uma diplomacia ancorada na cooperação para o 

desenvolvimento, em uma maneira diferente da tradicional, que implica em 

condicionalidades políticas e reformas macroeconômicas, preferindo por estabelecer 

requisitos de facilitações comerciais, sobretudo para as exportações chinesas. Não se pode 

deixar de mencionar, ainda, a Belt & Road Initiative (BRI) (CINTRA; PINTO, 2015). Ou 

seja, o país faz-se extremamente presente no cenário internacional, e com uma presença 

de dimensão e capacidade de influência significativa, colocando, pois, mais uma questão 

que contribui para o sentimento de insegurança estadunidense.  

 A questão por disputa de influência na Ásia, em específico, já despontava algumas 

tensões, sobretudo territoriais, desde a administração Obama, na qual a hegemonia do 

Pacífico Sul seria uma das prioridades da sua política externa, principalmente na medida 

em que grandes parceiros asiáticos, especialmente de cadeias produtivas de produtos 

tecnológicos, aumentavam sua dependência em relação à China (CINTRA; PINTO, 

2015). Foi arquitetado nesse contexto o Acordo Transpacífico, no qual, de acordo com o 

próprio Obama, residia a capacidade dos EUA de conter o avanço chinês e evitar que 

ela passasse a ditar as regras (MINER; SCHOTT, 2015). O Acordo Transpacífico era, 

portanto, uma ferramenta valiosíssima para assegurar a segurança estadunidense, na 

 
9 Ver Seção “Tragédia Grega” do Capítulo 3.  
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medida em que dificultaria, se não impedisse de fato, que a China tomasse as rédeas da 

rules-based order, reconfigurando-a.   

 Quando se fala no Sistema como um todo, quando se fala extensivamente em 

ordem, é necessário, contudo, que se faça uma segunda análise: qual é exatamente a 

posição dos Estados Unidos no sistema internacional? São os Estados Unidos uma 

Hegemonia de facto?  Qual é a ordem mundial propriamente? A partir desse 

questionamento seria possível, então, precisar se a China ameaça a segurança nacional 

americana per se ou se a China é uma ameaça para a posição que o país ocupa no Sistema 

Internacional, que é esse, por sua vez, entendido como uma questão de segurança 

nacional.   

 Hegemon, ou não Hegemon, eis a questão 

    

A palavra Hegemonia é frequentemente utilizada em referência aos Estados 

Unidos, desde menções na mídia, a posicionamentos de governos e artigos acadêmicos. 

Em entrevista ao Global Times em 30 de outubro de 2020, por exemplo, Ji Zhiye, membro 

do Comitê de Assuntos Internacionais da Chinese People’s Political Consultative 

Conference, disse que “ao longo dos últimos séculos, os Estados Unidos tem passando 

pelo processo de busca e manutenção de sua hegemonia”10. Referir-se aos Estados Unidos 

como Hegemonia significa considerar que há a presença de um único e forte ator 

dominante no sistema internacional, e que essa oferece os resultados coletivos desejados 

para todos os Estados no sistema internacional (SNIDAL, 1985), e que esse ator é, por 

sua vez, os Estados Unidos. Em outras palavras, o Hegemon seria o ator mais poderoso 

do sistema e seria responsável por prover bens públicos para o mesmo, arcando, pois, 

com os bônus e ônus advindos dessa liderança. No entanto, não existe consenso acerca 

do fato de que os EUA exercem exatamente esse papel no sistema internacional. Já na 

década de 80, Duncan Snidal alertava para um uso amplo, porém descuidado do termo 

(SNIDAL, 1985).  

 O que não se pode duvidar, contudo, são as dimensões sem precedentes das 

capacidades estadunidenses, sobretudo a econômica e militar. De acordo com Ikenberry, 

Mastanduno e Wohlforth, a “primazia americana na distribuição global de capacidades é 

 
10 “Over the past few centuries, the US has gone through the path of seeking and maintaining hegemony 

after becoming strong”.  
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uma das mais salientes características do sistema internacional contemporâneo.”11 E 

ainda, “os Estados Unidos emergiram da década de 1990 como uma potência global 

incomparável. Eles se tornaram um Estado ‘unipolar’”12 (2009, p. 11, tradução nossa). 

No entanto, como os próprios autores ressaltam, unipolaridade não é a mesma coisa que 

império ou hegemonia. Nesse contexto, polaridade refere-se a capacidades materiais, 

enquanto expressões como império e hegemonia referem-se a relacionamentos políticos 

e graus de influência. Isto posto, de acordo com os atores um polo é um Estado que 

“(1) comanda uma fatia especialmente grande de recursos ou 

capacidades que Estados possam usar para atingir seus objetivos e (2) 

que se destaca em todos os elementos que compõem a capacidade 

estatal, convencionalmente definida como tamanho da população e 

território, dotação de recursos, capacidade econômica, poder militar, e 

‘competência’ organizacional-institucional. Um sistema unipolar é 

aquele cuja estrutura é definida pelo fato de apenas um Estado encaixar 

nesses critérios.” 13 (2009, p. 14, tradução minha) 

 

 Obviamente que a posição de Estado Unipolar implica em um grande poder de 

influência, porém a polaridade não é um fim em si mesmo, não acarretando um potencial 

político tão absoluto como em uma Hegemonia. Ou seja, o sistema unipolar concede 

enormes vantagens aos Estados Unidos, mas não os tornam necessariamente onipotente. 

Esse cenário pode ser traduzido, por exemplo, na expressão cunhada por Ian Bremmer, 

presidente e fundador do grupo Eurasia – uma das maiores empresas de consultoria 

política do mundo – “G zero”, que se refere ao fato de não haver nenhum Estado na 

atualidade capaz de exercer uma liderança política global (TEDxNew York, setembro de 

2016). Isso significa que, por exemplo, as vantagens concedidas pela primazia sobretudo 

econômica e militar dos EUA permitam-no definir as regras sob as quais funciona a rules-

 
11 “American primacy in the global distribution of capabilities is one of the most salient features of the 

contemporary international system.” 

12 “the United States emerged from the 1990s as an unrivaled global power. It became a “unipolar” state.” 

 
13 “commands an especially large share of the resources or capabilities states can use to achieve their ends 

and that (2) excels in all the component elements of state capability, conventionally defined as size of 

population and territory, resource endowment, economic capacity, military might, and organizational-

institutional “competence.” A unipolar system is one whose structure is defined by the fact of only one state 

meeting these criteria.” 
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based order; no entanto, os EUA só terão controle de fato se os demais Estados atuarem 

de acordo com tais regras.  

