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Realizada no dia 30 de novembro, em São Paulo, no 
escritório do Veirano Advogados, esta edição do Café 
China contou com a participação especial de Rubens 
Ricupero, que proporcionou aos associados do CEBC 
e convidados um debate sobre as relações entre Es-
tados Unidos e China no contexto da última visita de 
Estado feita pelo presidente Trump à Pequim. 

RUBENS RICUPERO

Diplomata de carreira, atuou nas embaixadas do Brasil em Genebra, Washington e Roma. Exerceu os car-
gos de Ministro do Meio Ambiente e da Amazônia, bem como de Ministro da Fazenda. Entre 1995 e 2004 
dirigiu a UNCTAD, em Genebra. Atuou como diretor da FAAP de 2005 a julho de 2017. A partir de agosto 
de 2017, assumiu como Decano para Assuntos Institucionais da FAAP. É autor de vários livros e ensaios 
sobre relações internacionais, desenvolvimento econômico, comércio mundial e história internacional.

NO MOMENTO ATUAL, OS 
ESTADOS UNIDOS SÃO 

MAIS UM PROBLEMA AO 
SISTEMA INTERNACIONAL 

DO QUE A CHINA”     
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Em sua exposição, Ricupero indicou que a relação entre EUA e China é 
a mais importante do sistema internacional, tendo evidenciado que a 
interação entre os dois países será responsável por desenhar o forma-

to da macroestrutura internacional do século XXI.

Após o primeiro encontro entre Xi e Trump, realizado em Mar-a-Lago, nos 
Estados Unidos, em abril, essa foi a segunda vez na qual os dois presiden-
tes se encontram em um contexto de visita de Estado, sendo importante 
notar as nuances e desdobramentos iniciais dessa reunião. De acordo com 
Ricupero, a visita foi uma oportunidade para se tentar definir como será a 
nova abordagem do atual presidente americano sobre a China. No mandato 
do presidente Barack Obama, o país asiático havia sido alçado ao centro da 
redefinição da política externa americana - a chamava “estratégia pivô” - ou 
seja, Obama buscou transferir o eixo da atenção da diplomacia americana 
da Europa e Oriente Médio para a Ásia do Leste, com ênfase em dois temas: 
a presença chinesa no Mar do Sul da China e o destino do país asiático em 
relação a seu regime político, direitos humanos e assuntos correlatos.

Ricupero notou que tem sido uma característica típica do presidente 

Trump negar tudo que Obama fez em qualquer setor, e não escapa a essa 
abordagem a relação com a China. Obviamente, Trump não prosseguiu a 
abordagem do pivô - ao menos nesse aspecto mais confrontacionista em 
relação ao Mar do Sul da China - e está tentando inaugurar um tipo de 
relação com ênfase na química pessoal, algo que não houve entre os pre-
sidentes Xi e Obama. Dessa vez, comentou Ricupero, tanto Trump como 
Xi dão sinais de que encontraram um relacionamento pessoal bastante 
cordial. No encontro de Mar-a-Lago, por exemplo, claramente houve essa 
característica, na qual Trump deliberadamente não deu um destaque mui-
to grande às divergências. 

Na sequência, a visita que ocorreu em Pequim, em novembro, tem em ter-
mos diplomáticos uma hierarquia muito maior, visto que foi uma visita ex-
traordinariamente pomposa. Segundo Ricupero, o embaixador da China em 
Washington disse que foi uma “State Visit Plus”, que é o mais alto grau 
em termos de visita diplomática. E de fato foi. Ricupero comentou que o 
próprio Xi ofereceu um banquete a Trump dentro da Cidade Proibida, algo 
sem precedentes em termos de linguagem protocolar na história da China 
desde a fundação da República Popular.
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Ricupero, no entanto, demonstrou que não com-
partilha dessa visão, tendo observado que a di-
plomacia das grandes potências é muito mais 
complicada do que parece na superfície. Essas 
críticas, além de se concentraram em aspectos 
pessoais do comportamento de Trump na China, 
costumam também indicar que não houve ne-
nhum resultado substantivo após a visita: sobre 
a questão da Coreia do Norte, não se anunciou 
nada de diferente do que já havia no passado; 
em relação a questões comerciais, tampouco 
houve algum progresso efetivo. 

Mas Ricupero levantou uma nota de cautela. Se-
gundo o embaixador, em uma visita como essa, 
nem sempre o que se discute em privado é divul-
gado ao público. Não se sabe até que ponto nas 

conversas privadas sobre a Coreia do Norte ou 
em relação a questão comercial não teria havi-
do avanços significativos que se preferiu manter 
em sigilo - sobretudo o caso da Coreia do Nor-
te - por razões óbvias. Então, como mencionou 
o diplomata, é preciso deixar passar um tempo 
para de fato saber se houve avanços ou se aquilo 
que se disse na conferência de imprensa reflete 
o que ocorreu na realidade.

