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Entre os dias 13 e 15 de maio, o Conselho Empresarial Brasil-China, em parceria com 

a FIRJAN, o CEBRI, a FUNAG, a CNI e a Fundação iFHC, realizou um ciclo de 

palestras com o Professor David Shambaugh, nas cidades do Rio de Janeiro, Brasília 

e São Paulo. 

 

Rio de Janeiro, 13 de maio. 

 

A primeira palestra ocorreu no Rio de Janeiro, no dia 13 de maio. No evento 

organizado em parceria com a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN) e 

com o Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), Shambaugh lançou, no 

Brasil, o seu novo livro, intitulado China Goes Global: The Partial Power. Participaram 

da mesa de debate Amaury Temporal, Diretor do Centro Internacional de Negócios da 

FIRJAN, o Embaixador Luiz Augusto de Castro Neves, Presidente do Centro Brasileiro 

de Relações Internacionais (CEBRI), e Julia Dias Leite, Secretária Executiva do 

CEBC. 

Durante seu discurso, Shambaugh observou duas correntes de autores que escrevem 

sobre a ascensão chinesa – de um lado, há os mais pessimistas, que creem em uma 

ascensão inevitável da China, envolvendo uma desestabilização dos EUA e, de outro, 

há os mais entusiasmados, que acreditam que a China se tornará naturalmente a 

maior potência mundial. A perspectiva de Shambaugh, por sua vez, é mais cética com 

relação ao futuro da ascensão chinesa. Para o Professor, a China não se tornará uma 

potência global plena, mas uma potência parcial, uma vez que, segundo ele, o país 

asiático não possui participação relevante em uma série de temas tratados na esfera 

internacional. 
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Apesar de ser a segunda maior economia mundial e ter um grande poderio militar, que 

vem passando por processos de modernização, a China não pode ser considerada 

uma potência global por excelência. Para Shambaugh, o fato de ser uma grande 

potência no campo militar, como foi a URSS, ou no campo econômico, como é o 

Japão, não necessariamente faz de um país uma potência global. Uma vez definindo o 

conceito de “poder” como a influência capaz de mudar eventos, o autor de China Goes 

Global limita o conceito de potência global a um país que seja influente em diversos 

temas e diferentes áreas no mundo. Para o sinólogo, a capacidade do país asiático de 

influenciar eventos mundiais está se ampliando, especialmente nos temas 

relacionados a commodities, turismo e ciberespionagem. Contudo, em muitos 

aspectos, a China ainda não apresenta relevância considerável, como em termos de 

influência cultural e soft power, direitos humanos e diplomacia geral, entre outros.  

Neste contexto, o especialista afirmou que a China tem buscado ampliar a capacidade 

internacional de seu soft power, uma vez que o país apresenta uma imagem global 

conflitante e não possui aliados de fato. Em razão deste cenário, Shambaugh 

observou que o governo chinês tem investido em mudanças em relação à forma como 

o estrangeiro enxerga o país, sobretudo na área cultural, ainda pouco explorada.  

Em termos diplomáticos, Shambaugh explicou que a China não tem se mostrado muito 

ativa em mudar as relações internacionais, havendo a prevalência pela busca de 

interesses particulares do país em detrimento de um real comprometimento com o 

mundo. Este comportamento pode ser explicado uma vez que o principal motivador 

chinês para a sua diplomacia é o desenvolvimento econômico.  

O Professor discorreu, também, sobre a questão da existência de uma crise atual na 

identidade chinesa que, segundo o autor, tem grande influência nas ações do país no 

exterior. Este cenário faz com que os chineses tenham dificuldades em definir com 

precisão uma série de questões, tais quais: quem são seus parceiros naturais; se são 

uma potência global ou regional; e se devem intensificar suas relações sul-sul ou focar 

no sudeste asiático, entre outros aspectos. Dessa forma, ele abriu espaço para 

compreendermos que uma mudança na maneira como os chineses se veem poderia 

fazer com que suas ações se apresentassem de modo mais incisivo no cenário 

internacional. 
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 Luiz Fernando Furlan, Embaixador Sergio Amaral,  
 Embaixador Li Jinzhang 

 

    
  

 
 

  
  

David Shambaugh, Embaixador Luiz Augusto Castro Neves, 
Amaury Temporal e Julia Dias Leite. 

