
 

 

 

 

 

 

 

The Belt and Road Initiative como política externa 

 

 

 

 

 

 

 

João Antonio da Silva Lima  

Matrícula: 1812921 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Junho de 2022 



João Antonio da Silva Lima 

 

 

 

 

The Belt and Road Initiative como política externa 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de 

graduação em Relações Internacionais, da PUC-Rio, 

como requisito parcial para obtenção do grau de 

Bacharel em Relações Internacionais. 

Orientadora: Prof. Marcelo José Braga Nonnenberg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Junho de 2022 

 



Resumo:  

O objetivo desse trabalho é analisar o projeto de governo chinês de 

desenvolvimento Belt and Road Initiative (BRI), também conhecido como a nova 

rota da seda e estudar os diferentes tipos de investimentos e seus efeitos nos 

países envolvidos. Através do estudo de como projetos de desenvolvimento 

regionais conseguem alterar infraestruturas em diversos países e continentes e 

como elas podem ser utilizadas como projeções de poder dentro do comércio 

internacional.  
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1- Introdução e Contexto Histórico 

O BRI é um projeto de desenvolvimento governamental que engloba projetos de 

caminhos comerciais em corredores de infra estrutura pela Ásia, Europa, África, 

Oceano Índico e Oceano Pacífico. 

“The Belt and Road runs through the continents of Asia, Europe and Africa, 

connecting the vibrant East Asia economic circle at one end and the developed 

European economic Circle at the other, and encompassing countries with huge 

potential for economic development” (MAÇAES, 2019, p.45). 

Para entender melhor como funciona esse projeto regional de desenvolvimento, 

desde a sua origem até seus efeitos, é necessário uma breve introdução sobre 

a antiga rota da seda que existiu muitos anos atrás e serviu como inspiração 

para a nova Silk Road que a China constrói nos últimos anos. 

A antiga rota da seda, por usa vez, era uma série de rotas comerciais que faziam 

comércio de produtos como seda, especiarias, metais preciosos e ideias, ou 

seja, eram diversas rotas que promoviam desenvolvimento econômico, político, 

cultural e religioso. As rotas ligavam principalmente a Europa e Ásia, percorriam 

por mais de 6 mil quilômetros e duraram entre 114 a.C. até 1450 após ao início 

do império Otomano que imediatamente cortou o comércio entre o leste e o oeste 

continental. Esse fato acabou impulsionando os povos europeus à procurar 

novos caminhos de comércio e em consequência o colonialismo europeu e a 

globalização.  

A China dos dias atuais já não é mais a mesma China do séc. 15. Nos últimos 

anos, o país tem sido um dos principais atores globais em desenvolvimento e em 

sustentabilidade.  Ao mesmo tempo o país também trabalha para se destacar no 

comércio internacional e se tornar um dos protagonistas nesse cenário.  A 

China procura alcançar esse nível de protagonismo internacional através de 

suas políticas domesticas e políticas externas com seus países vizinhos e 

através de investimentos internacionais em projetos de desenvolvimentos 

regionais, promovendo então, amplo desenvolvimento regional para todos 

envolvidos. 

Comentado [CdM1]: Maçaes pg 45 



É necessário entender porém que, o projeto do BRI não foi criado do nada, e 

vem de um processo histórico de como a China desenvolve suas políticas 

públicas. O projeto surge como uma nova perspectiva chinesa no mundo, que 

durante a era de Deng Xiaping era impossível de se pensar na realização de um 

projeto deste tamanho, já que, naquela época, o país sofriam com resistências 

internas sobre as tentativas de modernização da economia chinesa, e a 

produção de projetos de desenvolvimentos regionais não era uma das 

prioridades da China. O BRI é um marco político, econômico e cultural chinês, 

onde a China age de forma mais ativa sobre seus vizinhos. 

Como Deng explicou em 1978, depois que Mao morreu, a China precisava 

passar por uma relutância para aprender com os países desenvolvidos. Com o 

objetivo de atingir os mesmos patamares de desenvolvimento econômico e 

social em sua modernização, a China teve que imputar os mesmos aspectos de 

ciência, tecnologia, habilidades de gerenciamento, e capitais físicos dos países 

capitalistas desenvolvidos.  

“... a developing nation can gain competitiveness in a single stage of production. 

Taking advantage of internationally fragmented values chains, China was able to 

approach the development process in a piecemeal fashion.” MAÇAES, 2019, 

p.74). 

Para a China conseguir os conhecimentos necessários sobres as áreas de 

tecnologia e sociedade que já existiam nos países desenvolvidos, ela precisou 

passar por reformas liberais organizadas por Deng Xiaoping e, ao mesmo tempo, 

normalizar as relações com os EUA em períodos delicados durante a Guerra Fria 

enquanto Washington vendia armas para Taiwan. Essas dificuldades de 

modernizar a China que Deng passou deram frutos em 1980 quando a China foi 

admitida no World Bank e no International Monetery Fund, e no mesmo ano 

quando as exportações chinesas receberam o status de Most Favored Nation. 

Após a econômica chinesa ser integrada à economia global, a China viu que as 

“global value chains” e as “global supply chains” eram extremamente 

fragmentadas em suas etapas de produção.  A China se especializou em 

segmentos limitados nessas cadeias globais de valor aproveitando as vantagens 

de sua grande escala de mão de obra barata. Através da offshoring de alguns 



estágios de produção, a China conseguiu o conhecimento técnico e laboral 

através do que autores como Richard Baldwin chamam de “second unbundling” 

ou “global value chain revolution” para conseguir desenvolver partes especificas 

nas linhas internacionais de produção para se tornar competitiva no mercado 

internacional. 

 

Global supply chains have transformed the world. They revolutionized development 

options facing poor nations; now they can join supply chains rather than having to 

invest decades in building their own. The offshoring of labour-intensive 

manufacturing stages and the attendant international mobility of technology 

launched era-defining growth in emerging markets, a change that fosters by 

domestic policy reform (Cattaneo et al., 2010 and Baldwin, 2011b) 

 

A China passou por um momento histórico de aprendizado com os investimentos 

externos que fez com que o país conseguisse construir uma base manufatureira 

ao entrar em supply chains de diversas investidoras internacionais. Construindo 

então uma base econômica ampla aumentando então a produtividade do país 

que, nos dias atuais, alcança níveis de produção e produtos de valor agregado 

entre os maiores do mundo. Olhando para o mapa de manufacture flow a China 

está entre os top 5 países que mais produzem junto com Alemanha, Japão e 

EUA.  

 

As boas relações com os EUA foram importantes para que a China conseguisse 

se concentrar nas próximas décadas em seu crescimento econômico e 

modernização em larga escala. Porém com o passar dos anos, a China cresceu 

demais e viu que o sistema econômico e suas políticas internacionais não 

poderiam mais satisfazer suas demandas e precisou adotar uma política mais 

“agressiva”. Tendo em vista que suas políticas internacionais anteriormente 

eram baseadas em manter um “low profile” e não chamar a atenção dos global 

players 

 



The Belt and Road reflects the change towards a more active foreign policy, one 

aimed at shaping China’s external environment rather than merely adapting to it. It 

is anchored in the realization that this environment will become more hostile, as the 

United States once again perceives China a major strategic rival and as China’s 

growth and importance in the international system places greater demands on other 

countries. (MAÇAES, 2019, p.15).  

 

A política de Belt and Road se apresenta então, como um “shift”, uma troca nas 

políticas internacionais chinesas. Também demonstra como a posição dentro do 

cenário internacional do país mudou ao longo dos anos. Não mais podendo se 

basear apenas em seu comércio doméstico para garantir seu crescimento, a 

China procura outras formas de expandir sua economia, e esse processo 

envolve a criação de novos mercados consumidores para as suas exportadoras 

e o “overflow” da produção de seus produtos como por exemplo o aço, que no 

ano de 2012, antes da inauguração do Belt and Road, tinha uma production-to-

capacity ratio de 72%. 

Porém o problema de overcapacity não foi apenas um dos pontapés para o 

desenvolvimento do BRI. Uma das maiores questões sobre a China era sua 

interdependência com o sistema global em que ela não tem controle sobre as 

alterações de mercado e suas dependências de importações. Assim, a China 

procura outras alterativas para reduzir sua dependência de gás e combustíveis. 

Vemos que, em 2016 cerca de 80% da gasolina importada da China passa pelo 

Oceano Indico e o estreito de Malacca pelo sul do mar chinês. Se alguma crise, 

ou guerra ocorresse essas rotas seriam cortadas. Essa vulnerabilidade ficou 

conhecida como o dilema de Malacca.  