 De acordo com essa lógico, portanto, se um Estado passar a ter capacidades 

semelhantes ao nível estadunidense, ele começaria a gozar das mesmas vantagens que os 

Estados Unidos, viabilizando, pois, que ele também passasse a ditar as regras que 

ordenam o sistema, mudando-o. Nesse caso, a questão não é que o sistema estaria 

mudando; os EUA muitas vezes já ignoraram ou reescreveram as regras de acordo com a 

sua conveniência.  A questão é que as alterações nesse caso não estariam sendo realizadas 

pelo país ou em favor dos seus interesses, mas por e para um outro Estado, o que significa, 

em última instância, uma perda de controle por parte dos Estados Unidos (WALT, 2021). 

E é exatamente esse cenário ao qual a Secretaria de Estado Americana refere-se ao 

apresentar a discussão do “China Challenge”.  

 Como se pode observar na Figura 12, em 2005/2006 havia uma diferença brutal 

de capacidades entre os Estados Unidos e os demais Estados, inclusive a China. No 

entanto, esse mesmo ano marca a inauguração da mudança de modelo de 

desenvolvimento chinês e a implementação de seu ambicioso projeto tecnológico, que 

foram responsáveis por começar a diminuir o abismo de capacidades em relação aos 

Estados Unidos e chegar até dados que projetam que a China ultrapasse os EUA em 

termos econômicos, tornando-se a maior economia do mundo em 2028 (BBC, 

01/01/2021).  

 

Figura 12: Distribuição (porcentagem) das capacidades econômicas e militares das Grandes Potências. Fonte: World 

Politics, Volume 61 n1, Janeiro de 2009. 
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 Nesse contexto, no qual a China parece estar aproximando-se cada vez mais dos 

patamares de capacidades americanas, tendo uma população maior, um território de 

proporções continentais, uma economia que se tornará a maior do mundo e um exército 

em livre expansão, pode-se afirmar que emerge uma nova capacidade dentro do portfólio 

da polaridade, capacidade essa que torna-se cada vez mais importante para os Estados 

Unidos para que uma possível bipolaridade não venha a se consolidar. A capacidade 

tecnológica.  

 

Figura 13: Comparação entre as capacidades estadunidenses e chinesas. Elaboração 39ropria com base em OECD 

(2021), Population (indicator). Doi: 10.1787/d434f82b-en (Accessed on 04 June 2021), World Bank (2018; 2019), 

Stockholm International Peace Institute (2021).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUA China

População 327 milhões 1.415 bilhões

Extensão Territorial 4 maior 3 maior

PIB 21.433 trilhões 14.28 trilhões

Gastos Militares 778.232.000 milhões 252.304.000 milhões
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O que se consolida pela percepção do avanço tecnológico chinês, mesmo que 

ainda muito dependente dos Estados Unidos, como uma ameaça à segurança nacional 

americana e à rules-based order, bem como a própria deflagração da Guerra Tecnológica.  

Dessa forma, ainda que não haja uma ameaça essencialmente, literalmente bélica, outras 

capacidades são também consideradas definidoras do quadro geral da segurança de um 

Estado:  

 

“Mesmo que Estados-Nação não temam por sua sobrevivência física, 

eles se preocupam que uma diminuição do poder de suas capacidades 

relativas em relação a outros Estados-Nação prejudique sua autonomia 

política, exponha-o às investidas de influência dos demais, ou diminua 

sua habilidade de prevalecer em disputas políticas com aliados e 

adversários.” (MASTANDUNO, 1991, p.7, tradução minha)14 

  

É com o intuito de impedir que a China venha a ter capacidades tecnológicas 

semelhantes ou iguais aos Estados Unidos que a administração Trump estabeleceu as 

 
14 “Even if nation-states do not fear for their physical survival, they worry that a decrease in their power 

capabilities relative to those of other nation-states will compromise their political autonomy, expose them 

to the influence attempts of others, or lessen their ability to prevail in political disputes with allies and 

adversaries.” 

 

Figura 14: Comparação entre as capacidades estadunidenses e chinesas. Elaboração própria com 

base em OECD (2021), Population (indicator). doi: 10.1787/d434f82b-en (Accessed on 04 June 

2021), World Bank (2018; 2019), Stockholm International Peace Institute (2021). 
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medidas de interrupção de fluxo tecnológico e obstrução de cadeias produtivas. É para 

que os Estados Unidos não percam suas vantagens unipolares que o país engajou-se em 

uma guerra tecnológica com a China. É no intuito de impedir que a China tenha ganhos 

relativos, mesmo que os ganhos absolutos estadunidenses sejam maiores, que os EUA 

abandonam a cooperação comercial com os chineses em favor da guerra comercial e da 

guerra tecnológica (LIBERMAN, 1996). Pode-se questionar, contudo, se a perda de uma 

demanda tão grande como a chinesa não seria prejudicial para a economia americana; 

principalmente se levado em conta a quantidade de empresas do país que possuem 

operações físicas na China. No entanto, de acordo com o raciocínio empregado na guerra 

comercial e tecnológica, assegurar a segurança em última instância justifica eventuais 

sacrifícios econômicos, principalmente no caso de um país como os Estados Unidos com 

uma participação extremamente consolidada no mercado. Além disso, essa priorização 

não se da para todo e qualquer bem ou setor, o sacrifício de cooperações comerciais em 

favor da questão dos ganhos relativos não é uma política absoluta como Mastanduno 

(1991) mostra em sua análise acerca das políticas implementadas pelos Estados Unidos 

contra o Japão na década de 80, quando os ganhos relativos Japoneses, que foram 

enquadrados pelo governo americano como uma preocupação no médio/longo prazo.  

De acordo com Liberman (1996), essa priorização ocorre em casos específicos, 

nos quais os bens em questão sejam estratégicos para o país que promove a percepção de 

ameaça. Dessa forma, essa especificidade é mais uma razão que explica o questionamento 

acerca da disputa entre Estados Unidos e China ter assumido a forma de uma guerra 

tecnológica:  

 

“Ganhos podem ser enviesados, no entanto, para o comércio de 

determinados bens. Enquanto todos bens comercializados contribuem 

com resultados e crescimento econômico, alguns contribuem mais que 

outros. A economia de uma nação é particularmente dependente da 

importação de bens pelos quais a demanda é altamente inelástica e a 

produção econômica é extremamente ineficiente, especialmente 

aqueles que têm efeito multiplicador na economia como um todo. Ao 

embargar tais itens, a nação rival com total ou quase monopólio da 

produção causará muito mais danos à economia do país dependente, do 

que a sua própria. Por outro lado, exportá-los a preços que não reflitam 

no mínimo esse poder monopolístico traz ganhos relativos maiores para 

o importador. Assim, nações engajadas em guerras econômicas 
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geralmente devotam mais energia para negar esses bens “estratégicos” 

aos seus adversários.” 15 (p. 154, tradução minha).    