Ricupero, como mencionou, não é inteiramente 
partidário dessa visão negativista, uma vez que 
a mesma é reflexo do establishment. A imensa 
maioria dos que pensam sobre relações interna-
cionais ou que tem peso na vida econômica ame-
ricana pertencem a essa posição mais negativa 
e crítica. Mas essa visão, que teme um confronto 
com a China e a Rússia, reflete um pensamento 
que precisa ser avaliado com olhos críticos. 

O diplomata citou a hipótese da existência de 
uma “armadilha de Tucídides” na qual sempre 
que uma grande potência emerge no cenário in-
ternacional e desafia a posição do hegemon, a 
tendência é que, cedo ou tarde, um conflito seja 
inevitável. Pessoalmente, Ricupero indicou que 
sempre olhou com muita inquietação essa ten-
dência, que é ainda reminiscente da Guerra Fria, 
preferindo se inclinar a favor de uma aborda-
gem realista como a de Henry Kissinger. Nesse 
debate, Ricupero vê que de um lado há todo um 
establishment muito próximo de Hillary Clinton, 
rival política de Trump, enquanto de outro há 
um posicionamento alinhado ao pensamento de 
Kissinger e Nixon, dos anos 70, que é a visão da-
queles que de fato fizeram a aproximação com 
a China. Na opinião de Ricupero, Kissinger tem 
sido a figura mais destacada desse grupo, ten-
do feito vários pronunciamentos recentemente 

MAS, EM TERMOS GERAIS, COMO PODEMOS 
INTERPRETAR OS RESULTADOS DESSA VISITA?

Conforme a visão apontada por Ricupero, o 
que impressiona é que nos EUA a imensa maio-
ria enxergou a visita de Estado de novembro 
negativamente.  O diplomata comentou que o 
ex-subsecretário de Estado dos EUA, Nicholas 
Burns, disse que Trump “apareceu como um 
suplicante”, se prostrando frente a Xi, o que é 
uma linguagem particularmente ofensiva. Isso 
porque boa parte do tom da visita evidenciava 
que Trump tinha interesse em tentar conven-
cer Pequim a ter maior papel na crise da Coreia 
do Norte, e parta tanto, Trump não se dispôs a 
suscitar problemas de divergência comercial ou 
outras questões delicadas, chegando ao ponto 
de dizer que não culpava os chineses de tirar 
vantagem na questão comercial frente a “fra-
queza” dos presidentes que o precederam.
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curso do presidente americano pode mudar o status da relação bilateral 
a qualquer momento. Por exemplo, pode acontecer que o recente teste 
balístico da Coreia do Norte cause algum novo abalo, pois como sabemos, 
durante duas semanas e meia Pyongyang esteve particularmente quieta, 
não perturbou nem a visita de Estado, nem o congresso do Partido Comu-
nista da China, como se temia. Mas na hora que a Coreia do Norte lançou 
o último míssil foi um grande desafio, pois se sabe que esse teste é o mais 
grave de todos.  

sustentando que não há nenhum determinismo que obrigue um conflito 
entre China e EUA, e que, ao contrário, seria muito mais benéfico para o 
mundo se fosse possível encontrar uma forma de acomodação para as 
relações entre os dois países. 

Nesse sentido, Ricupero observou que a China é uma potência que não 
contesta o sistema internacional vigente, pelo simples fato de que o país 
asiático tem crescido muito nesse contexto. O avanço da China nesses úl-
timos 40 anos, de um país que não podia assumir seu lugar no Conselho 
de Segurança, à situação atual, de membro permanente do Conselho e o 
país que mais cresceu no mundo, se deu ao abrigo do sistema internacional 
moldado há 72 anos, no fim da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, por que 
a China teria interesse em destruir um sistema que tem funcionado a seu 
serviço? Tanto é assim, indicou o diplomata, que hoje vemos as maiores crí-
ticas ao sistema internacional vindas muito mais do presidente Trump e dos 
americanos do que dos chineses. Basta observar que Pequim se posiciona 
favoravelmente a debates que incluem o Acordo de Paris, a globalização, a 
OMC, que são todos pilares do sistema atual.  

Então, sob esse conceito, o que Ricupero vê é um sábio realismo, até mes-
mo na atitude de Trump no contexto da recente visita de Estado à China. 
Entretanto, o diplomata alertou que a característica instabilidade do dis-
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Sobre essa questão de Pyongyang, Ricupero comentou que o jornal ame-
ricano The New York Times tem um editorial que aponta que o recente 
teste pode indicar que a Coreia do Norte está próxima de concluir seu 
avanço balístico e nuclear, e que a partir daí, estará disposta negociar, pois 
será alçada a condição de potência nuclear. Ao mesmo, Ricupero apontou 
que há certas contradições, pois no mesmo jornal há declarações da em-
baixadora americana na ONU dizendo que o mundo ficará mais próximo 
de uma guerra. 