De acordo com estudos do National Bureau of Asian Research, nos próximos 

anos a China vai precisar importar 600 milhões de toneladas de petróleo bruto e 

300 bilhões de metros cúbicos de gás natural para atender suas demandas 

anualmente. As estimativas são que, os corredores econômicos do Belt and 

Road, se extendendo da Asia Central, Russia, Iran e Baía de Bengala irão 

fornecer cerca de 143 milhões de petróleo bruto e 206 bilhões de metros cúbicos 

de gás natural, cerca de uma porção significativa das necessidades energéticas 

projetadas que a China vai ter. 



A China, procura então, investir em países em desenvolvimento, onde ela 

consegue se posicionar com mais influência. Esses países com economias 

relativamente flexíveis por serem países com infraestruturas de produção não 

muito desenvolvidas são vistas como “blank canvas” ou páginas em branco, 

podem ser ajustadas para as necessidades chinesas. Podemos considerar que, 

muitos dos países envolvidos com o BRI estão em desenvolvimento e precisam 

de grandes quantidades de investimentos em infraestruturas para realizar 

projetos de desenvolvimento. 

“...that a country could become a major importer of steel only if investment in 

infrastructure and construction were significantly increased…” (MAÇAES, 2019, 

p.18). 

Vemos então, nos próximos anos um crescimento de projetos de médio a longo 

prazo em diversos países no Sudeste asiático como Indonésia, Tailândia, com 

construções de ferrovias de alta velocidade, estradas, portos e industrias 

energéticas. Esses investimentos tem como objetivo aumentar a demanda de 

certos produtos como Aço e outros materiais necessários para a construção de 

infraestruturas para encaixar às necessidades chinesas. A China procura, ao 

investir em países vizinhos, também encontrar saídas para suas reservas 

cambiais enquanto cria novos mercados para as companhias chinesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 - O que é o Belt and Road Initiative? 

 

Fonte: https://www.beltroadresearch.com/the-bri-and-chinas-international-trade-map/ 

 

The Belt and Road Initiative is a large Project aiming at improving regional co-

operation through better connectivity among countries lying on the ancient Silk Road 

and beyond. It include the Silk Road Economic Belt for the land part and the 21st 

Century Maritime Silk Road for the naval part. At the start, it involved 64 economies 

but its scope has since broadened over 100 in some form. (OECD, 2018) 

 

O Belt and Road Initiative é o plano de investimento chinês para construir um 

complexo global de network de infraestrutura conectando a Ásia, Europa e a 

África, atraindo a atenção de diversos países desde seu início em 2013. Até o 

final de 2019 o projeto já trouxe 131 países a participar no financiamento chinês 

e trouxe uma enorme surpresa para o mundo quando a Itália, um dos primeiros 

países do G7, oficialmente entrou em um dos projetos de infraestrutura chinês 

ao assinar a “memorandum of understanding (MoU)” em 2019. 

https://www.beltroadresearch.com/the-bri-and-chinas-international-trade-map/


Se olharmos apenas para os corredores econômicos em que o BRI investe 

ativamente no desenvolvimento de infraestruturas, o plano do Silk Road é 

integrar elementos de investimentos, comércio, energia e segurança nacional em 

um projeto que engloba diversos países em diversos corredores econômicos. 

O projeto do BRI tem como objetivo principal então, de cooperação econômica, 

construindo indústrias, estradas, pontes, portos, aeroportos e outras formas de 

infraestruturas como por exemplo redes elétricas, rede de telecomunicações, 

petróleo, linhas de gás natural e outros projetos relacionados.  

A China, através desse projeto, já investiu bilhões de dólares em diversos países 

como Paquistão, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh e Afeganistão com projetos que 

melhoram a infraestrutura. 

 

2.1- The Belt 

As 3 principais rotas no ponto de vista geográfico do BRI são, do nordeste e 

noroeste da China até a Europa e o Mar Báltico pela Ásia Central e Rússia. A 

segunda rota passando pelo nordeste da China até o Golfo Pérsico e o Mar 

Mediterrâneo passando pela Ásia Central e Oeste Asiático. A terceira rota 

passando do sudoeste chinês passando pela península da Indochina até o 

Oceano Indico. Essas 3 rotas principais se dividem em 6 corredores econômicos. 

Os 6 principais corredores econômicos por onde essas rotas vão passar são os 

corredores: China-Mongolia-Rússia (CMR), “New Eurasia Land Bridge”, China-

Central Asia-West Asia, China-Indochina Peninsula (CCAWA), China-Pakistan 

Economic Corridor (CPEC), Bangladeh-China-India-Myanmar Economic 

Corredor (BCIM-EC). A partir desses corredores econômicos vamos analisar os 

investimentos chineses e acordos bilaterais em diversos países como Tailandia, 

Miamnar, Cambodia, Sri Lanka, Turquia, Vietnam. 

O corredor China-Indochina é o corredor que consegue dar “outperform” nos 

outros, onde cerca de 5% do total das exportações da Cambodia e até 25.7% 

das exportações de Laos passam por esse corredor. O corredor mais fraco é o 

China-West Asia dos 6 já que muitos dos países envolvidos pertencem a grupos 



econômicos diferentes e com links de comércios institucionais limitados com a 

China.  

Economic corridors are not transport connections along which people and goods 

move, but much more complex economic geographies taking advantage of both 

specialization and connectivity to bring about superior economic outcomes... 

economic corridor concept deliberately considers the whole space. (MAÇAES, 2019, 

p.52, 53). 

Enquanto a conectividade tradicional é mais focada em nos pontos destinos com 

consideração limitada sobre o que acontece entre os pontos. O corredor 

econômico considera o espaço todo, é por isso que a iniciativa chinesa fala de 

um “belt” ao invés do “road” ao se referir de seu componente terrestre.  

Um dos projetos mais ambiciosos é a expansão (não construção pois os 

investimentos chineses se basearam em renovar uma rota já existente) da 

Karakoram Highway, ligando então, a província chinesa de Xinjiang até o centro 

do Paquistão.  

Os corredores de transporte, que são os primeiros investimentos dentro do 

escopo do “Belt”, normalmente se desenvolvem em corredores econômicos após 

um desenvolvimento gradual, aglomeração urbana e divisão de trabalho até se 

formarem “clusters” econômicos. Vamos ver essa transição de investimentos de 

infraestruturas de transporte em uma transição para investimentos em zonas 

econômicas como por exemplo no Paquistão. 

“Industrial parks and free-trade zones play an important role in the planning and 

development of economic corridors … the Belt and Road already enumerated 

eighteen border cooperation zones and fifty-two industrial parks as being operational 

across eighteen countries”(MAÇAES, 2019, p.55). 

 

Um dos exemplos dessas zonas de comercio e transporte livre é a Horgos 

International Cooperation Center que foi construída entre as bordas da China e 

do Cazaquistão.  

 

 



 

2.2- The Road 

O Maritme Silk Road possui três rotas propostas, uma rota leste que parte da 

costa da China e passa pelo sul do Mar chinês, essa rota sendo a China-India 

Ocean Africa-Mediterranean Sea Blue Economic Passage, juntando com o 

corredor econômico do China-Indochina Peninsula e depois seguido o caminho 

oeste pelo sul do mar asiático até o Oceano Indico e conectando com o CPEC e 

o BCIM-EC. A segunda rota sendo a “blue econimic passage” da China-Oceania-

South Pacific, partindo do Sul do mar chinês até o Oceano Pacifico. E a terceira 

rota planejada para chegar até a Europa pela via do Oceano Ártico. 

Como parte de integrar diversas economias entre diversos países, um dos 

objetivos do BRI dentro dessa parte do Maritime Silk Road é: “build smooth, 

secure and eficiente transport routes connecting major sea ports along the 

Eurasian litoral” (MAÇAES, 2019, p.63). 

Através cooperações e investimentos de infraestrutura de transporte marítimo, 

desenvolvimento de recursos, pesquisas cientificas marítimas, juntas de “law 

enforcements” e segurança marítimas. 



 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/21st_Century_Maritime_Silk_Road 

 

Em maio de 2015, a mídia chinesa reportou mais de 900 projetos em nível 

nacional já relacionados com as linhas de gás, e cerca de 20 desses projetos 

estariam relacionados à Maritime Silk Road que já fazem parte do BRI. 

Quando olhamos para as conectividades do mar, apenas os pontos finais estão 

conectados através de hubs portuários então o termo “road” é mais apropriado.  

 

É possível ver esse crescimento de investimentos com um estudo de 2018 pelo 

think tank Center for Strategic and International Studies apontando que dos 

projetos subsidiados pela China dentro do Reconnecting Asia database, 89% 

são feitas por companhias chinesas enquanto os outros 11% são divididos entre 

empresas locais e de outros países. 