 

 Frente, contudo, a uma projeção que a economia chinesa deva ultrapassar a 

americana e tornar-se a maior do mundo em 2028, como mencionado anteriormente, 

somando ao fato que essa projeção era inicialmente para 2033 (BBC, 01/01/2021) e foi 

revisava mesmo após o início da guerra comercial em 2017, é necessário que se questione 

se os esforços realizados pelos Estados Unidos até agora serão suficientes para assegurar 

sua posição de Estado Unipolar. Isto posto, no capítulo a seguir será realizada uma análise 

que irá buscar fornecer dados para construir uma possível projeção para os próximos anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 “Gains can be more skewed, however, for trade in certain goods. While all traded goods contribute to 

output and economic growth, some contribute more than others. A nation's economy is particularly 

dependent on imports of goods for which demand is highly inelastic and domestic production is extremely 

inefficient, especially those that have multiplier effects on the whole economy. By embargoing such items, 

a rival nation with a total or near monopoly on production will cause much more damage to the dependent 

country's economy than to its own. Conversely, exporting them-at least at prices not reflecting this 

monopoly power-brings greater relative gain to the importer. Thus nations engaged in economic warfare 

generally devote extra energy to denying certain "strategic" goods to their foes.”  
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Capítulo 3: Guerra Tecnológica, Lado B 

 

“Cálculos de ganhos relativos podem ser destrutivos, a medida em que 

acarretam ou intensificam o protecionismo e o nacionalismo, os dois 

gêmeos do mal. Uma estratégia americana baseada no protecionismo 

para talvez desacelerar o crescimento econômico ou progresso 

tecnológico do Japão pode ser prejudicial a ele mesmo, e também 

culminar em uma guerra comercial ou de investimento, as quais 

deixariam ambos os lados ainda pior.” (MASTANDUNO, 1991, p. 76, 

tradução minha)16.  

 

 As palavras de Mastanduno acima que faziam parte de uma análise do 

comportamento dos Estados Unidos frente à ameaça econômica que o Japão representava 

na década de 80 poderiam muito bem definir perfeitamente a atual atmosfera se caso se 

trocasse “Japão” por “China”. A diferença, no entanto, é que a guerra comercial ou de 

investimentos acerca das quais o autor buscava alertar não ocorreu naquele momento 

contra o Japão. Ela ocorre, contudo, agora contra a China. No Capítulo anterior foi 

ofertada uma explicação do porquê era necessário para os Estados Unidos enxergarem a 

China e seu projeto tecnológico como uma ameaça, e tomar as medidas necessárias. Nesse 

capítulo discute-se se, contudo, tal enquadramento e plano de ação estão surtindo os 

efeitos “desejados”. Em suma, se o cálculo de ganhos relativos foi e está sendo capaz de 

assegurar a segurança dos Estados Unidos, como país e como Estado unipolar, ou se o 

mesmo se provou destrutivo como alertara Mastanduno, e se destrutivo, para quem?   

 

Plante o protecionismo e colha a crise 
 

 Alguns dados podem de forma simples fornecer uma prévia da eficácia da 

estratégia americana para a contenção chinesa. Segundo a revista britânica The 

Economist, por exemplo, consequências brutais seriam sofridas pelos mercados 

financeiros, aliados americanos, e os consumidores mundiais, e, por fim, faria a China 

 
16 “Relative gains calculations can be destructive, to the extent that they lead to or reinforce the twin evils 

of protectionism and nationalism. A US. protectionist strategy-designed, perhaps, to slow the economic 

growth or technological progress of Japan would be damaging in and of itself, and also could lead to a trade 

and investment war, which would leave both sides even worse off (MASTANDUNO, 1991).”  
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autossuficiente ao longo do tempo (25/05/2019) – exatamente o oposto do cenário 

almejado pelos Estados Unidos. Além disso, ainda de acordo com a revista, as proibições 

de exportações americanas para empresas como a Huawei não foram o “nocaute” que se 

esperava (23/05/2020). De acordo com o professor da Columbia University Arthur 

Kroeber em webinar ministrado ao CEBC (Conselho Empresarial Brasil-China) em 31 de 

março de 2021, cerca de 80% das empresas americanas instaladas na China não deixaram 

ou não planejam deixar o país mesmo após o início da guerra comercial em 2017. Por 

fim, segundo o periódico Foreign Affairs, um mundo bifurcado tecnologicamente em 

razão da guerra tecnológica evoluiria de forma mais lenta, além de ser de forma mais 

cara: a guerra tecnológica custaria cerca de 3,5 trilhões de dólares – previsão do Deutsche 

Bank, citada pelo periódico – (09/09/2020). Na medida em que uma estratégia que, dentre 

seus múltiplos objetivos secundários, visava justamente evitar que a China tornasse-se 

tecnologicamente autossuficiente e é acusada de promover justamente o contrário – a 

autossuficiência – os questionamentos acerca da eficácia da estratégia estadunidense 

emergem.  

 Pouco depois do Representante Comercial americano considerar como injustas as 

práticas comerciais chinesas dos setores de tecnologia, propriedade intelectual e inovação 

em 2018, já se previa efeitos negativos significativos para o comércio mundial, sobretudo 

para o mercado doméstico norte-americano (LEVY; NONNENBERG, 2018). No mesmo 

ano, Gary Clyde Hufbauer e Euijin Jung do Peterson Institute for International 

Economics afirmaram, inclusive, que as medidas que estavam sendo tomadas pelos EUA 

dificilmente fariam a China mudar suas práticas, fossem elas injustas ou não 

(21/05/2018). Pior, poderia custar aos Estados Unidos uma perda de bilhões de dólares 

em vendas não só para China, mas também para outros países, inclusive aliados, o que 

poderiam esfriar as relações que seriam importantes para mitigar questões de segurança 

nacional (BOWN, 28/09/2020).  

https://www.piie.com/experts/senior-research-staff/gary-clyde-hufbauer
https://www.piie.com/experts/research-analysts/euijin-jung
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 Em 2019 foram impostos os controles de exportação para a Huawei, um dos 

pontos mais pungentes da Guerra Tecnológica, especialmente para produtos como 

semicondutores. No entanto, essas restrições não seriam amplas o suficiente para conter 

a empresa, já que, por exemplo, a maior parte das importações chinesas de 

semicondutores vêm de Taiwan e da Coreia do Sul. Esses países também usam muitas 

partes vindas dos EUA, mas as restrições americanas não cobriam esses casos. 