Nesse sentido, Ricupero acredita que tudo indica que a tendência da po-
lítica americana é, querendo o não, se conformar que a Coreia do Norte 
é agora uma potência nuclear e balística, e a partir daí se poderia tentar 
começar alguma negociação. Por exemplo, poderiam fazer uma moratória 
em relação a futuras tecnologias bélicas, e em troca disso, teria a ideia que 
os chineses já sugeriram várias vezes, que as manobras na Coreia do Sul 
fossem descontinuadas e que os EUA reduzissem sua presença militar na 
região, ou seja, algum tipo de entendimento que houvesse dos dois lados e 
que apontasse para alguma colaboração econômica com a Coreia do Nor-
te. Essas seriam as linhas gerais de uma solução diplomática. Entretanto, 
comentou Ricupero, todas essas hipóteses são cheias de incertezas.

NESSE CENÁRIO, QUAL SERIA A 
ALTERNATIVA POLÍTICA PARA UMA  
MOLDURA DE COOPERAÇÃO? 

Ricupero sugeriu que a política de confronto levaria a desdobramentos 
muito inquietantes, inclusive para o Brasil, a despeito de não temos ne-
nhum problema estratégico militar com a China e menos ainda com a Ásia 
de forma geral. O interesse do Brasil, de acordo com o diplomata, não 
deve ser o de tomar partido, porque inclusive temos outros parceiros im-
portantes na Ásia, como o Japão. Ricupero indicou que a visão do Brasil 
deve ser pragmática - como é a visão da própria China – ou seja, trabalhar 
o máximo que pudermos com o mercado chinês e aproveitar o que eles 
puderem oferecer em matéria de investimento e infraestrutura. Além disso, 
Ricupero citou que o Brasil já está de certa forma engajado em algumas 
iniciativas da China de reforma ou aprimoramento da ordem global, como 
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é o caso do Novo Banco de Desenvolvimento 
(Banco dos BRICS) e o Banco Asiático de Inves-
timento em Infraestrutura (AIIB). O embaixador 
lembrou que os americanos se abstiveram de 
entrar nessas iniciativas, enquanto o Brasil está 
participando.

Em suas considerações finais, Rubens Ricupe-
ro apontou que ainda não existe uma estraté-
gia clara do governo Trump em relação a China. 
Existem elementos, mas nada de fato que deter-
mine uma posição oficial do novo governo dos 
Estados Unidos. O que temos até o momento, si-
nalizou Ricupero, são movimentos táticos, como 
o das recentes visitas de Estado. 

Esses movimentos, segundo o embaixador, 
apontam para um bom direcionamento das 

relações bilaterais, pois não há alternativa aos 
Estados Unidos que não seja reconhecer as rei-
vindicações de Pequim em relação a questão 
das ilhas do Mar do Sul da China, caso contrá-
rio haveria precedente para uma deterioração 
grave do relacionamento entre os dois países. 
Ao mesmo tempo, no tabuleiro geopolítico, Ri-
cupero sugeriu que um posicionamento mais 
distante dos EUA no que tange ao imbróglio 
no mar do Sul da China poderia levantar alguns 
problemas, sobretudo no que se refere a possí-
veis reações do Japão e Coreia do Sul. Até que 
ponto Tóquio e Seul continuarão confiando no 
guarda-chuva nuclear dos EUA? Esses países 
poderiam procurar por conta própria aumentar 
sua capacidade de autodefesa? Como reagi-
riam os outros países asiáticos caso os Estados 

Unidos adotem – como chegou a sugerir Trump 
– uma atitude de árbitro em relação a questão 
das ilhas?

Nesse sentido, Ricupero esclareceu que há mui-
tas questões em aberto, mas ainda assim, a visão 
de Kissinger - de busca de um entendimento e 
de definição de uma moldura comum às duas 
grandes potências que permita a continuação de 
uma competição pacifica - é a que mais atende 
os interesses da paz e da prosperidade mundial. 

Sobre o Brasil nesse contexto, o diplomata de-
monstrou acreditar que devemos ter todo o in-
teresse nessa visão de equilíbrio, e não na visão 
do confronto, com a qual não teríamos nada a 
ganhar. 

Por fim, Ricupero concluiu que, no momento 
atual, os Estados Unidos são mais um problema 
ao sistema internacional do que a China. 
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SOBRE O CEBC
Fundado em 2004, o Conselho Empresarial Brasil-
-China é uma instituição bilateral sem fins lucrati-
vos formada por duas seções independentes, uma 
no Brasil e outra na China, e dedicada à promoção 
do diálogo entre empresas dos dois países.

O CEBC concentra sua atuação nos temas estru-
turais do relacionamento bilateral sino-brasileiro, 
com o objetivo de aperfeiçoar o ambiente de co-
mércio e investimento entre os países.

As seções do CEBC têm autonomia completa e pau-
tam sua atuação de acordo com os interesses de 
seus associados, mantendo intensa cooperação 
para o fomento do comércio e de investimentos 
mútuos. A seção chinesa, sediada em Pequim, tem 
suas atividades coordenadas e supervisionadas 
pelo Ministério do Comércio da China (MOFCOM) e 
integra a estrutura do Conselho para Promoção de 
Investimento Internacional da China (CCIIP).

O CEBC foi, em 2015, reconhecido oficialmente, no 
Plano de Ação Conjunta assinado entre o Brasil e a 
China, como o principal interlocutor dos governos 
na promoção das relações empresariais entre os 
dois países.