Os impactos econômicos e políticos do BRI porém, são difíceis de se determinar, 

e podem ter impactos de curto e longo termos. Como vamos ver o BRI serve 

https://en.wikipedia.org/wiki/21st_Century_Maritime_Silk_Road


mais como uma marca, um slogan, do que um projeto econômico com critérios 

específicos para inclusão de projetos. O que é considerado um projeto do BRI 

está aberto a interpretação pelo tempo, funcionalidade, e na própria geografia 

dentro do projeto. Projetos de infraestruturas, e corredores econômicos são 

projetos de longo prazo que dependem de diversos fatores para sua conclusão. 

Só vamos ver também, os resultados e impactos desses projetos, depois de 

muitos anos após serem concluídos, após o desenvolvimento de corredores 

econômicos complexos e na troca mutua de cultura e desenvolvimento. 

“The Belt and Road is global in nature. Its ruling principle is interdependence, a 

close network of common interests by which every country’s development is 

affected by the development path in other countries” (MAÇAES, 2019, p.26). 

O BRI é considerado, por alguns analistas, como uma forma da China projetar 

sua influência política e econômica. Algumas de suas críticas e controvérsias 

classificam o projeto como uma “debt trap” e também como “new colonialism”, 

primariamente essas críticas vem de países do ocidente. Afirmam também a 

possibilidade da China estar usando a iniciativa como forma de exercer sua 

hegemonia e poder sobre países em desenvolvimento. A narrativa de uma 

agenda geopolítica secreta sempre fez parte das análises ocidentais sobre a 

política externa chinesa. Alguns argumentos ocidentais contra o BRI é que a 

China se utiliza desse projeto como forma de “Surplus-Recycling 

Mechanisms”(SRM), que pode ser descrito como “...diversion of excess 

production from economic centers (industrial hubs) towards larger markets in the 

near-periphery of these hubs.” (USMAN, Chohan W., 2017.) 

Essa forma de SRM de realocar excessos de produção é comparada então com 

outras formas projeção de ajudas econômicas como aconteceram em 1945 com 

a Alemanha e o Japão, sendo os países da Europa absorvendo os excessos de 

produção alemão e a China absorvendo os excessos do Japão após o fim da 

Segunda Guerra.   

Alguns institutos ocidentais como o American Enterprise Institute, classificam o 

BRI como “overhyped, commercially” ou seja super animado ou inflado 

comercialmente. Comparando os investimentos do BRI entre os anos de 2014 

até 2018 em todos os países envolvidos nesse projeto chegando por volta de 

Comentado [U2]: Maçaes Pg 26 

Comentado [CdM3]: Chohan, Usman W., What Is One 

Belt One Road? A Surplus Recycling Mechanism Approach 

(June 13, 2017). Available at 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=2997650 or http://dx.doi.org

/10.2139/ssrn.2997650 

https://ssrn.com/abstract=2997650
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2997650
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190 bilhões de dólares, com estimativas de chegar em 1 trilhão de dólares 

apenas em 2040. A partir desses investimentos o instituto faz a comparação do 

BRI com um plano Marshall mais lento “if this is a new Marshall Plan, it’s a slow 

one.”. (SCISSORS, 2019, p.2)  

Esse mesmo instituto também afirma que, investimentos não é a principal 

atividade econômica do BRI, e sim as construções. Considerando então que as 

construções não podem ser classificadas como investimentos pelo fato dos 

empréstimos chineses não possuir nenhum tipo de propriedade sobre os ativos. 

A partir do gráfico do China Global Investment Tracker podemos ver os tipos de 

investimentos do BRI por setor e por país.  

 

Olhando para o gráfico, vemos os principais investimentos que o BRI faz, 

primeiro em energia, um dos maiores exemplos são os investimentos em energia 

que a China realiza no Paquistão, onde ela investe na construção de diversas 

usinas baseadas em carvão.  

“The majority of first-phase CPEC investments went to energy projects, most notably 

coal power plants. This preference for coal was part of Pakistan’s desire to diversify 

the composition of its energy markets. This goal was also in line with Sharif’s and 

his party’s preference for energy projects to end the country’s electricity shortages 

in order to secure a 2018 reelection bid."(ADENEY, 2021) 

Em segundo lugar nas construções vemos que é o transporte, que pela própria 

lógica do BRI que é voltado no desenvolvimento de corredores econômicos. É 

feita através da construção de estradas e ferrovias. 

Comentado [CdM4]: The Belt and Road is Overhyped, 
commercially 
DEREK SCISSORS 2019 pg 2  
Continuar em https://www.aei.org/wp-
content/uploads/2019/06/BRI-Senate-testimony-6.12.19.pdf 

Comentado [CdM5]: Katharine Adeney and Filippo Boni  
https://carnegieendowment.org/files/Adeney_Boni_Pakista
n_and_China_final_1.pdf 



 

Como podemos ver, os padrões de investimentos do BRI são um reflexo dos 

investimentos que a China utiliza em seus investimentos externos. 

Apesar de algumas instituições americanas não parecerem muito preocupadas 

com o desenvolvimento do BRI, Washington, que já percebeu a movimentação 

de acordos militares entre a China e o Paquistão, para garantir a segurança de 

algumas de suas rotas no Maritime Silk Road enxerga o BRI como uma “ameaça” 

ao poderio americano; “the initiative has steadily gown in status and is now 

regarded as a major strategic threat to American power” (MAÇAES, 2019, p.125). 

Em 2015 o ministro de relações exteriores chinês Wang Yi descartou as 

comparações feitas do BRI com outros projetos americanos como o plano 

Marshall. Para eles o Belt and Road tem o propósito de introduzir um novo 

modelo de relações internacionais.  O BRI teria o objetivo de ser “um produto de 

cooperação inclusiva”, ao invés de uma ferramenta de geopolítica como muitos 

pensadores ocidentais com a mentalidade de Guerra Fria pensam até os dias 

atuais. 

É interessante ver que, atualmente, muitos economistas de desenvolvimento 

veem a China como uma candidata a ser uma “middle-income trap”. Esse termo 

define países que não conseguem competir no mercado internacional com labor-

intensive commodities por conta dos salários serem muito mais altos que outros 

países, como por exemplo alguns países na África e no sul da Ásia que possuem 

mão de obras mais baratas, e também não conseguem competir no mercado 

com produtos de alto valor agregado por causa da produtividade não chegar nos 

níveis competitivos do mercado internacional. 



“Middle-income economies typically struggle to replace the old growth drivers 

with productivity growth, which depends on the accumulation of human capital 

and innovation and has a much longer time scale” (MAÇAES, 2019, p.76). 

Ou seja, a China precisaria se inovar para enfrentar o desafio de não cair no 

middle-income trap. Porém para realizar esse feito, ela precisaria ocupar 

segmentos das linhas de produções que já são ocupadas por países 

desenvolvidos. No caso da China ela precisou desenvolver o BRI para se 

contrapor às cadeias globais de valor já estabelecidas, o Belt and Road é então, 

uma política de desenvolvimento global formulada pela China onde ela se coloca 

como um dos seus principais fatores. 

“When China develops a policy toward important commodity producers, it is less 

interested in securing access do commodity markets than in building highly efficient 

value chains where it can occupy the top segment. It knows that its competitive 

advantage results from this organizing role” (MAÇAES, 2019, p.80). 

Vemos então uma nova realidade no mundo onde os produtos dos países não 

competem no mercado internacional entre si. Agora a competição acontece em 

uma outra escala, a competição é entre as cadeias de valor de cada país. Isso 

nos leva ao fato que cada país, se quiser se manter relevante no cenário 

internacional, e no caso da China, manter seus níveis de crescimentos, precisa 

investir em suas cadeias de valor.  

Um dos exemplos da China investindo em suas cadeias de valor e aumentar sua 

cadeia produtiva ao investir na infraestrutura de outros países é o caso das 

relações comerciais do país com o Congo. O Congo é um dos países com as 

maiores reservas de cobalto do mundo, onde cerca de 54% do cobalto importado 

pelo mundo vêm de lá, cobalto sendo uma das matérias primas de diversos 

materiais necessários para a produção de bateria de celular, laptops e carros 

elétricos. As importações chinesas sobre o cobalto do Congo já chegaram a 1.2 

bilhões de dólares no ano de 2017, de acordo com as expectativas o mercado 

de carros elétricos vai aumentar e a China procura uma fonte estável de cobalto 

para garantir o espaço de sua cadeia de valor no mercado de carros elétricos. 



 

Fonte: Gráfico feito com dados fornecidos pelo WITTS 

 

Fonte: Gráfico feito com dados fornecidos pelo WITTS 



Olhando os gráficos de exportações e importações da China com o Congo, é 

possível ver uma relação direta com os investimentos chineses em máquinas e 

equipamentos elétricos em investimentos de extração de cobalto, resultando em 

um total de quase 5 bilhões de dólares em importações de cobalto no ano de 

2018. 

