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Cedo ou tarde, é certo que a China  
se consolidará como a maior economia 
do mundo. O país conseguirá estender 

seu domínio a outras áreas?  
Existe um limite para o exercício  

de seu soft power — o poder  
de influenciar outras nações?

nathalia watkins, de pequim

Ela vai  
lidErar  

o Mundo?

Prédios de 
escritório em 
Pequim: a capital  
de um país  
em rápida 
transformação
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lgumas árvores e 
pequenas lojas se 
perdem em labirin-
tos de vielas estrei-
tas, onde filas de 

residências históricas são fechadas com por-
tões de madeira, sempre esculpidos com ca-
racteres destinados a trazer boa sorte para o 
dono da casa. Os bairros tradicionais chama-
dos hutongs, comuns em Pequim e em outras 
regiões no norte da China, começaram a ser 
estabelecidos ainda na dinastia Yuan, em 1279. 
Até hoje, caminhar pelos hutongs é uma imer-
são na história e na cultura milenares da China. 
Mas o passeio pelo passado não esconde nem 
do mais distraí do visitante que o país já deu 
um salto irreversível para o futuro. O bucolis-
mo da vida chinesa como ela é divide espaço 
com suntuosos edifícios, reluzentes centros 
comerciais, novas estradas e largas pontes que 
não deixam dúvida: o gigante asiático acordou, 
trabalha a todo vapor há décadas e não preten-
de descansar enquanto não ocupar o lugar que 
lhe cabe no mundo. O fim do protagonismo 
econômico global exercido pelos Estados Uni-
dos nos últimos 100 anos terá implicações que 
vão além da economia. A pergunta é: qual será 
o alcance da influência chinesa? O país asiáti-
co vai liderar o mundo ou seu domínio ficará 
restrito ao campo econômico? “Quem arcará 
com os bens públicos globais, que incluem a 
manutenção de um sistema de comércio aber-
to, em termos tanto de regras quanto de segu-
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mercado consumidor da história. Por meio do 
incremento de novas tecnologias, como 5G e 
inteligência artificial, a China pretende, até 
2049, dobrar, se não triplicar, sua renda per 
capita”, diz o cientista político Marcus Vinícius 
Freitas, professor visitante na Universidade de 
Relações Internacionais da China, em Pequim.

Os chineses acreditam que ações valem mais 
do que palavras e, por isso, concentram esforços 
em construir infraestrutura em países em de-
senvolvimento. Para isso, a China contribuiu 
com 50 bilhões de dólares para o Banco Asiático 
de Investimentos em Infraestrutura e outros 41 
bilhões para o Novo Banco de Desenvolvimento, 
estabelecido pelo Brics, grupo que reú ne Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul, além de 40 
bilhões para a iniciativa Um Cinturão, Uma Ro-
ta, que traça uma estratégia de desenvolvimen-
to de infraestrutura e investimentos em países 
da Europa, da Ásia e da África. “Diferentemen-
te do Plano Marshall, não propomos uma estra-

rança para o transporte internacional? Quem 
cuidará da mitigação de conflitos e contribuirá 
para o desenvolvimento internacional? A Chi-
na vai querer pagar essa conta?”, questiona a 
cientista política Carla Freeman, diretora do 
Instituto de Política Externa da Universidade 
Johns Hop kins, em Washington.

Há mais divergências do que consenso sobre 
como funcionará um mundo liderado pela Chi-
na, uma sociedade relativamente fechada e 
guiada por um partido único. Muitos acreditam 
na emergência de dois grandes polos de 
influên cia: um liderado pelos Estados Unidos, 
no front ocidental, e outro por China, Rússia e 
Índia, no Oriente. “Os tempos de ascensão e 
queda de impérios são os mais propícios a con-
flitos e veremos uma tensão crescente entre 
esses blocos. A China tentará exercer cada vez 
mais influência, enquanto os Estados Unidos 
recuarão em meio ao nacionalismo e ao isola-
cionismo”, diz o futurologista Michael Lee, 

tégia unilateral. É uma iniciativa conjunta com 
os países anfitriões para que as partes envolvi-
das desfrutem dos resultados”, diz Sun Yafeng, 
pesquisador do Instituto Chinês de Relações 
Internacionais Contemporâneas, um dos maio-
res think tanks chineses. 