Professor David Shambauhg, na sede da Firjan, no Rio de 
Janeiro.  
 

Julia Dias leite e David Shambaugh. Embaixador Luiz Augusto Castro Neves, David Shambaugh 
Julia Dias Leite e Amaury Temporal. 
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Brasília, 14 de maio. 
 

No dia 14 de maio, foram realizadas duas palestras em Brasília, 

uma com o tema: “Assessing China’s relation with Latin America”, 

em parceria com a Fundação Alexandre Gusmão (FUNAG) e 

outra sobre o seu livro “China Goes Global”, organizada em 

parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI).  

 
Na primeira palestra, ocorrida na sede da FUNAG, Shambaugh, 

abordou as relações da China com a América Latina. A mesa de 

debate contou com a participação do presidente da FUNAG, Embaixador José Vicente 

Pimentel, do Diretor do Departamento da Ásia do Leste, Embaixador Francisco Mauro 

Brasil de Holanda e do Coordenador de Pesquisa e Análise do Conselho Empresarial 

Brasil-China, André Soares. 

 
Durante o seu discurso, Shambaugh referiu-se à América Latina como um prisma no 

qual é possível observar características importantes da presença e das atividades 

globais da China. Em sua opinião, houve uma mudança estrutural nas relações entre a 

China e a América Latina nos anos 90. Antes disto, as relações eram pautadas em 

comércio mínimo, investimento recíproco, diplomacia e apoio a Estados de esquerda. 

Após os anos 90, a abordagem chinesa à região se tornou bastante sistemática, 

estratégica e coordenada. O autor elucidou que a China possui uma estratégia para a 

América Latina, mas que a recíproca não é verdadeira.  

O professor analisou e mediu o envolvimento chinês na região dividindo-o em quatro 

dimensões: diplomática, comercial, cultural e de segurança. Segundo ele, os 

elementos comerciais e diplomáticos são preponderantes. Conforme explicado pelo 

autor, ainda que haja um apelo por uma diplomacia multilateral e pelo soft power, a 

presença chinesa é motivada, primordialmente, pelo comércio e pela necessidade 

chinesa de adquirir matérias-primas e fontes de energia.   

No que tange à dimensão diplomática, a América Latina é uma região na qual a China 

enfrenta uma competição diplomática com Taiwan, já que 47% dos países que 

reconhecem a ilha estão localizados na região, tornando este um elemento essencial 

da estratégia regional de Pequim. Com o intuito de reforçar os laços bilaterais, a China 

desenvolveu diversas parcerias estratégicas com os países latino-americanos, bem 

como buscou intensificar a diplomacia bilateral de alto nível.  

Com relação à cultura, a presença chinesa, também está crescendo, devido ao 

aumento do turismo chinês e da imigração. Ademais, a China tem feito uso de 

diferentes iniciativas, como o lançamento, em novembro de 2011, do China Daily em 

espanhol e a oferta de mil bolsas universitárias para estudantes latino-americanos 
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estudarem na China anualmente. De modo geral, a China apresenta pouco soft power 

na região.  

No que se refere ao setor militar e de segurança, a presença da China na região é 

pequena, porém, crescente. O governo chinês está ciente de que o governo 

americano observa atentamente os movimentos chineses na região. No campo da 

segurança, a relação China-América Latina apresenta dois tópicos principais: o 

intercâmbio de profissionais militares – a China, inclusive, treina alguns oficiais latinos 

– e o comércio de armas, no qual o país asiático vende uma pequena quantidade de 

equipamento militar, especialmente, de pequeno porte, e compra armamentos e 

equipamentos de grande porte do Brasil.  