Aumentar o valor na produtividade de suas cadeias de valor agora requer o 

investimento em países estrangeiros, especialmente em segmentos específicos 

em sua cadeia de valor. O investimento em infraestrutura, transporte e 

comunicação são necessários para que os países transformem as industrias 

necessárias para as necessidades de mercado chinesas.  

“The BRI will also support China’s need to move up in the value-added chain towards 

high-tecnology and services. The “hardware-first” strategy creates an external 

demand for materials and for China’s knowhow. Extending the life of older industries 

by creating demand and shifting locations helps debt-laden state owned enterprises 

(SOEs) and other companies to cover variable costs, thereby avoiding defaults” 

(OECD, 2018) 

É importante notar que, não está entre os objetivos do BRI dominar o mercado 

global, pois isso assumiria a adoção das práticas internacionais que todos os 

países utilizam. O BRI vem com um objetivo de estabelecer novas standards e 

uma nova alternativa para um mercado que já existe e é dominado pelo Ocidente  

“The return on investment for a port in Sri Lanka or a rail line in Thailand matters 

less to Chinese officials than the ability to push participating countries to adopt 

Chinese standards on everything from construction to finance to data 

management” ”(MAÇAES, 2019, p.89). 

Outra forma de definir um dos objetivos do BRI, de acordo com HU Huaibang, 

presidente do China Development Bank, é ajudar a China a passar por uma 

reforma estrutural econômica e melhorar suas indústrias. Com o objetivo de fugir 

do middle income trap e se afastar do modelo de manufatura em massa, migrar 

os low-end manufacturing para os países do BRI reduzindo o problema de 

excesso de capacidade e ao mesmo tempo investindo em indústrias de 

construção e construção de infraestruturas. Esse movimento os decision makers 

chineses chamam de “international capacity cooperation”.  Esse movimento de 

capacity cooperation envolve o uso das vantagens comparativas de cada país 



envolvido, através de financiamentos de captais chineses para otimizar a 

distribuição global das cadeias de valor. 

A partir dessa política baseada em trocas, empréstimos e investimentos aos 

países vizinhos e na realizações de acordos bilaterais, a China vai realizando 

mostram algumas preocupações nas relações de comércio e investimentos com 

a China com a possibilidade de aumentarem a dependências de commodities. 

Ou seja a China apesar de ser um parceiro desejável para muitos países por 

possuírem um mercado consumidor extenso, logo aumentando a demanda de 

diversas commodities, elas podem representar uma armadilha, quando um país 

basear extensivamente sua economia em exportação de matérias brutas e 

produtos agrícolas, ao invés de produzir bens de produção e serviços com maior 

valor agregado.  

Alguns países na Ásia como o Myanmar tentam fugir dessa dependência chinesa 

ao aumentarem seus esforços para achar outros parceiros comerciais 

alternativos como os EUA e o Japão. Existe também o medo de alguns projetos 

chineses de desenvolvimento e investimento (como o BRI) serem tipos de 

armadilhas monetárias. No caso da Sri Lanka existe o porto de Hambantoa onde 

o país acabou vendendo o porto para a China para pagar os juros e débitos que 

foram atribuídos com sua própria construção.  

O BRI não é a primeira iniciativa política regional da China, outras como a 

Shanghai Cooperation Organization com a Rússia já existem desde 1990, mas 

certamente é uma das maiores políticas que já foram implementadas. Um dos 

principais objetivos dessa política é construir acordos bilaterais de cooperação 

com os países dentro desses corredores econômicos, agindo assim, em áreas 

de política, infraestrutura, comércio, finança etc. A China tem como objetivo ao 

criar esse projeto é, manter seus níveis de crescimento que o país alcançou nos 

últimos anos.  

É importante ver também como um dos principais objetivos do BRI além de 

realizar investimentos de infraestruturas é aumentar a cooperação entre os 

países envolvidos no projeto.  

“aimed at promoting ordely and free flow of economic factors, highly efficient 

allocation of resources and deep integration of markets … it encourages the 



countries along the Belt and Road to achieve economic policy coordination and carry 

out broader and more in-depth regional cooperation of higher standards” ”(MAÇAES, 

2019, p.41). 

Os Chineses em sua linha filosófica com a noção de “community of shared 

destiny” enxergam no BRI uma forma de acomodar interesses e as 

preocupações de todos os países participantes. Partindo de um espirito 

cooperativo, o “Silk Road spirit”, procuram atender também às demandas das 

vantagens comparativas de cada país. “The different countries along the Belt and 

Road are said to “have their own resource advantages and their economies are 

mutually complementary” (MAÇAES, 2019, p.45). 

 

 

 

 

 

3 – Investimentos  

A partir de um levantamento do Asian Investment Bank sobre as necessidades 

globais de infraestruturas ou “global infrastructure needs” podemos ver que 

(ADB, 2017), muitas das necessidades globais de infraestruturas são partes 

importantes de investimentos que estão presentes na base do BRI como 

transporte, energia, sistemas de água, telecomunicações como é no caso em 

alguns investimentos de países na África. Como vemos na figura abaixo são os 

“Infrastructure investments needs in Asia by sector”, de 2017, ou seja as áreas 

que são necessárias de investimentos 



Fonte: ADB, 2017 

Na Ásia apenas, as estimativas do Asian Development Bank seriam necessários 

cerca de 26 trilhões de dólares em investimentos até 2030.  

 

“Globally, by sector, the largest investments needs lie in transport and energy 

infrastructure. In particular, road transport and energy supply infrastructure are 

expected to comprise around 60% of global investments needs. They are followed 

by rail transport, telecommunications and water infrastructure. The highest rates of 

underinvestment’s are expected in the road and energy sectors. For instance 

expects global investments in road infrastructures in the coming decades to fall short 

by almost USD 0.4 trillion annually, along with an annual investment deficit in energy 

infrastructure of around USD 0.15 trillion. Looking in particular at transport 

connectivity, around USD 0.44 trillion of expected annual investments will not be 

met”   (OECD, 2018) 

 

Vamos ver também que o BRI age em conjunto com outras instituições Chinesas, 

como por exemplo, o Silk Road Fund e o Asian Infrastructure Investment Bank 

(AIIB), ambos com um capital inicial de 40 bilhões e 100 bilhões de dólares 

respectivamente, ambos trabalhando ativamente como fundos para contribuir 

com os projetos de desenvolvimento do BRI. É importante também destacar que 

existe a participação de bancos como o banco de exportações e importações 



Chinês. Os investimentos nos projetos do BRI são trabalhos conjuntos com o 

governo central chinês e empresas estatais.  

“The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) is dedicated to providing financing 

for big ticket infrastructure projects in energy and transport sectors in South Asia, 

Central Asia, the Caucasus and the periphery of Europe. Futhermore, the AIIB is 

helping hand for the urgency to export Chinas over production” (HORTA, 2016, p.4.) 

Os principais bancos financiadores dos projetos do BRI são: China Development 

Bank, ajudando cerca de 400 projetos em 37 economias com investimentos de 

até 100 bilhões de dólares. O Industrial and Commercial Bank of China (ICBS), 

envolvido com 212 projetos com valor total de 67 bilhões de dólares e uma 

estimativa desse valor chegar até 159 bilhões. O Bank of China promentendo 

100 bilhões de dólares em investimentos entre os anos de 2016-2018. O Banco 

de Exportações e Importações Chines (EXIM) apoiando 1000 projetos em 49 

economias com valor de 80 bilhões de dólares. O China Construction Bank 

ajudando em alguns projetos de infraestruturas do BRI como portos. O Silk Road 

Fund com capital de 40 bilhões de dólares. O New Development Bank e o AIIB 

também ajudam projetos do BRI com valores menores porém já são 

participantes. 

Vemos então quais são os países focos de investimentos da China, no gráfico 

abaixo de investimentos chineses em empresas estrangeiras, os valores 

expressos em milhões de USD, vemos também que 26% dos investimentos 

estrangeiros são em países do BRI.  



 

Fonte: Source: American Enterprise Institute (AEI), China Global Investment 

Tracker Database 

 

A formação do AIIB, vem com um objetivo de dar suporte ao Silk Road Fund e 

financiar projetos industriais de construção de industrias energéticas pela Ásia. 

Existe também questões ambientais sobre os industrias sendo construídas pelo 

financiamentos do AIIB por serem industrias baseadas em carvão, gerando 

discussões sobre prioridades entre a emergência de abastecimento elétrico em 

locais vulneráveis e as emissões de carbono.  

“The state remains firmly in charge of the financial system, being able to redirect 

immense financial resources to pursue its policy objectives when that is deemed 

useful or necessary” (MAÇAES, 2019, p.50). 