Ainda que o foco seja econômico, é inegável 
que exercer influência é um subproduto dese-
jado pela liderança do Partido Comunista. A 
primeira menção explícita à importância do 
soft power, ou “poder brando” — termo que 
descreve a habilidade de influenciar indireta-
mente o comportamento de outros por meios 
culturais ou ideológicos —, veio em 2007, du-

rante o 17o Congresso do Partido Comunista. 
“Devemos divulgar a cultura chinesa como 
parte do soft power de nosso país”, disse o então 
presidente Hu Jintao. Durante o 18o Congresso, 
sete anos depois, Xi Jinping observou: “Deve-
mos aumentar o soft power da China, construir 
uma boa narrativa e comunicar melhor as men-
sagens da China para o mundo”. De fato, a Chi-
na começou a promover seu poder brando 
ativamente nos últimos anos. Desde 2004, o 
país multiplica pelo mundo o número de ins-
titutos Confúcio, que oferecem cursos gratui-
tos de chinês, aumenta o número de bolsas de 
estudo para estrangeiros e promove o próprio 
tipo de regime, o autoritarismo moderno, em 
países do Hemisfério Sul que admiram a his-
tória de sucesso da economia chinesa e gosta-
riam de replicá-la. “Pequim busca incrementar 
seu soft power não apenas para consolidar seu 
lugar no mundo mas também para conter a 
capacidade ocidental de deslegitimar o Partido 

O diretor Zhang 
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Muralha: a China 
está descobrindo o 
poder da indústria 

cinematográfica

basea do na África do Sul e autor do livro 
 Codebreaking our Future: Deciphering the 
Future’s Hidden  Order. Alguns estudiosos acre-
ditam que a consolidação da liderança chinesa 
não mudará a ordem política global, já que a 
China não tem uma cultura messiânica e não 
teria interesse em impor sua governança em 
nível global. “Os chineses preferem manter su-
as tradições e valores para si mesmos, mas estão 
dispostos a ajudar economicamente outros pa-
íses”, diz a especialista chinesa Ann Lee, auto-
ra do livro What the U.S. Can Learn From China. 

Quarenta anos se passaram desde que Deng 
Xiaoping embarcou nas reformas liberais que 
geraram um crescimento do PIB de 10% ao ano 
e transformaram a China em uma potência in-
dustrial. Algumas previsões mostram que a 
China substituirá os Estados Unidos no centro 
do poder econômico global até 2030. “A estra-
tégia chinesa de crescimento gira em torno de 
sua transformação de fábrica global em maior 

O número de institutos 
que oferecem cursos 

gratuitos de chinês pelo 
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Consumidores 
lotam um mercado 
de rua em Pequim: 

chegará o dia em 
que os ocidentais 

trocarão o 
hambúrguer pelo 

rolinho primavera? ED
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Comunista”, afirma o cientista político ameri-
cano Scott Moore, diretor do programa China, 
da Universidade da Pensilvânia.

Enquanto a materialização do poder econô-
mico parece inexorável, a China enfrenta obs-
táculos para exercer seu soft power. Há três 
explicações para isso. A primeira é que os chi-
neses não sabem como diminuir o abismo cul-
tural que os separa do resto do mundo. “Os 
americanos sabem que percepção é 90% da 
realidade e dominam a arte de projetar poder. 
Na China, os departamentos de comunicação 
e relações públicas são incompetentes e foram 
educados para não questionar seus superiores, 
o que cria uma barreira para campanhas de 
influência eficazes”, diz Ann Lee. Outra expli-
cação passa pela própria natureza do regime 
chinês. “O endosso seletivo das normas inter-
nacionais, não apenas nas áreas de comércio 
mas também no direito marítimo e nos direitos 
humanos, provocou uma reação em cadeia em 
todo o mundo na qual cada vez mais países se 
inclinam a se proteger contra a China”, diz o 
sociólogo Jean-Pierre Cabestan, professor do 
departamento de governo e relações interna-
cionais da Universidade Batista de Hong Kong. 
Há uma terceira vertente que remete à com-
plexidade da cultura chinesa. “A grande van-
tagem da cultura americana é a possibilidade 
de sua plastificação e maior absorção pelas 
sociedades, além da questão cinematográfica, 
que difunde a cultura e os valores daquela so-
ciedade pelo mundo. No caso chinês, trata-se 
de uma cultura milenar e de uma gastronomia 