A respeito do comércio, pode-se afirmar que esta é a dimensão mais importante e que 

tem crescido exponencialmente. A China se tornou, recentemente, o principal parceiro 

comercial de diversos países latino-americanos, inclusive o Brasil, que é responsável 

por quase 40% do comércio da região com o país asiático. Por outro lado, o Brasil é 

apenas o 20º. maior parceiro comercial da China. A composição das pautas é bastante 

concentrada e pouco diversificada, visto que o comércio é movido pela demanda 

chinesa por matérias-primas, commodities agrícolas, minerais e recursos energéticos, 

que, por sua vez, têm aumentado o preço global destas commodities. Em 

contrapartida, a importação latino-americana se dá em produtos manufaturados, 

especialmente, em eletrônicos, mas, também, em têxteis, calçados e afins. Em relação 

ao investimento estrangeiro direto chinês na região, pode observar-se um aumento, de 

modo que, hoje, a América Latina é o segundo maior destino no mundo, perdendo 

apenas para a Ásia.  

Shambaugh concluiu que a diplomacia do país asiático é moldada em função dos 

interesses comerciais chineses, levantando a questão de que resta saber se esta 

presença continuará sendo bem recebida no longo prazo, dado que, de acordo com 

estudos recentes, a imagem da China vem decaindo na região. Por fim, o Professor 

reiterou que a influência americana na região permanece bem maior do que a chinesa 

e sugeriu que a China e os EUA realizem mais encontros a fim de aprofundar o 

diálogo sobre a América Latina.  
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 Luiz Fernando Furlan, Embaixador Sergio Amaral,  
 Embaixador Li Jinzhang 

 

    
  

 
 

 

André Soares, Embaixador Francisco Mauro Brasil de 
Holanda, David Shambaugh e Embaixador José Vicente de Sá 
Pimentel. 

David Shambaugh e Embaixador José Vicente de Sá Pimentel. 

Embaixador Francisco Mauro Brasil de Holanda, David 
Shambaugh e Embaixador José Vicente der Sá Pimentel. 
 

Público.  
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No segundo evento, realizado na sede da CNI, David Sambaugh apresentou o seu 

novo livro e abordou os mesmos temas da palestra proferida na cidade do Rio de 

Janeiro. Participaram da mesa de debate Diego Bonomo, Gerente Executivo da 

unidade de Comércio Exterior da CNI, e André Soares, Coordenador de Pesquisas do 

CEBC. 

 

     
 Luiz Fernando Furlan, Embaixador Sergio Amaral,  
 Embaixador Li Jinzhang 

 

    

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diego Bonomo, Gerente Executivo da unidade de Comércio Exterior 
da CNI, David Shambaugh e André Soares, Coordenador de 
Análise e Pesquisa do CEBC, 

David Shambaugh e André Soares, Coordenador de Análise e 
Pesquisa do CEBC, durante palestra na CNI. 

Público.  Diego Bonomo, Gerente Executivo da unidade de Comércio Exterior 
da CNI e David Shambaugh  
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São Paulo, 15 de maio. 
 
O ciclo de palestras se encerrou na cidade de São Paulo, no dia 15 de maio. Na 

ocasião, o CEBC promoveu, em parceria com a Fundação Instituto Fernando Henrique 

Cardoso (Fundação iFHC), a palestra intitulada “China: the challenges of the new 

leadership”.  

 

 

 

 

 

Participaram da mesa de debate, o Presidente do CEBC, Embaixador Sergio Amaral, 

o Embaixador Clodoaldo Hugueney, que deixou recentemente a Embaixada do Brasil 

em Pequim, e o Superintendente Executivo da Fundação iFHC, Sergio Fausto. No 

evento, Shambaugh falou sobre o atual cenário político e econômico da China e 

abordou os desafios das novas lideranças políticas chinesas. 

Em sua análise, Shambaugh destacou que a nova configuração do governo chinês já 

vem demonstrando traços reformistas. Segundo o sinólogo, o Presidente Xi Jinping 

tem dado especial atenção ao conceito do “Chinese Dream”, que apesar de ainda 

pouco elaborado, é claramente norteado pela busca por uma sociedade mais 

igualitária, cujo objetivo último seria o “grande renascimento da nação chinesa”, com o 

qual o país virá a recuperar seu papel central na ordem global. 