Percebendo a falha, os Estados Unidos começaram a então pressionar empresas 

estrangeiras de semicondutores que utilizam software americano a não vender produtos 

para a Huawei. Assim, a Huawei que havia batido a marca de primeiro fornecedor de 

smartphones no segundo quarto de 2020, acabou terminando o ano em sexto lugar 

(SCMP, 2021).  Analogamente, contudo, as empresas americanas enfrentam cada vez 

mais competição estrangeira (BOWN, 28/09/2020), como mostra a Figura 16. Além 

disso, produtores americanos temem que a receita que deixaram de ganhar com vendas 

para a China resulte em uma menor alocação para o setor de P&D, impedindo que 

continuassem a produzir bens de tecnologia de ponta, que fizeram com que os Estados 

Figura 15: Taiwan e Coreia do Sul são os maiores fornecedores estrangeiros de semicondutores da 

China. Fonte: PIIE (2020). 

Figura 16: Empresas americanas enfrentam forte competição global no setor de equipamentos de 

manufatura de semicondutores. Fonte: PIIE (2020). 



46 
 

Unidos se consagrassem como líderes no setor; a própria Huawei tem um gasto de 11 

bilhões de dólares com produtos de empresas americanas (WALT STREET JOURNAL, 

22/10/2020).  

 De acordo com o Boston Consulting Group, o setor de semicondutores dos 

Estados Unidos possuem uma receita de 226 bilhões de dólares, que representam 48% do 

mercado global. A projeção, no entanto, é que esses números caiam respectivamente para 

190 bilhões e 40% com as restrições de exportação. E, ainda, se os Estados Unidos 

banissem completamente a China, esses números cairiam até 143 bilhões e 30%, o que 

colocaria a China e a Coreia do Sul na liderança (WALT STREET JOURNAL, 

22/10/2020). Mesmo assim, ainda não se percebe mudança de postura em relação à 

administração Biden, que inclusive ampliou a lista de empresas chinesas que necessitam 

de autorização prévia para exportações. Nesse contexto, o FMI alerta para uma possível 

queda de 5% do PIB mundial, fazendo com que Estados Unidos e China acabem 

arrastando o resto do mundo em sua disputa.    

 Às luzes dos dados pode-se dizer que a estratégia americana não tem sido não 

apenas bem sucedida, como ameaça piorar ainda mais a situação do país frente as suas 

questões de segurança nacional, tal como são enquadradas pelos Estados Unidos. Ou seja, 

a estratégia de cálculo de ganhos relativos não tem sido eficaz, prejudicando ainda o 

comércio mundial como um todo. Por outro lado, a China por mais que possa ter prejuízos 

no curto prazo, demonstra que possui grandes chances de sair ainda mais forte do conflito, 

como pode-se ver justamente na projeção do Boston Consulting Group. E, se a China de 

fato passasse a liderar o setor de semicondutores – hoje tão dependente – seria um grande 

passo na busca chinesa por liderança tecnológica global, e certamente mais um fator que 

daria ao país vantagem na determinação das regras sob as quais são fundamentadas a 

ordem mundial.   

 Não se pode dizer, contudo, que essa é a primeira vez na história dos Estados 

Unidos que o cálculo de ganhos relativos é colocado como a salvação do país, mas 

acabado tornando-se seu algoz. Já foi citado neste trabalho a postura americana frente ao 

crescimento japonês na década de 80, um cenário bem mais brando se comparado ao 

atual. No entanto, existe um outro episódio que se mostrou extremamente significativo 

não só para o país, mas para todo o sistema internacional de comércio, o caso das Tarifas 

Smoot-Hawley.   
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 Após a Grande Depressão ter causado o colapso do comércio internacional para 

uma proporção de 11% da economia mundial, a fim de endereçar os impactos imediatos 

causados pela crise, o governo implementou o Smoot-Hawley Trade Act em 1930. Após 

a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos assumiram a posição de tomador de preço 

internacional, o que permitiu que usasse a lógica da tarifa ótima para virar os termos de 

comércio ao seu favor. No entanto, no intuito de se beneficiar no curto prazo, o país 

acabou se prejudicando no longo prazo (GOWA, 1989). As taxas impostas em 

importações do resto do mundo geraram uma retaliação global inaugurando uma era 

extremamente protecionista, que só viu uma desaceleração após a Segunda Guerra 

quando iniciaram as discussões do novo sistema econômico, financeiro e comercial em 

Breton Woods em 1948. Ou seja, no lugar de realizar a melhora dos termos de comércio, 

as tarifas acabaram gerando a fragmentação da economia em blocos, impondo tarifas 

entre si.    

 O principal ponto em questão é que ser tomador de preços mundial significa que 

os Estados Unidos eram também o principal exportador mundial. E, ao fazer isso, o país 

acaba consequentemente estabelecendo uma forte dependência da sua economia e do seu 

crescimento às importações. E, no caso dos Estados Unidos, havia também um enorme 

excedente a ser escoado. E essa é a grande lição estabelecida pelo caso Smoot-Hawley: 

“países com grandes excedentes comerciais os têm apenas porque não conseguem 

consumir tudo aquilo que produzem, o que os faz extremamente vulneráveis a um declínio 

no comércio internacional” (KLEIN; PETTIS, 2020, p. 20, tradução minha).  

 No caso da Guerra Tecnológica contra a China, o processo ocorre de forma 

semelhante. Partindo de uma posição de vantagem, os Estados Unidos escolhem um plano 

de ação que visa endereçar uma questão imediata, cortar o avanço tecnológico chinês. No 

entanto as consequências geradas para o longo prazo são ainda piores do que o cenário 

original. Nos anos 30, os EUA buscaram proteger-se da crise impondo tarifas a fim de 

tornar os produtos importados menos competitivos no mercado doméstico; acabaram, 

contudo, estimulando os demais países a fazerem o mesmo, o que fez com que os seus 

próprios produtos se tornassem menos competitivos nos mercados dos seus compradores. 

O resultado foi o agravamento de um cenário que já era de crise. No cenário EUA x China, 

os Estados Unidos buscaram proteger-se da China com a Guerra Comercial e 

Tecnológica; acabaram, contudo, estimulando o processo de autonomia chinesa. O 

resultado foi o agravamento dos elementos que compunham a percepção de ameaça 
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sentida pelos Estados Unidos. A administração Trump e, ao que tudo indica, a 

administração Biden não levaram em conta, portanto, a história para planejar seus passos 

e, assim, seu futuro.  

 Caso se for levar em conta a história a fim de se planejar os próximos passos, há 

ainda mais um caso que poder ser revisitado para que se evite que os erros do passado 

venham a se repetir. É o que o professor de Harvard Graham Allison denomina de 

“Armadilha de Tucídides”.       

