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RUMO AO MUNDO 

SINOCÊNTRICO?  

AS TRANSFORMAÇÕES 

GLOBAIS E SUAS 
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BRASIL  



1. O deslocamento de poder econômico para a Ásia  

 

2. Como nossa visão ocidental -cêntrica afeta nossas previsões 

sobre as consequências políticas  

 

3. A ascensão da ‘ordem paralela’  

 

4. Implicações para o Brasil  



 O Brasil deverá sofrer uma queda de 3,5% no PIB neste ano, 

prevê o Fundo Monetário Internacional (FMI). O país deverá 

sofrer a maior queda entre os emergentes.  

 

 O FMI também prevê que o Brasil terá um desempenho 

econômico estagnado em 2017.  

 

 A economia global deverá crescer 3.4% em 2016 e 3.6% em 

2017. 

 

 O FMI identifica o Brasil como a principal nação que está 

puxando as projeções gerais para baixo.  

A CRISE BRASILEIRA 



 Isso significa que a principal macro tendência, o 

deslocamento de poder para os emergentes, chegou ao fim?  

 

 Nos últimos 20 anos, a China adicionou $2 trilhões de dólares 

do PIB global, criou 120 milhões de empregos, e tirou 400 

milhões de pessoas da pobreza: a maior redução da história.  

 

 Sua emergência é muito mais acelerada do que da Grã-

Bretanha ou dos EUA no passado.  

 

MAS NÃO É O FIM DOS EMERGENTES 
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 O Ocidente está lentamente perdendo a capacidade de 

determinar a agenda global, algo com que estávamos tão 

acostumados que se tornou difícil imaginar a governança 

global sem a predominância ocidental.   

 

 Por mais de um século, a concentração extrema de poder 

econômico permitiu que o Ocidente iniciasse, legitimasse e 

advogasse com eficácia políticas globais nas áreas de 

economia e segurança.  

 

 Para a maioria dos observadores ocidentais, atores não-

ocidentais raramente exerceram um papel construtivo na 

administração da governança global.    

QUAIS SERÃO AS CONSEQUÊNCIAS 

GEOPOLÍTICAS? 



 Consequentemente, o futuro da ordem global — não mais sob 

controle do Ocidente —  geralmente é visto como caótico, 

desorientador e perigoso.  

 

 A ampla maioria dos acadêmicos de relações internacionais 

acredita que o declínio relativo do poder estadunidense terá 

consequências globais profundamente negativas.  

NOSSA VISÃO OCIDENTAL-CÊNTRICA 



 A maioria dos analistas esquece as contribuições que 

pensadores e culturas não-ocidentais fizeram e os 

conhecimentos, tecnologias, ideias e normas —  por exemplo, 

da China e do mundo muçulmano —  de que o Ocidente se 

beneficiou para se desenvolver econômica e politicamente . 

 

 Com potências como a China provendo cada vez mais bens 

públicos globais, a ordem pós-ocidental não será 

necessariamente mais violenta ou instável do que a ordem 

global atual.   

NOSSA VISÃO OCIDENTAL-CENTRISTA 



 De fato, em vez de confrontar diretamente instituições 

existentes, potências emergentes —  l ideradas pela China —  

estão discretamente elaborando os primeiros estágios do que 

podemos chamar de uma “ordem paralela”.  

 

 Esta ordem paralela inicialmente complementará e, mais 

tarde, possivelmente desafiará as instituições internacionais 

existentes hoje em dia 

A ESTRATÉGIA DOS EMERGENTES 



 Em parte, as novas instituições surgiram em função da 

mobilidade social limitada da ordem atual e porque as 

instituições vigentes são incapazes de integrar potências 

emergentes adequadamente.  

 

 Engajados em uma estratégia de hedging ,  os emergentes vão 

continuar a investir em instituições existentes, o que é um 

sinal de reconhecimento da força da ordem vigente, mas elas 

também irão buscar modificar a hierarquia do sistema para 

obter privilégios aos quais apenas os Estados Unidos têm 

acesso por ora.  

POR QUE SURGEM AS NOVAS 

INSTITUIÇÕES?  



 

 A noção de que a China “não terá amigos”, mesmo sendo a 

maior economia do mundo, exagera a importância do soft 

power e implica uma interpretação enviesada da emergência 

da ordem pós-Segunda Guerra Mundial.  

 

 Como principal economia do mundo, a China conseguirá criar 

alianças com mais facilidade do que pensamos hoje –  por 

exemplo, oferecendo bens públicos globais por meio de sua 

l iderança institucional 

INSTITUIÇÕES E SOFT POWER 
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 Ao passo que países do Pacífico já se adaptaram à nova 

realidade, a região como um todo terá de passar por um 

processo de reorientação estratégica para se adequar a um 

mundo menos centrado nos Estados Unidos.  

 

 Isso implicará, deixando questões ideológicas de lado, 

aprender a beneficiar -se da competição global emergente 

entre Washington e Pequim —  dinâmica que tende a marcar a 

década que está por vir.   
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