Se por um lado a China está ganhando terre-
no pelo uso eficaz de recursos econômicos  para 
sua diplomacia, o ambiente político interno 
impõe limites a seu apelo global. “Quantos afri-
canos ou latino-americanos vão preferir apren-
der chinês a estudar inglês? E quantos países 
democráticos desmantelarão suas instituições 
para introduzir um sistema de partido único? 
Muito poucos”, diz Cabestan. Por isso, ainda 
que haja convergência entre a China e países 
que já convivem com algum tipo de autorita-
rismo, a morte do liberalismo político como 
modelo dominante continua distante. “O soft 
power chinês sofre duros golpes devido a 
 óbvias transgressões de normas globais, como 
as instalações de ‘reeducação’ em Xinjiang e o 
aparato policial orwelliano criado para moni-
torar a sociedade civil e as comunidades de 
ONGs da China”, diz Willy Lam, professor na 
Universidade Chinesa de Hong Kong.

Os limites do modelo chinês impactam tam-
bém o alcance de suas empresas. Apesar do 
avanço da China, há poucos indícios de que as 
empresas orientais inundarão nossa vida num 
futuro próximo. A mais recente lista das 500 
maiores corporações globais da revista Fortune 
conta com 119 empresas chinesas e 121 ameri-
canas. Uma das estrelas chinesas é o Alibaba, 
que domina o enorme mercado de comércio 
eletrônico do país asiático, com 58% de parti-
cipação. “Tanto o Alibaba quanto a Amazon 
crescem rapidamente em áreas como compu-
tação em nuvem e publicidade digital, mas o 
Alibaba está restrito pelas práticas regulatórias 
da China. Da mesma forma, tanto o Google 
 como o Baidu prestam serviços, mas o Baidu 
funciona melhor com a língua e cultura chine-
sas”, diz a professora de relações internacionais 
Nalanda Roy, da Universidade do Sul da Geór-
gia. Por isso, não há indícios de que a suprema-
cia econômica chinesa nos levará a substituir 
o hambúrguer pelo rolinho primavera, o Aliba-
ba pela Amazon ou o Google pelo Baidu. “Es-
tamos caminhando para um mundo mais frag-
mentado e competitivo, em que o Alibaba e o 
Baidu serão competidores relevantes em algu-
mas regiões e setores, mas não substitutos da 
Amazon e do Google”, diz o cientista político 
Scott Moore. É esperar para ver se os chineses 
concordam com esse prognóstico.

Na mais recente  
lista da Fortune das 
maiores corporações 
globais há 119 
empresas chinesas  
e 121 americanas

com séculos de evolução. Obviamente, esses 
fatores são mais difíceis de ser transmitidos 
em razão até mesmo de sua maior profundida-
de”, diz o cientista político Marcus Freitas.

Seja qual for a explicação para a fraqueza do 
soft power chinês, está claro que Pequim pre-
cisa se esforçar mais para vender-se para o 
mundo e, principalmente, para convencê-lo de 
suas intenções pacíficas. Muitos estudiosos 
argumentam que a postura centralizadora do 
presidente Xi Jinping prioriza outro tipo de 

poder, o sharp power. Esse conceito, relaciona-
do a ideologias que privilegiam o poder estatal 
sobre a liberdade individual, parte do princípio 
de que a China prefere ser temida a amada e 
impor seu poder por intimidação, e não por 
persuasão. As pesquisas de opinião do Institu-
to Pew divulgadas no ano passado mostraram 
que a China é vista com bons olhos na África, 
na Ásia e no Oriente Médio, mas tem imagem 
menos positiva em países como Japão e Coreia 
do Sul, e em grande parte da Europa. 