Tragédia Grega 

 

 No século V A.C. a ascensão da cidade de Atenas incomodou a potência já 

consolidada Esparta e acabou por culminar na Guerra do Peloponeso, que engolfou 

Atenas e deixou Esparta em frangalhos. Ao longo da história, houveram outras dezesseis 

vezes nas quais essa dinâmica de desafio de uma potência já estabelecida por uma 

potência em ascensão se repetiu, permitindo que Allison apontasse um padrão a partir do 

qual fosse possível compreender quais as variáveis presentes em um determinado 

contexto no qual essa dinâmica de desafio estivesse presente. Mais do que isso, um padrão 

por meio do qual fosse possível reconhecer que uma guerra não necessariamente é 

inevitável, a fim de realmente evitar que essa se materialize. Em outras palavras, visa-se 

por meio da história evitar que se caia na “Armadilha de Tucídides”. 

O termo refere-se especificamente ao caso no qual o desafio gera um estresse 

estrutural que transforma o choque violento em regra não em exceção (2020). Das 

dezesseis vezes apontadas por Allison, doze delas desembocaram em um conflito armado, 

a exemplo da Segunda Guerra Mundial. Quatro foram bem sucedidas em evitar a guerra, 

como por exemplo o que ocorreu na Crise dos Mísseis. Agora, a rivalidade entre China e 

Estados Unidos inaugura mais um novo caso, do qual resta saber qual será o desfecho: se 

a Guerra Comercial e a Guerra Tecnológica desembocarão em uma guerra de facto.  

Até o momento uma guerra de fato parece muito pouco provável, no entanto, como 

alerta Graham, uma das maiores lições de Tucídides é atentar para “condições em que 

eventos, de outro modo contornáveis, podem levar a uma escalada de gravidade 

imprevisível e produzir consequências inimagináveis” (2020, p. 14).  Como apresentado 

anteriormente, a comunidade internacional atentou muitas vezes para os impactos 

negativos que o embate entre China e Estados Unidos poderia trazer não só para ambos, 
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mas também para o resto do mundo. Ademais, o grau de sanções impostas pelos EUA e 

o nível com o qual a China as retaliou configuram uma atmosfera extremamente tensa, na 

qual passa a não ser incomum que eventuais hipóteses de conflitos armados, mesmo que 

tidas como remotas, passem a integrar debates ao redor do mundo. Os próprios gastos 

militares de ambos os países – o americano que é o maior do mundo e o chinês que 

apresenta uma forte tendência de crescimento nos últimos anos como mostra a Figura 11 

–, mesmo em tempos de “paz”, são sintomáticos. Até mesmo Xi Jinping, de acordo com 

Graham, reconhece tal hipótese: “se os dois países continuarem repetidamente a cometer 

erros de cálculo estratégico, poderão criar tais armadilhas para si mesmos” (2020, p.8).   

Em artigo para o site Project Syndicate, por exemplo, o autor Joseph Nye afirma 

que embora ele acredite que interdependências econômica e ecológica diminuam as 

chances tanto de uma guerra fria, quanto principalmente uma guerra “quente”, erros de 

cálculos são sempre uma possibilidade (02/03/2021). E como o próprio Nye aponta sobre 

a Armadilha de Tucídides, tão importante quanto a emergência de uma nova potência é o 

medo gerado na potência estabelecida, e, consequentemente, os eventos que podem 

resultar de um medo exagerado. Em matéria para a Foreign Affairs, Michael Beckley 

escolhe o título “America is not ready for a War With China”, em português “os Estados 

Unidos não estão prontos para uma guerra com a China” (10/06/2021). Para o jornal The 

New York Times Thomas Friedman escreve um artigo intitulado “Is There a War Coming 

Between China and the US?”, em português “Há uma guerra a caminho entre China e 

Estados Unidos?”; nele, o autor afirma que os Estados Unidos provavelmente 

conseguiriam conter países como Rússia e Irã, mas que “a China era uma outra história” 

(27/04/2021, tradução minha). E, finalmente, em 14 de junho de 2021, a OTAN – na qual 

os Estados Unidos voltam a ocupar seu papel de liderança com a entrada de Joe Biden no 

salão oval – declara em seu summit anual que a China representa um risco de segurança 

(THE GUARDIAN, 14/06/2021). Em suma, fala-se abertamente da possibilidade sobre 

uma guerra entre Estados Unidos e China, com base nos acontecimentos que vem se 

acumulando desde 2017.  

Nesse contexto, a Armadilha de Tucídides faz-se extremamente importante 

justamente para que uma hipótese remota permaneça a ser remota, no lugar de deixar com 

que as tensões continuem em franca expansão. Como dito anteriormente, as sanções 

impostas pelos Estados Unidos dificilmente farão – como não tem feito – que a China 

mude suas medidas e políticas; assim, é necessário que se adote uma postura diferente. 
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Caso contrário, a “crônica de uma superpotência anunciada” pode muito bem se 

transformar na “crônica de uma morte anunciada”; e, ao que tudo indica, não será a da 

China.  
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Conclusão 

 

A China irá se tornar uma superpotência. Não se trata mais de uma questão de 

“se” mas uma questão de “quando”. O país irá provavelmente se tornar a maior economia 

do mundo em 2028, já possui uma das maiores extensões territoriais e população do 

mundo, tem seus gastos militares em franca expansão e vem construindo uma rede 

multilateral que consolida cada vez mais sua influência ao redor do globo. E, por fim, 

mesmo que a China ainda não o seja, é muito provável que ela venha a se tornar um dos 

líderes mundiais em tecnologia e inovação e que, portanto, seu projeto tecnológico seja 

extremamente bem sucedido.  

Nesse cenário, a Guerra Tecnológica parece ser uma medicação de uso 

compassivo, quando todas as outras alternativas já se esgotaram e se tenta uma última 

opção a fim de se aproveitar o mínimo de probabilidade de sucesso restante. No entanto, 

é pouco provável que ela venha a ter êxito. Pelo contrário, a projeção é que ela venha a 

acelerar o decoupling tecnológico entre China e Estados Unidos, implicando que 

possivelmente essa concretização da autonomia chinesa demorasse mais tempo para 

acontecer caso Trump não tivesse iniciado a Guerra Comercial e então a Guerra 

Tecnológica em 2017.  