 

Embaixador Clodoaldo Hugueney, David Shambaugh,  Sergio Fausto e  Embaixador Sergio Amaral 
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Em paralelo, Shambaugh indicou que Xi, também tem mostrado certo pragmatismo em 

algumas políticas, especialmente as de ordem nacionalista. Em razão de uma série de 

disputas territoriais com alguns de seus vizinhos, o Presidente chinês tem sido mais 

assertivo no que se refere a uma firmeza maior nas políticas de segurança, o que tem 

reverberado em um discurso voltado para a militarização do país. 

Shambaugh deu especial destaque ao grande número de desafios que a nova 

liderança chinesa terá pela frente, apontando que o país precisa reorientar o seu 

crescimento econômico para um modelo baseado em consumo doméstico e 

exportações de maior valor agregado. Além disto, Shambaugh ressaltou a 

necessidade de se quebrar o monopólio exercido pelas grandes estatais chinesas 

sobre setores fundamentais para a economia, como o sistema bancário e financeiro, 

telecomunicações, indústria de defesa e aeroespacial, indústria pesada e transportes. 

Somado a isto, também foi apontada a necessidade de a China investir mais em 

seguridade social, saúde pública, proteção ambiental e educação, atentando a 

reformas relacionadas ao sistema jurídico, censura de mídias e conflitos étnicos.  

Shambaugh apresentou grande preocupação com a capacidade do governo chinês em 

realizar esta série de mudanças, dado o sistema monopartidário do país. Na visão do 

especialista, as reformas necessitam de um sistema político democrático para serem 

implementadas. Por fim, como consequência, Shambaugh sugeriu que a pressão 

social deverá aumentar nos anos que estão por vir e caberá ao governo chinês 

avançar nas reformas políticas a fim de atender às necessidades sociais.  

Em seguida, o Embaixador Sergio Amaral concordou com Shambaugh e salientou 

algumas das grandes questões que a China enfrentará nos próximos anos. A primeira 

delas foi referente à capacidade do país em crescer de forma sustentável no futuro 

próximo. De acordo com Sergio Amaral, o crescimento chinês ainda precisa se provar 

sustentável e capaz de administrar os desafios que se apresentarão para as reformas 

econômicas. A segunda diz respeito a como o governo chinês irá lidar com as 

questões sociais do país, dado que a desigualdade social tem crescido muito nos 

últimos anos e que os sistemas de migração local (hukou) deverão ser reformados. 

Por fim, o Embaixador reiterou a questão política posta por Shambaugh, afirmando 

que será difícil para a China atingir seus objetivos de médio prazo com o modelo 

político fechado que possui. 

A sessão terminou com os comentários do Embaixador Clodoaldo Hugueney, que 

focou sua fala na questão das reformas econômicas que o país enfrentará. Para 

Hugueney, o governo Hu Jintao-Wen Jiabao foi capaz de lidar com uma grande crise 

mundial, mantendo a China dentro das suas expectativas de crescimento, e, apesar 

das reformas não terem avançado de forma significativa neste período, é de se 

considerar o esforço por eles realizado. O Embaixador também detalhou como o 

processo de reforma é feito na China, alertando que não devemos esperar rápidas 

reformas conduzidas pelo governo central. De acordo com ele, a China realiza suas 
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reformas de maneira experimental em diferentes regiões do país e, somente após um 

período de teste, as políticas são implementadas em nível nacional. O Embaixador 

indicou, ainda, que não existe nenhum plano estruturado sobre a reforma política e 

concordou com Shambaugh, apontando que os desafios econômicos só serão 

superados se as reformas no plano político forem direcionadas.  

 

     
 Luiz Fernando Furlan, Embaixador Sergio Amaral,  
 Embaixador Li Jinzhang 

 

    
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Shambaugh Embaixador Clodoaldo Hugueney e David Shambaugh 

Embaixador Clodoaldo Hugueney, David Shambaugh, Sergio 
Fausto e Embaixador Sergio Amaral 
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