Entramos então na questão do credito chinês nos países ao longo do Belt and 

Road. Vamos ver que, a China faz desde empréstimos sem juros ou interesses, 

concessões como foi no caso de alguns projetos no Paquistão e até mesmo juros 

com taxas de comércio padrão, como no caso do Ethiopia-Djibouti railway. No 

caso da dívida externa do Djibouti vemos um aumento de 50% para 85% do GDP 



desde 2015. A maioria dessas dívidas são dividas governamentais ao China 

Export-Import Bank (Exim). A China já providenciou cerca de 1.4 bilhões de 

dólares em fundos para investimentos no país.  

O Asian of Development Bank já estimou que a Ásia e o Pacifico vão precisar de 

uma média de cerca de 1.7 trilhões de dólares por ano em investimentos de 

infraestruturas ou 26 trilhões de dólares até o ano de 2030, para que o nível de 

crescimento econômico se mantenha. Vemos também que, de acordo com 

várias estimativas, o Belt and Road sozinho precisaria de cerca de 4 trilhões de 

dólares para realizar seus objetivos. 

A maioria dos financiamentos do Belt and Road é feito por investimentos 

estrangeiros diretos (FDI). Essa forma de financiamento é conhecida por 

apresentar menores riscos aos países recipientes mas mesmo assim, alguns 

riscos ainda estão presentes, como foi o caso do Paquistão. O Paquistão espera 

assumir certa reponsabilidade indireta pelo pagamento dos projetos de geração 

de energia elétrica, o governo é está sendo obrigado contratualmente a criar um 

fundo rotativo igual a 22% do faturamento mensal para esses projetos de 

eletricidade. De acordo com o então chefe economista do Pakistan’s Planning 

Commission, os planos de pagamento de dívidas e repatriação dos lucros seriam 

por volta de 1.5 até 1.9 bilhões de dólares no início de 2019 e chegando até 5 

bilhões em 2022.Outro caso que vamos ver é no porto de Gwadar onde a 

empresa chinesa que opera o porto recebe cerca de 91% dos lucros do porto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 -Os 6 Principais corredores econômicos 

The New Eurasian Land Bridge (NELB)  

 Corredor econômico que percorre desde o oeste da China até o oeste russo 

passando pelo Cazaquistão chegando na Europa, esse corredor incluí também 

o Silk Road Railway que passa pela região autônoma chinesa de Xinjang, 

Kazaquistão, Russia, Bielorussia, e Polonia até se juntar no European Railwork 

Network. Por dentro desse corredor que vai passar tanto pela China como pela 

Rússia, vemos acordos de fundos bilateral como o Russia-China Investment 

Fund (RCIF) sendo criados com o trabalho conjunto da Russia Direct Investment 

Fund e a China Investment Corporation. O RCIF foi estabelecido em 2012 com 

um capital inicial de 2 bilhões de dólares e foi fundado igualmente pelos dois 

países. Em 2018 o RCIF virou um acordo trilateral com o Public Investment Fund, 

esse sendo fundos vindos da Arábia Saudita, com uma contribuição de 500 

milhões de dólares, subindo o capital total para 2.5 bilhões de dólares.  

The China-Central Asia- West Asia Economic Corridor (CCAWEC)  

 Esse corredor econômico vai percorrer do oeste da China até a Turquia. O 

CCAWEC vai conectar com a railway network da área autônoma de Xinjiang pela 

Asia Central e Oeste Asiatico. 

 

The China-Indochina Peninsula economic corridor (CICPEC)  

 É um corredor econômico que percorre do sul da China até Singapura e teve 

seu início em 2010, antigamente era conhecido como Nanning-Singapure 

Economic Corridor, porém, ao longo dos anos foi incorporado no Belt and Road 

Initiative. Ele conecta com diversas cidades no sudeste asiático como por 

exemplo, Hanoi no Vietnam, Vietiane em Laos, Phnom Penh na Cambodia, 

Bangkok na Tailândia, Kuala Lumpur na Malásia e Singapura com estradas, 

ferrovias e linhas de gás. Esse corredor também tem como objetivo conectar com 

economias vizinhas e incentivar o desenvolvimento da China Free Trade Area 

(ASEAN) que por si só também já faz parte como umas das políticas externas 

chinesas de integração econômica e desenvolvimento.  



The Trans-Himalayan Multi-dimensional Connectivity Network – A maior 

referência que temos sobre esse corredor economico é de que ele transformará 

o Nepal de um lugar cercado por terra para um país conectado pela terra, nas 

palavras de Xi Jinping, “From a landlocked country to a land-linked country” 

Os projetos consistem em melhorar a infraestrutura de transporte do Nepal 

incluindo os 3 corredores norte-sul do país, Koshi Economic Corridor, Gandaki 

Economic Corridor e Karnali Economic Corridor, inclui-se também extensões da 

já existente China-Nepal railway e outros projetos de estradas no vale do 

Himalayay. 

 

 

The China-Pakistan Economic Corridor (CPEC)  

Desde que foi oficialmente inaugurado em abril de 2015, o China-Pakistan 

Economic Corridor (CPEC) é um dos corredores mais importantes para os 

financiamentos de infraestrutura do BRI. Com pelo menos 25 bilhões em 

investimentos totais até o momento, o CPEC engloba todo espectro dos projetos 

de infraestrutura que o BRI oferece, como estradas, portos, usinas energéticas 

e cabos de fibra óticas.  

“Under CPEC, 70 early- harvest projects have been identified, among which 46 have 

been launched or completed. A total of $25.4 billion has been invested, creating 

70,000 jobs for Pakistan. CPE, as a signature project under the Belt and Road 

Initiative, has serve as fine example as China and other Islamic countries work to 

synergize their development strategies” (WANG, 2021) 



 

Fonte: https://merics.org/en/analysis/bri-pakistan-chinas-flagship-economic-corridor 

É possível ver que, através do CPEC, o Paquistão tem o objetivo de aproveitar-

se do capital chinês, a capacidade de produção, e o know-how para melhorar a 

infraestrutura do país para construir mecanismos de “crescimento econômico 

sustentáveis”. Em troca a China ganha conexão para o mar Árabe, conseguindo 

então uma outra alternativa, uma rota de comércio contingente para o dilema de 

Mallacca que foi um dos motivos pela criação do BRI.  

 

 

https://merics.org/en/analysis/bri-pakistan-chinas-flagship-economic-corridor


A partir de um comitê conjunto com o ministro de planejamento, desenvolvimento 

e iniciativas especiais do Paquistão junto ao vice presidente do China National 

Development and Reform Comission, a Joint Cooperation Committee (JCC) foi 

criada com objetivos de alinhar interesses políticos paquistaneses com 

interesses comerciais e preocupações técnicas chinesas.  

A JCC que é a maior decision making do CPEC foi responsável por projetos de 

infraestruturas em cidades localizadas em Punjab  

Esse corredor é um dos maiores corredores econômicos que a China investe 

nos últimos anos, com cerca de 62 bilhões de dólares em projetos de 

infraestrutura pelo Paquistão. 

É o único corredor econômico bilateral, apesar de passar pela região da 

Kashemira que atualmente é uma região de disputa territorial entre o Paquistão 

e a Índia. 

 Em 2002 a China começou a construção do porto de Gwadar no Paquistão e 

que foi completada em 2006. Durante a visita do presidente chinês no Paquistão 

em 2015, China e Paquistão assinaram o acordo com um capital inicial de 46 

bilhões de dólares, cerca de 20% do GDP anual do Paquistão. 

Em 2015, na cidade de Karamay, China e Paquistão assinaram mais 20 novos 

acordos com o valor total de 1.6 bilhões de dólares, aumentando ainda mais o 

escopo do CPEC, porém as primeira construções só começaram em 2016 com 

os primeiros trens de carga.  

Com diversos projetos como, o porto de Gwardar que já tinha sido uma proposta 

inicial do Paquistão no início dos anos 2000 porém foi “rebranded” como um 

projeto do BRI.  A reconstrução da Karakoram Highway 

The China-Mongolia-Russia Economic Corridor (CMREC)  

Estrategicamente localizado entre a Russia e a China, a Mongolia tem uma 

oportunidade única de aumentar o link comercial entre a Asia e a Europa, 

enquanto expande seu alcance para novos mercados. Em 2016, os 3 países 

chegaram em um acordo para desenvolver o China-Mongolia-Russia Economic 

Corridor, com o objetivo principal de melhorar a conectividade dos transportes e 

melhorar o comércio entre as bordas através do desenvolvimento.  