“O Ocidente não pode fundamentalmente mudar a China ou ignorá-la. Mas ao 

atuarem juntos, ele pode achar um meio de fazer negócios com um Estado autoritário do 

qual ele desconfia.” (THE ECONOMIST, 18/07/2020, tradução minha). Ou seja, é 

sintomático que haja uma reconfiguração da ordem mundial a fim de acomodar os novos 

papeis da China no sistema internacional. A questão é qual será o resultado dessa 

reconfiguração. Os Estados Unidos irão continuar a ser o ditador das regras na rules-

based order, a qual eles atribuem sua segurança nacional, ou haverá mais um ator ditando 

as regras? Ou ainda, haverá uma completa virada no que se entende hoje por ordem 

mundial? De acordo com Alexander Cooley e Daniel Nexon, a era unipolar passou, e não 

irá voltar; assim, os Estados Unidos deve se preparar para o mundo pós hegemonia global 

(FOREIGN AFFAIRS, 2021).  

Por mais remota que uma hipótese possa parecer ser, é necessário que se 

reconheça que “remoto” não é sinônimo de inevitabilidade. Portanto, como nos ensina 
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Tucídides, para que se consiga evitar aquilo que se teme, é necessário que se pare de negar 

aquilo que é uma realidade. 

 

Bibliografia 

 

Academic Ranking of World Universities. Shanghai Ranking: 2020. Disponível em: 

http://shanghairanking.com/rankings/arwu/2020/. Acesso em: 16/06/2021.    

Academic Ranking of World Universities. Shanghai Ranking: 2015. Disponível em: 

http://shanghairanking.com/rankings/arwu/2015/. Acesso em 16/06/2021.   

ALLISON, Graham. A Caminho da Guerra: os Estados Unidos e a China conseguirão 

escapar da Armadilha de Tucídides?. 1 ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2020.    

ARTHUR KROEBER: OS PLANOS DA CHINA PARA UMA NOVA ERA DE 

CRESCIMENTO. CEBC/CEBRI, 31/03/2021. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=iYltuq3RZKg. Acesso em: 31/03/2021.  

BECKLEY, Michael. America Is Not Ready for a War With China. Foreign Affairs: 

10/06/2021. Disponível em: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-

06-10/america-not-ready-war-china. Acesso em: 21/06/2021.  

BORGER, Julian; SABBAGH, Dan. Nato summit: leaders declare China presents 

security risk. The Guardian: 14/06/2021. Disponível em: 

https://www.theguardian.com/world/2021/jun/14/nato-summit-china-russia-biden-

cyber-attacks.  Acesso em: 21/06/2021.  

BOWN, Chad P. How Trump’s export curbs on semiconductors and equipment hurt the 

US Technology sector. Peterson Institute for International Economics: 28/09/2020. 

Disponível em: https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/how-

trumps-export-curbs-semiconductors-and-equipment-hurt-us. Acesso em: 16/06/2021.  

BOWN, Chad P.; KOLB, Melina. Trump’s Trade War Timeline: An Up-to-Date Guide. 

PIIE Trade & Investment Policy Watch Blog, Washington DC, 17/05/2021. 

Disponível em: https://www.piie.com/sites/default/files/documents/trump-trade-war-

timeline.pdf. Acesso em: 07/06/2021.  

http://shanghairanking.com/rankings/arwu/2020/
http://shanghairanking.com/rankings/arwu/2015/
https://www.youtube.com/watch?v=iYltuq3RZKg
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-06-10/america-not-ready-war-china
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-06-10/america-not-ready-war-china
https://www.theguardian.com/world/2021/jun/14/nato-summit-china-russia-biden-cyber-attacks
https://www.theguardian.com/world/2021/jun/14/nato-summit-china-russia-biden-cyber-attacks
https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/how-trumps-export-curbs-semiconductors-and-equipment-hurt-us
https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/how-trumps-export-curbs-semiconductors-and-equipment-hurt-us
https://www.piie.com/sites/default/files/documents/trump-trade-war-timeline.pdf
https://www.piie.com/sites/default/files/documents/trump-trade-war-timeline.pdf


53 
 

CINTRA, Marco Antonio Macedo; PINTO, Eduardo Costa. China em transformação: 

transição e estratégias de desenvolvimento. IE – UFRJ Discussion Paper, Rio de 

Janeiro, 006, 2015. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/301892971_China_em_transformacao_Transi

cao_e_estrategias_de_desenvolvimento. Acesso em: 30/01/2021.  

China. OEC: 2019. Disponível em: https://oec.world/en/profile/country/chn. Acesso em: 

16/06/2021.   

China sets Direction for world-class universities. Australian Government – 

Department of Education, Skills and Employment: 04/12/2015. Disponível em: 

https://internationaleducation.gov.au/International-network/china/PolicyUpdates-

China/Pages/China-sets-direction-for-world-class-universities.aspx. Acesso em: 

16/06/2021.   

“Circuit breaker; Big Tech and the trade war”. The Economist, v. 431, n. 9144, p. 14 

(US), 25/05/2019. Disponível em: 

https://go.gale.com/ps/i.do?p=AONE&u=capes&id=GALE|A586391428&v=2.1&it=r&

sid=AONE&asid=6fccd454. Acesso em 06/05/2021.  

CONRAD, Björn; IVES, Jaqueline; MEISSNER, Mirjam; WÜBBEKE; ZENGLEIN, 

Max J. Made in China 2025: The making of a high-tech superpower and consequences 

for industrial countries. MERICS Papers on China, n. 2, dezembro de 2016.  

COOLEY, Alexander; NEXON, Daniel H. How Hegemony Ends: the unraveling of 

American Power. Foreign Affairs: July/August 2020. Disponível em: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-06-09/how-hegemony-ends. 

Acesso em: 01/06/2021 

DUTTA, Soumitra; LANVIN, Bruno; WUNSCH-VINCENT, Sacha. Global Innovation 

Index 2020: Who will finance Innovation?. Cornell University, INSEAD, Organização 

Internacional de Propriedade Intelectual: Ithaca, Fontaineblau, e Genebra, 13 ed, 

2020. Disponível em: 

file:///C:/Users/giu_s/OneDrive/Documentos/RI/Per%C3%ADodos/P9/Com%C3%A9rc

io/Textos/Textos%20TCC/gii-full-report-2020.pdf. Acesso em: 15/06/2021.   

The Elements of the China Challenge. The Policy Planning Staff, Office of the 

Secretary of State: novembro de 2020.  

https://www.researchgate.net/publication/301892971_China_em_transformacao_Transicao_e_estrategias_de_desenvolvimento
https://www.researchgate.net/publication/301892971_China_em_transformacao_Transicao_e_estrategias_de_desenvolvimento
https://oec.world/en/profile/country/chn
https://internationaleducation.gov.au/International-network/china/PolicyUpdates-China/Pages/China-sets-direction-for-world-class-universities.aspx
https://internationaleducation.gov.au/International-network/china/PolicyUpdates-China/Pages/China-sets-direction-for-world-class-universities.aspx
https://go.gale.com/ps/i.do?p=AONE&u=capes&id=GALE|A586391428&v=2.1&it=r&sid=AONE&asid=6fccd454
https://go.gale.com/ps/i.do?p=AONE&u=capes&id=GALE|A586391428&v=2.1&it=r&sid=AONE&asid=6fccd454
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-06-09/how-hegemony-ends
file:///C:/Users/giu_s/OneDrive/Documentos/RI/PerÃodos/P9/ComÃ©rcio/Textos/Textos%20TCC/gii-full-report-2020.pdf
file:///C:/Users/giu_s/OneDrive/Documentos/RI/PerÃodos/P9/ComÃ©rcio/Textos/Textos%20TCC/gii-full-report-2020.pdf


54 
 

Emerging and Readily Available Technologies and National Security: A Framework for 

Addressing Ethical, Legal, and Societal Issues. NCBI: National Academies Press, 

Washington DC, 2014. Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK216326/. Acesso em: 15/06/2021.    

Explainer: US – China Tech War: Everything you need to know about US – China Tech 

War and its impact. South China Morning Post: 23/04/2021. Disponível em: 

https://www.scmp.com/tech/tech-war/article/3130587/us-china-tech-war-everything-

you-need-know-about-us-china-tech-war. Acesso em 16/06/2021.   

FRIEDMAN, Thomas L. Is There a Coming War Between China and the U.S.?. The New 

York Times: 27/04/2021. Disponível em: 

https://www.nytimes.com/2021/04/27/opinion/china-us-2034.html. Acesso em: 

21/06/2021.  

GOWA, Joanne. Bipolarity, Multipolarity and Free Trade. The American Political 

Science Review: v. 83, n. 4, p. 1245-1256, dezembro de 1989. Disponível em: 

http://www.jstor.org/stable/1961667. Acesso em: 01/11/2015.   

HAIYONG, Sun. US – China Tech War: Impacts and Prospects. China Quartely of 

International Strategic Studies, Xangai, v. 5, n. 2, p.197-212, 2019. Disponível em: 

https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S237774001950012X. Acesso em: 

28/03/2021. 

HAYS, Kathleen; HEATH, Michael. US-China tech decoupling: IMF warns of global 

GDP crunch. Bloomberg: 16/04/2021. Disponível em: 

https://www.aljazeera.com/economy/2021/4/16/bb-us-china-tech-decoupling-imf-

warns-of-global-gdp-crunch. Acesso em: 17/06/2021.   

Higher Education in Science and Engineering. National Science Board – Science & 

Engineering Indicators: 04/09/2019. Disponível em: 

https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20197. Acesso em: 08/06/2021.   

HOLZMANN, Anna; ZENGLEIN. Evolving Made in China 2025: China’s industrial 

policy in the quest for global tech leadership. MERICS Papers on China, n. 8, julho de 

2019.  

HUFBAUER, Gary Clyde; JUNG, Euijin. No Winners in a US – China Trade War. 

Peterson Institute for International Economics: 21/05/2018. Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK216326/
https://www.scmp.com/tech/tech-war/article/3130587/us-china-tech-war-everything-you-need-know-about-us-china-tech-war
https://www.scmp.com/tech/tech-war/article/3130587/us-china-tech-war-everything-you-need-know-about-us-china-tech-war
https://www.nytimes.com/2021/04/27/opinion/china-us-2034.html
http://www.jstor.org/stable/1961667
https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S237774001950012X
https://www.aljazeera.com/economy/2021/4/16/bb-us-china-tech-decoupling-imf-warns-of-global-gdp-crunch
https://www.aljazeera.com/economy/2021/4/16/bb-us-china-tech-decoupling-imf-warns-of-global-gdp-crunch
https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20197


55 
 

https://www.piie.com/commentary/op-eds/no-winners-us-china-trade-war. Acesso em: 

08/06/2021.  

IAM BREMMER: HOW THE US SHOULD USE ITS SUPERPOWER STATUS. 

TEDxNew York, setembro de 2016. Disponível em: 

https://www.ted.com/talks/ian_bremmer_how_the_us_should_use_its_superpower_stat

us. Acesso em: 06/06/2021.  

Identification and Review of Controls for Certain Foundational Technologies. 

Department of Commerce – Bureau of Industry and Security: Federal Register, v 85, 

n 167, 27/08/2020. Disponível em: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-08-

27/pdf/2020-18910.pdf. Acesso em: 15/06/2021.   

IKENBERRY, G. John; MASTANDUNO, Michael; WOHLFORTH, William C. 

International Relations Theory and the Consequences of Unipolarity. World Politics, 

Princeton, v. 61, n.1, janeiro de 2009. Disponível em: journals.cambridge.org/wpo. 

Acesso em: 01/06/2021.   

“Immaculate misconceptions; Chip wars”. The Economist, p. 51 (US), 23/05/2021. 

Disponível em: 

link.gale.com/apps/doc/A624942898/AONE?u=capes&sid=AONE&xid=a75ac4f0. 

Acesso em: 06/05/2021.  

JOHNSON, Simon; RUANE, Jonathan. China, the Innovation Dragon. Peterson 

Institute for International Economics: 03/01/2018. Disponível em: 

https://www.piie.com/blogs/china-economic-watch/china-innovation-dragon. Acesso 

em: 15/06/2021.   

KLEIN, Matthew C.; PETTIS, Michael. Trade Wars are Class Wars: How Rising 

Inequality Distorts the Global Economy and Threatens International Peace. Grand 

Rapids: Yale University Press, 2020.   

KROEBER, Arthur R. China’s Economy: What Everyone Nees To Know. 2 ed. Nova 

York: Oxford University Press, 2020.  

LEVY, Paulo Mansur; NONNEMBERG, Marcelo. Comércio Internacional e “Guerra 

Comercial” em Seção X: Economia Mundial. Carta de Conjuntura (IPEA): n 40, 3 

trimestre de 2018. Disponível em: 

https://www.piie.com/commentary/op-eds/no-winners-us-china-trade-war
https://www.ted.com/talks/ian_bremmer_how_the_us_should_use_its_superpower_status
https://www.ted.com/talks/ian_bremmer_how_the_us_should_use_its_superpower_status
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-08-27/pdf/2020-18910.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-08-27/pdf/2020-18910.pdf
https://www.piie.com/blogs/china-economic-watch/china-innovation-dragon


56 
 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9255/9/cc_40_secao_economia_mundial.

pdf. Acesso em: 16/06/2021  

LI, Jian; XUE, Eryong. Returnee faculty responses to internationalizing “academic 

ecology” for creating world-class universities in China’ elite universities. Higher 

Education: v 81, p. 1063 – 1078, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10734-

020-00599-y. Acesso em: 16/06/2021.   