O CMERC é de grande importância geopolítica e econômica para a Mongolia. A 

Mongolia vai chegar mais perto da economia chinesa que, por sua vez, é sua 

maior parceira comercial com cerca de 76% das exportações do país. A 

infraestrutura da Mongolia sofre por anos por faltas de investimentos e com o 

Belt and Road, a China vai investir cerca de 30 bilhões em créditos para a 

Mongolia em projetos de infraestrutura 

 

 

4.1  As mudanças em cada região 

 

 Paquistão  

Para colocarmos em perspectiva dos investimentos chineses no país, é preciso 

ver quais produtos estão sendo exportados da China para o Paquistão. 

       

Fonte: Gráfico feito com dados fornecidos pelo WITTS  

 



 

Como podemos ver de acordo com o gráfico, a China, por volta do ano de 2007, 

aumentou suas exportações de maquinas e equipamentos eletrônicos até os 

dias atuais, chegando até o total de 6.5 bilhões de dólares no ano de 2016  

O plano para o corredor econômico foi anunciado em 2013 e tinha como objetivo 

conectar a China com o porto Paquistão de Gwadar que já recebia investimentos 

chineses. Esse primeiro projeto foi mais tarde associado aos planos do corredor 

econômico China-Paquistão (CPEC) e já sobe nas estimativas com novos planos 

de longos prazos. 

 O corredor tem uma estimativa de 62 bilhões de dólares em investimentos de 

infraestruturas, com a construção de estações de energia, estradas, ferrovias, 

gasodutos etc. Já existem outras estradas que conectam a China com o 

Paquistão, como por exemplo: National Highway 35, Karaokoram Highway 

(KKH), China-Paquistam Friendship Highway, porém a nova SilkRoad da CPEC 

tem prospectiva pra ser a maior e mais influente de todas. 

É interessante analisar os projetos do CPEC e ver que cerca de 25.5 bilhões de 

dólares que já foram investidos em projetos concluídos, cerca de 75% desses 

números são projetos no sistema de energia do país, isso inclui estações de 

energia solar, hidráulicas e eólicas. Apesar do foco internacional dos projetos do 

CPEC serem estradas e ferrovias, que por sua vez apesar de serem construídas 

com dinheiro chinês em solo Paquistão.  

O corredor econômico que já está em construção e tem como objetivo 

modernizar a infraestrutura do Paquistão e sua economia. Esse corredor, porém, 

é extremamente controverso pois pode aumentar a tensão com a Índia e outros 

grupos étnicos da região, sem falar dos impactos ambientais e aos grupos 

populacionais da região. 

Essa estrada em construção, além de ser exposto por diversas formas de 

deslizamentos e enchentes, tem como outros problemas o fato de milhares de 

caminhões chineses que passam pelo Paquistão vão enfrentar diariamente 

disputas com militantes do Taliban e outros conflitos como os separatistas do 

Baluquistão, um dos grupos étnicos dentro do Paquistão.  



Existe também uma problemática entre o Paquistão e a India que é a região da 

Caxemira que é uma zona dividida entre a China, Paquistão e a India. Existe 

também uma diversidade de grupos étnicos diferentes e uma das grandes 

questões seria de que alguns desses grupos como os Balti em Gilgit-Baltisan” 

não seriam beneficiados pela construção da CPEC. Pelo contrário, a construção 

desse corredor econômico com o Paquistão aceleraria a integração da região de 

Gilgit-Baltisan e essa região se tornaria a quinta nova província do Paquistão 

para grande descontentamento dos povos Balti que não compartilham desse 

mesmo sentimento.  

Outra questão seria o medo de que muitos desses investimentos chineses 

seriam apenas voltados para trabalhadores chineses. Pela própria experiência 

de antigos corredores como o KKH, muitos dos empregos criados pelo corredor 

econômico eram mal pagos ou era apenas oferecidos para cidadãos chineses. 

A expectativa seria de que esse grande fluxo de chineses que estão entrando 

nessa região alteraria as dinâmicas locais e o lugar se tornaria apenas uma 

extensão do estado chinês.  

 Xinjiang 

Apesar de não ser um país, a Região de Xinjian que fica no Leste da China, é de 

extrema importância para o projeto do BRI pois é uma das principais saídas do 

China para o resto da Ásia, e cerca de 3 corredores econômicos importantes 

para a realização do BRI começam seu caminho por lá.  

Por ser uma das regiões autônomas da China, desde 2009 a questão de 

segurança na região de Xinjiang vem se deteriorando, com a crescente 

radicalização do movimento nacional separatista dentro da população 

majoritariamente muçulmana. 

Essa região é de extrema importância para a criação de um dos seus corredores 

econômicos, o principal sendo o CPEC, que inclui a construção de novas 

estradas e ferrovias com até 1800 km de linha férrea e um network de linhas de 

petróleo que conectam o Kashgar com a região de Xinjiang até o porto de 

Gwadar no sudeste paquistanês. 



Durante o ano de 2010, o governo chinês desenvolveu estratégias que incluíam 

o ensinamento bilíngue para prevenir disputas e descriminações com Turcos 

falando Uyghur  

BRI and the increased transportation infrastructure into Xinjiang are aimed to 

increase the overall economic development in the region. Furthermore, BRI will give 

the people of Xinjiang an opportunity to build closer social and economic ties with 

neighbouring Central Asian countries (MAÇAES, 2019, p.43). 

 

 

 

 

 

 Nigéria 

Seguindo com a Nigéria, vamos ver os investimentos Chineses sobre o país 

através 

 

Fonte: Gráfico feito com dados fornecidos pelo WITTS 



Como outros países africanos, a Nigéria é muito aberta aos acordos do BRI. 

Sendo a maior economia e maior população do continente africano, a Nigéria 

aparece como o segundo país com mais investimentos pelo BRI, alguns desses 

projetos são: a Abuja-Kaduna Standard Gauge Railway (SGR), Phase II of the 

Abuja Rail Mass Transit, um novo terminal no Nnamdi Azikiwe International 

Airport, a ferrovia Lagos-Ibadan SGR e o Hacourt International Airport. 

Os projetos na Nigeria tem efeitos positivos e negativos, como por exemplo o 

risco da Nigeria acabar caindo em problemas de débito, até o ano de 2020, a 

Nigéria possui um débito de 3 bilhões de dólares para a China, cerca de 11.2% 

do débito externo do país.  

Alguns dos efeitos positivos dos projetos do BRI na Nigeria foi a construção do 

Abuja Rail Mass Transit Project que resultou em 20.000 empregos locais em 

produção de materiais, contratos terceirizados, manufatura de equipamentos e 

outros serviços relacionados.  

O financiamento chinês em projetos do BRI se mostra então como um desafio 

para a Nigéria e seu comprometimento de pagar os débitos. A Nigéria vai servir 

como um exemplo para outros países na África de como manusear os riscos de 

projetos de infraestrutura extremamente ambiciosos. Porém a parceria entre os 

dois países demonstra um grande passo para o desenvolvimento da 

infraestrutura da Nigéria e pode causar um efeito de spill-over nas outras 

industrias com o passar do tempo. 

Com a pandemia do Covid-19 muitos dos projetos do BRI foram impactados pelo 

mundo, porém a China continua renovando seu projeto com outros focos, como 

por exemplo a “Health Silk Road”, “Green Silk Road” e a “Digital Silk Road”. A 

primeira sendo mais relevante para estados Africanos devido as extensas 

distribuições de vacinas de Covid-19 em ajudas humanitárias e acordos 

governamentais. 

 

 

 

 



 Cambodia 

Para entendermos os acordos e investimentos chineses na Cambodia, é preciso 

ver rapidamente algumas de suas características. Por ser um país pobre onde 

80% da população vive em zonas rurais, onde apenas 23% do território possuí 

solo arável e um péssima administração pública de suas terras, a China precisa 

fazer investimentos em terras da Cambodia. 

Esses investimentos em terras são realizados pelo Bilateral Investments Treaties 

(BIT) que garante uma certa segurança para os investidores internacionais, 

através de proteção e estabilização de clausulas. Existe também uma troca entre 

esses investimentos da China onde ela realiza compras de territórios na 

Cambodia em troca de investimentos na infraestrutura do país através de 

estradas, projetos de mineiração e extração de petróleo.  

Uma das controvérsias envolvendo a a Cambodia é o fato dela ser um dos países 

com maior índice de desmatamento e alguns desses investimentos em 

infraestrutura vão ter impactos ainda maiores no meio ambiente, como por 

exemplo a nova auto estrada (Vietnam National Highway 62) que já está em 

construção e irá ligar a Cambodia com o Vietnam e passa pelo parque nacional 

Virachey. 

A Cambodia vê o BRI como uma oportunidade de utilizar-se de investimentos 

estrangeiros para investir em saneamento básico, energia e outras formas de 

infraestrutura que são necessárias para o país. Porém ainda ocorre algumas 

controvérsias, visto que a Cambodia por ser um dos países mais pobres da Ásia 

e a falta de cooperação de a gentes do governo em manter o mínimo dos 

requisitos sociais e ambientais que a China precisa para realizar os 

investimentos. A Cambodia também sem torna mais dependente dos acordos 

bilaterais com a China aumentando seu débitos e perdendo cada vez mais sua 

autonomia. 

 

 Nepal 

A situação do Nepal é um pouco diferente de outras regiões da Ásia, 

principalmente por terem adotado o sistema de república apenas em 2008 e 



sofrerem de problemas políticos ainda resultantes dessa democratização tardia. 

O Nepal vê os projetos do BRI como de extrema importância para sua nação. 

No ano de 2017 o Nepal assinou com a China um framework agreement para 

começar os projetos do BRI, porém até o momento nenhum dos projetos saiu do 

papel por dificuldades em ambos os lados. Um dos problemas é a necessidade 

do estado do Nepal só conseguir aceitar empréstimos sem juros muito altos, algo 

que consideram como “soft loan” ou “concessional loan”. 

Por ser um país que está situado em um corredor estreito entre a China e a Índia, 

existe pressão vindo da Índia para que o Nepal não participe nos projetos 

voltados para o corredor econômico China-Paquistão, visto que esse corredor 

seria uma violação da soberania Indiana sob o local da Caxemira. A realidade é, 

porém que a Índia eventualmente se junte nessas missões visto a importância 

da expansão da ferrovia Trans-Asian Railways que faria um link entre Kerung na 

China com a Indian Rail network. 

O Nepal está localizado em uma área estratégia no lado sul da Ásia e vai servir 

como um dos maiores links entre Shangai e Moscou. Uma vez que as ferrovias 

com a China estarem estabelecidas, os bens comércio do Nepal podem ser 

transportados para o network internacional pela ferrovia da EuroAsia que seria 

vital para o Nepal ultrapassar suas limitações geográficas. 

O maior projeto que se está formulando para se construir pelo BRI dentro do 

Nepal será a ferrovia que ligará a Kerung na China até Kathmandu na área em 

disputa entre o Paquistão e a Índia. O projeto conta com estudos de técnicos e 

engenheiros de ambos os países e vai enfrentar algumas dificuldades, tanto no 

campo geográfico como na competência de ambos. 

Os projetos do BRI no Nepal vão enfrentar algumas dificuldades, algumas sendo 

pela complexidade do país e suas cadeias montanhosas e outras pelas 

limitações do país. Cerca de 90% das ferrovias que vão ser de Kathmandu-

Kerung serão formadas por pontes ou tuneis e todo o percurso tem que ter os 

estudos de geologia em casos de terremotos e deslizamentos que ocorrem na 

região. Outro problema que vai ser enfrentado é a limitação da capacidade 

técnica por parte de alguns trabalhadores do Nepal. A China vai ajudar a treinar 



engenheiros e técnicos do Nepal na cidade de Xi’an através de um programa 

focado para a realização desse projeto.  

 Sri Lanka 

A Partir do gráfico abaixo, vemos que, assim como outros países que participam 

dentro do BRI, a Sri Lanka também teve um crescimento de exportações de 

produtos chineses de máquinas e peças eletrônicas, além também do fato do 

país abastecer uma das demandas de exportações de produtos têxtis chineses.  

 

Fonte: Gráfico feito com dados fornecidos pelo WITTS 

 

A Sri Lanka, por sua vez, faz parte do Maritme Silk Road dentro do projeto do 

BRI. A China tem dois grandes investimentos dentro do país, os dois principais 

portos da cidade, o Colombo Port City, e o porto de Hambantota, 

respectivamente. Ambos servem como pontos estratégicos para a expansão do 

China South Asian route e para a expansão do BRI com a construção de 

infraestruturas que aumentam a conectividade das regiões e aumentam o 

comércio nas rotas marítimas e terrestres. 



 Investimentos em Colombo Port City 

 A   construção da cidade portuária Colombo Port City é um dos maiores projetos 

de investimentos diretos já feitos no Oceano Indico no país, é também uma 

bandeira para o BRI, um novo porto ao longo do SilkRoad marítimo. 

Cerca de 1.4 bilhões de dólares foram investidos diretamente e 13 bilhões em 

investimentos secundários, a cidade portuária é um projeto da China 

Communications Construction (CCC) e o governo portuário da Sri Lanka. 

 Investimentos no porto de Hambantota 

Uma das transformações mais marcantes no país feita por investimentos 

chineses foi a transformação de uma pequena cidade do Sul da Sri Lanka no 

segundo maior porto do país e uma área de investimento. Porém ela está repleta 

de problemas de atividade portuária, débitos crescentes e protestos pelos 

habitantes locais.  

Esse projeto foi passou por alguns períodos turbulentos e por alguns, é 

considerado uma armadilha econômica para a já pequena economia do país. O 

país já teve que ceder o porto e cerca de 15 mil acres de terra por 99 anos para 

o governo chinês onde cerca de 2 mil desses acres são designados para zonas 

de investimento.  

O porto de Hambantota em Sri Lanka, através da empresa China Harbor 

Engineering Company passou por anos em construção e renegociação. Com o 

primeiro empréstimo de 307 millhões de dólares pelo banco chinês Exim porém 

os empréstimos já chegam atualmente a cerca de 1.2bilhões de dólares. O 

Governo de Sri Lanka teve que aceitar a empresa escolhida por Beijing, China 

Harbor como a sua construtora.  

O crescente débito do país, que já chegavam a 80% do GDP, se tornou um 

problema e esses investimentos de infraestrutura em larga escala eram 

considerados como “White elephants” em Hambantota. O fundo monetário 

internacional ajudou o país com um “bailout” de 1.5 bilhões de dólares em maio 

de 2016. 



Foi através de um acordo com a China Merchant Port Holdings (CMP) que a 

China comprou o porto por 1.12 bilhões de dólares e a empresa concordou em 

investir ainda mais 600 milhões de dólares para as operações do porto.  

O porto que, teve um desempenho pífio nos últimos anos em comparação com 

o porto principal do país, recebendo apenas 19 navios no ano de 2015, e apenas 

14 no ano de 2016, passa por mais investimentos chineses onde o CMP 

desenvolve planos para atrair países vizinhos e empresas estrangeiras para 

transformar o porto de Hambantota em um “major hub”.  

Alguns desses planos para movimentar a econômica envolvem acordos 

financeiros para garantir a exclusividade do porto de Hambantota de alguns 

produtos como foi o caso do acordo privado pela China Export e Credit Insurance 

Corporation (Sinosure) no valor de 80 milhões de dólares por gás liquefeito de 

petróleo nos terminais do porto do Hambantota. 

 Turquia  

No caso da Turquia vamos ver, através do gráfico abaixo, um crescente aumento 

no investimento de máquinas e equipamentos eletrônicos, e também, um 

crescimento que, a partir dos últimos 20 anos tem mais que triplicado, chegando 

em até quase 8 bilhões de dólares investidos. 

 



Fonte: Gráfico feito com dados fornecidos pelo WITTS 

A China apesar de estar fechando usinas de carvão dentro de seu território, ela 

continua investindo em usinas de carvão no exterior. 

 Nos próximos anos, os tipos de investimentos que a China faz na Turquia vão 

servir como teste para sua liderança em energia e clima.  

A China fortaleceu suas relações bilaterais com a Turquia nos últimos anos, as 

companhias de energia eólica Mingyang e GoldWind estão entre as oito 

empresas internacionais organizadas pelo ministério de energia e recursos 

naturais em seu gigawatt Wind Project. 

Apesar da Turquia estar em estado de emergência por causa de instabilidades 

políticas e tentativas de golpes em 2016, empresas, incluindo as empresas 

chinesas, não deixaram de apostar no futuro da infraestrutura de energia da 

Turquia. Uma das principais preocupações governo do presidente turco Erdoğan 

é garantir que contratos internacionais de energia sejam concluídos, dessa forma 

o governo tem como objetivo reduzir o déficit de importações de energia que o 

país possui, reduzindo sua dependência em importações energéticas. Para que 

isso seja possível, o governo turco está investindo em fontes de energia 

doméstica, como energia eólica, solar e carvão.  

O interesse de investimentos chineses sobre a Turquia é mutuo entre os dois 

países. As firmas chinesas tem muito interesse em participar no mercado de 

energia da Turquia, principalmente após o anúncio do governo do programa: 

“Centre of Atraction Programme”, que, anunciado durante o estado de 

emergência, tem como principal objetivo incentivar novos investimentos através 

de créditos e empréstimos com juros reduzidos. Esse programa tem como 

cobertura cerca de 23 províncias no leste o no sudeste da Anatólia que é uma 

península no oeste da Ásia. No total são cerca de 53 empresas Chinesas, onde 

39 delas estão ingressando no mercado turco recentemente. 