LIBERMAN, Peter. Trading with the Enemy: Security and Relative Economic Gains. 

International Security, Cambridge, v. 21, n.1, p. 147-175, verão 1996. Disponível em: 

http://www.jstor.org/stable/2539111. Acesso em: 12/06/2014.  

MASTANDUNO, Michael. Do Relative Gains Matter? America’s Response to Japanese 

Industrial Policy. International Security, Cambridge, v. 16, n. 1, p. 73-113, verão 1991. 

Disponível em: https://muse.jhu.edu/article/447274/summary. Acesso em 18/03/2021.  

MEARSHEIMER, John J. The Tragedy of Great Power Politics. 1 ed. Nova York:  

Norton, 2001. E-book.  

MINER, Sean; SCHOTT, Jeffrey J. US-China Trade Relations: Projecting the Path 

Forward. PIIE Briefing 15-3 – China’s Economic Transformation: Lessons, impact, 

and the path forward. P. 7-16, setembro de 2015. Disponível em: 

https://www.piie.com/publications/briefings/piieb15-3.pdf. Acesso em: 19/03/2021.  

The National Medium- and Long-Term Program for Science and Technology 

Development (2006-2020). The State Council – The People’s Republic of China: 2006. 

NYE, Joseph S. Jr. What Could Cause a US-China War. Project Syndicate: 02/03/2021. 

Disponível em: https://www.project-syndicate.org/commentary/what-could-cause-us-

china-war-by-joseph-s-nye-2021-03. Acesso em: 21/06/2021.    

OECD (2021), Gross domestic spending on R&D (indicator). doi: 10.1787/d8b068b4-en 

(Accessed on 15 June 2021). Disponível em: https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-

spending-on-r-d.htm.   

“Por que a economia chinesa deve passar a dos EUA em 2028, 5 anos antes do previsto”. 

BBC: 01/01/2021. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-

55496970. Acesso em 03/06/2021.   

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9255/9/cc_40_secao_economia_mundial.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9255/9/cc_40_secao_economia_mundial.pdf
https://doi.org/10.1007/s10734-020-00599-y
https://doi.org/10.1007/s10734-020-00599-y
https://muse.jhu.edu/article/447274/summary
https://www.piie.com/publications/briefings/piieb15-3.pdf
https://www.project-syndicate.org/commentary/what-could-cause-us-china-war-by-joseph-s-nye-2021-03
https://www.project-syndicate.org/commentary/what-could-cause-us-china-war-by-joseph-s-nye-2021-03
https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55496970
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55496970


57 
 

Project 211. South China Morning Post: 2021. Disponível em: 

https://www.scmp.com/topics/project-211. Acesso em: 16/06/2021.   

Ranking China’s Universities. Australian Government – Department of Education, 

Skills and Employment: 2015. Disponível em: 

https://internationaleducation.gov.au/news/latest-news/Pages/Article-Ranking-Chinas-

universities.aspx. Acesso em: 16/16/2021.   

SEGAL, Adam. The Coming Tech Cold War With China: Beijing Is Already Countering 

Washington’s Policy. Foreign Affairs, 09/09/2020. Disponível em: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/north-america/2020-09-09/coming-tech-cold-

war-china. Acesso em: 30/01/2021.  

SNIDAL, Duncan. The Limits of Hegemonic Stability Theory. International 

Organization, Cambridge, v. 39, n. 4, p. 579-614, outono de 1985. Disponível em: 

https://www.jstor.org/stable/2706716. Acesso em: 07/04/2021.  

“Secretary Antony J. Blinken With Norah O’Donnell on CBS 60 Minutes and 

60MinutesOvertime.com”. U.S. Department of State, Washington DC, 02/05/2021. 

Disponível em: https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-with-norah-odonnell-on-

cbs-60-minutes-and-60minutesovertime-com/. Acesso em: 02/06/2021.  

SONG, Jia. Creating world-class universities in China: strategies and impacts at a renowned 

research university. Higher Education: v 75, p. 729 – 742, 2018. Disponível em: 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10734-017-0167-4.pdf. Acesso em: 

16/06/2021.   

Trade Policy Review: China. Organização Mundial do Comércio: 06/06/2018. Disponível 

em: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp475_e.htm. Acesso em: 30/01/2021.   

“Trade without trust; Huawei and the world economy.” The Economist, 18/07/2020, p.7 

(US). Disponível em: 

link.gale.com/apps/doc/A629635573/AONE?u=puc_rjbr&sid=AONE&xid=1f8c3035. 

Acesso em: 06/05/2021.   

WANG, Yongqin. Desmystifying the Chinese Miracle: The rise and future of relational 

capitalismo. 1 ed. New York: Routledge, 2014. E-book.  

World International Property Indicators 2020. Organização Internacional de 

Propriedade Intelectual: Genebra, 2020. Disponível em: 

https://www.scmp.com/topics/project-211
https://internationaleducation.gov.au/news/latest-news/Pages/Article-Ranking-Chinas-universities.aspx
https://internationaleducation.gov.au/news/latest-news/Pages/Article-Ranking-Chinas-universities.aspx
https://www.foreignaffairs.com/articles/north-america/2020-09-09/coming-tech-cold-war-china
https://www.foreignaffairs.com/articles/north-america/2020-09-09/coming-tech-cold-war-china
https://www.jstor.org/stable/2706716
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-with-norah-odonnell-on-cbs-60-minutes-and-60minutesovertime-com/
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-with-norah-odonnell-on-cbs-60-minutes-and-60minutesovertime-com/
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10734-017-0167-4.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp475_e.htm


58 
 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2020.pdf. Acesso em: 

15/06/2021.   

WOO, Stu. The U.S. vs. China: The High Cost of the Technology War. The Wall Street 

Journal: 22/10/2020. Disponível em: https://www.wsj.com/articles/the-u-s-vs-china-

the-high-cost-of-the-technology-cold-war-11603397438. Acesso em: 16/06/2021.   

The World University Rankings. Times Higher Education: 2020. Disponível em: 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-

ranking#!/page/3/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats. Acesso em: 

16/06/2021.   

The World University Rankings. Times Higher Education: 2015. Disponível em: 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2015/world-

ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined. Acesso em: 

16/06/2021.   

 

 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2020.pdf
https://www.wsj.com/articles/the-u-s-vs-china-the-high-cost-of-the-technology-cold-war-11603397438
https://www.wsj.com/articles/the-u-s-vs-china-the-high-cost-of-the-technology-cold-war-11603397438
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/3/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/3/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2015/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2015/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