Diversos acordos bilaterais entre a China e a Turquia foram assinados entre 

2010- 2012, aumentando o mercado, principalmente para a China. Em 2015 a 

Turquia teve um total de 2,4 bilhões de dólares em exportações o que representa 

apenas 10% do que a China exportou para a Turquia nesse ano, que foi um total 

de 24,9 bilhões de dólares. É importante notar que, a China se encontra um dos 



principais parceiros econômicos da Turquia, em segundo lugar perdendo apenas 

para a Alemanha pelos dados de 2016. Em 2021 esse número subiu para 32,23 

bilhões de dólares de acordo com os dados da COMTRADE, fazendo a China 

uma das maiores exportadoras para a Turquia.  

Como parte de um dos objetivos do BRI, a China procura fazer um “shift” em 

excesso de capital e capacidade de produção, principalmente no setor de 

energia. O presidente da Turquia assinou diversos acordos com a China, 

incluindo o “Hattat Holding” e o “China’s AVIC International” com um acordo de 

1,5 bilhões de dólares pela construção de estações de energias baseadas em 

carvão na região da Amasra. Outro acordo foi a construção com a empresa 

Chinesa Sinovel por uma instalação de 600-megawatts em um valor de 1 bilhão 

de dólares. 

Outros acordos com outros tipos de energia, como a energia nuclear também 

estão em andamento. Vemos que a cooperação em acordos da Turquia com a 

Chinese State Nuclear Power Technology Corporation (SNPTC) pela construção 

de uma terceira indústria de energia nuclear com capacidade instalada de 5 

gigawatts.   

Vemos também que, no ano de 2016 a China fez investimentos diretos, 

conhecidos como “foreign direct investments” (FDI) na Turquia no total de 642,3 

milhões de dólares. 

Com esse crescimento de industrias de energia baseadas em carvão, vemos um 

aumento das emissões de carbono no país. Ao comparamos com dados do 

Climate Action Tracker, grupo de pesquisa que mapeia as emissões de carbono 

dos países de acordo com o acordo de Paris, é possível ver como até 2030, as 

emissões de carbono na Turquia serão o dobro do quanto ela emitia em 2012. 



 

Fonte: Gráfico disponível em https://climateactiontracker.org/countries/turkey/ 

Como podemos ver no gráfico, a Turquia tem aumentado suas emissões de 

carbono em níveis insuficientes, graças aos investimentos em indústrias de 

energia baseadas em carvão.  
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5. Os Efeitos do BRI na África 

Para a África um dos seus maiores desafios é a falta de infraestrutura que assola 

o continente, juntamente com o índice de pobreza, esse conjunto de fatores só 

faz com que o seus índices de livre movimento de pessoas e bens prejudique 

seu comércio intraregional, que por sua vez tem índices de exportações 

intraregionais bem inferiores em comparação com outros continentes. Em 2018 

seu índice de exportação intraregional chega apenas a 18% enquanto outros 

continentes como o intra-Asiático e intra-Europeu chegam em 59% e 69% 

respectivamente. 

“In the broader China-Africa context, while Africa may not be of primary 

economic significance for an international heavyweight such as China 

(Pairault 2020), the BRI in particular presents Africa with the opportunity to 

build some of the pieces that are critical for solving the intra-African trade and 

pan-African development puzzle. The way that the BRI can contribute this to 

African development, coupled with the way it fits with Africa’s broad industrial 

goals, are both features of President Xi Jinping’s characterization of China-

Africa relations as a ‘win-win’” (LINKS, 2021, p.12.) 

O BRI aparece como uma oportunidade desenvolver a base da sua infraestrutura 

como também complementa o African Continental Free Trade Area (AfCFTA).  

A inclusão da África na trajetória principal do BRI resultou em diversos projetos 

e engajamentos em relações China-África. Alguns exemplos de projetos do BRI 

na África incluem a construção de um porto no Leste da África no estado de 

Djibouti, que se desenvolveu como um hotspot do BRI. Vemos também outro 

projeto sendo o Kenyan Standard Gauge Railway, conectando as cidades de 

Mombasa e Nairobi.  

Vemos porém, que as maiores transformações que o BRI trouxe para a África 

vem de projetos intraregionais, que envolve infraestruturas que atravessam 

bordas como o Lamu Port South Sudan-Ethiopia Transport corridor (LAPPSET) 

e o Standard Gauge Railway que conecta Addis Ababa com o porto de Djiobouti. 

Esses projetos servem como ponta pé inicial para acesso ao mercado intra-

africano.  

O Digital Silk Road também age de maneira parecida com esses projetos, sendo 

uma parte do BRI que tem como foco a informação e tecnologia, tem ajustado 



as necessidades regionais com o desenvolvimento de redes digitais e 

telecomunicações; é possível ver esse desenvolvimento pelo instituto China-

Africa Research Initiative (CARI). Vemos então que, o BRI tem um objetivo claro 

de acelerar o desenvolvimento de infraestruturas e acordos bilaterais de 

cooperação industrial. 

Quando vemos quais instituições estão financiando esses projetos, temos a 

China Development Bank e a Export-Import Bank of China (Eximbank), 

juntamente com a Silk Road Fund sendo as principais fontes dos projetos do 

BRI. Cerca de 67% dos empréstimos oferecidos à África vem apenas da 

Eximbank. Vemos mais uma vez também que o BRI não existe como um projeto 

altruísta de ajuda chinesa e sim como um projeto econômico que age como um 

canal para a abundancia industrial domestica chinesa.  

 

 

 

6. Os Efeitos do BRI no Brasil 

Os acordos econômicos com a China tem resultado no aumento de empregos, 

lucros para as empresas de mineração como por exemplo a Vale que é a maior 

produtora de ferro bruto com 300 milhões de tonéis no ano de 2020. No final do 

ano de 2016 a Vale começou seu projeto S11D, o maior buraco aberto de 

mineração de ferro do planeta, a construção precisa cerca de 244,000 tonéis de 

concreto. Esses projetos tem objetivo de agradas demandas chinesas e incluir 

uma extensão de ferrovias e da extensão do porto da Ponta da Madeira. Cerca 

de 80% dos equipamentos e maquinaria utilizada nesses projetos são de origem 

chinesas.  

O estado do Pará por exemplo cerca de 35% de todas as exportações do estado 

tem destino à China e das exportações, cerca de 80% das exportações chinesas 

são minério de ferro. A expansão da mineração do minério bruto de ferro tem 

trazido alguns efeitos negativos para o ecossistema da região. Vemos que com 

a expansão do projeto S11D da Vale já destruiu 44 cavernas, cerca de 2500 

hectares de terra para abrir o buraco. Nos impactos sociais e econômicos cerca 



de 10 mil pessoas migraram para perto da cidade do Canaã dos Carajás, a 

população da cidade dobrou de 30mil para 60mil desde o início do projeto. Esse 

crescimento populacional causa pressão na criação de saúde pública e nos 

serviços de educação dentro da cidade.  

Quando o projeto S11D estava em funcionamento, cerca de 15mil trabalhadores 

estarão diretamente ou indiretamente envolvidos.  

 

7.  Conclusões Finais 

A China tem um crescimento estratégico com uma economia doméstica forte e 

quer se mostrar preparada para fazer investimentos em projetos de larga escala 

em desenvolvimento de infraestruturas e em outros aspectos dentro da 

conectividade do BRI. O BRI afeta o comércio internacional e os investimentos 

internacionais. 

A estratégia de desenvolver mercados para seus produtos através da 

conectividade do BRI, enquanto investe na transferência de tecnologia como 

forma de investimento dos seus value-chains, ajuda a alivar o seu excesso de 

produtividade industrial no curto prazo e no longo prazo a China constrói uma 

plataforma global que vai facilitar comercio e investimentos com os países 

envolvidos com o BRI enquanto a China se apresenta como papel central. 

Uma parte importante dos seus investimentos além da construção de 

infraestruturas de conectividade é a construção de siderúrgicas energéticas ao 

longo do Belt and Road, mantendo então a China como um dos principais liderer 

em linhas de alta voltagem. É importante notar também que o desenvolvimento 

áreas de informação nas cidades é crucial para o campo do desenvolvimento do 

5G Chinês e sua perpetuação como líder regional na área.  

Também é importante notar que, o crescimento e criação de novos blocos 

econômicos no campo do comércio internacional, que resultam em um flow 

positivo para todos os países envolvidos.  

Muitos dos projetos de infraestruturas não podem ser pagos sozinhos pela China 

então, a importância de participação de países na Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) é crucial no engajamento do BRI. Com o 



crescimento dos países asiáticos e o aumento de qualidade de vida, mais e mais 

países vão participando do BRI e criando uma nova forma de hegemonia oriental, 

uma capaz de chegar aos standards ocidentais e transcender suas limitações.  
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