
CHINA: 

Xi rejeita hegemonia e quer mais atuação em questões globais 
Às vésperas da reunião de cúpula dos Brics em Fortaleza (CE), que começa nesta segunda-feira 

(14/07) e termina na quarta-feira (16/07), o presidente da China, Xi Jinping, anunciou que 

pretende "participar de modo mais proativo dos assuntos internacionais" e salientou que seu país 

não tem pretensões hegemônicas no mundo. "Os chineses não têm o gene de invasão nem de 

hegemonismo no seu sangue", afirmou. Ele definiu como deve ser conduzida essa participação 

nas questões externas: "Vamos nos dedicar a promover o aprimoramento do sistema de 

governança global, sobretudo o aumento da representatividade e o direito à voz dos países em 

desenvolvimento. Vamos propor mais projetos chineses e contribuir mais com a sabedoria 

chinesa, além de oferecer mais produtos públicos para a comunidade internacional", assim como 

desempenhar melhor o papel de "um grande país responsável". 

 

Reforma - Segundo o líder chinês, todos os Brics - Brasil, Rússia, Índia, China e Africa do Sul 

- "enfrentam a necessidade de promover a reforma da estrutura econômica e o desenvolvimento 

inovador" e almejam defender os interesses comuns dos emergentes e em vias de 

desenvolvimento. Para que possam suprir com mais dinamismo a falta de crescimento das 

economias ricas, os Brics terão que aprofundar a "confiança mútua política, intensificar os 

consensos, e propor mais planos". 

 

Entrevista - Xi Jinping concedeu entrevista por escrito a um jornal de cada país que visitará - 

Brasil, Argentina, Venezuela e Cuba - em sua segunda visita à América Latina em 

aproximadamente um ano, respondendo a duas perguntas encaminhadas por meio da embaixada 

da China em Brasília. Uma das perguntas feitas pelo Valor, sobre a possibilidade de o governo 

chinês aprovar a compra de aviões da Embraer, não foi respondida, porque o presidente deve 

anunciar um desfecho sobre o negócio quando estiver no Brasil. Em 2011, foi anunciada a 

venda de 40 aeronaves da fabricante brasileira para a China, mas até hoje não houve autorização 

oficial para que a operação fosse efetivamente concretizada. 

 

A seguir, os principais trechos da entrevista: 

Valor: No momento em que os países desenvolvidos crescem pouco, como os Brics podem 

superar as diferenças e serem um motor do crescimento global? Passados cinco anos do início 

da cooperação entre os cinco países, como o sr. avalia o futuro e quais são as suas expectativas 

para a cúpula de Fortaleza? 

 

Xi Jinping: Nos últimos cinco anos, os Brics vêm formando um arcabouço de cooperação 

multilateral de ampla extensão. Os países vêm aumentando a confiança política mútua, 

aprofundando a cooperação pragmática na economia, finanças, comércio e assuntos 

relacionados ao desenvolvimento e reforçando a articulação nos assuntos internacionais 

relevantes. Os fatos comprovam que o desenvolvimento econômico, a estabilidade social, a 

concertação e cooperação, bem como o crescimento conjunto dos Brics, que somam 42,6% da 

população mundial, vão em consonância com a corrente do tempo, caracterizada pela paz e 

ganhos compartilhados, e são também favoráveis para que o mundo tenha maior equilíbrio 

econômico, melhor eficiência da governança global e mais democracia nas relações 

internacionais. 

 

O escritor brasileiro Paulo Coelho disse: "O mundo está nas mãos daqueles que têm coragem de 

viver seus sonhos, cada qual com o seu talento". O cenário internacional continua 

experimentando mudanças profundas e complicadas. Embora a recuperação econômica mundial 

tenda a se estabilizar e consolidar, persistem os diversos riscos e desafios. Nesse sentido, a 

cúpula de Fortaleza reveste-se de importante significado de herdar as experiências do passado e 

inspirar a cooperação do futuro. Estou na expetativa de que essa cúpula possa aprofundar a 

cooperação, sinalizar a inclusão e transmitir confiança. 

 



A cúpula de Fortaleza deve projetar, em nível estratégico, o futuro desenvolvimento do Brics. 

Na cúpula de Durban, sugeri que os Brics deviam avançar em direção a um "vasto mercado 

integrado, grande circulação de múltiplos níveis, abrangentes ligações terrestres, marítimas e 

aéreas e amplo intercâmbio cultural". Tudo isso constitui a minha sincera expetativa de formar 

uma parceria econômica mais estreita entre os membros dos Brics. Espero que todas as partes 

envolvidas aproveitem o começo de um novo ciclo para conceber novas perspectivas e explorar 

nova mola mestra de cooperação, aprimorando o mecanismo dos Brics, amadurecendo a 

concertação política entre os seus membros, aprofundando a cooperação pragmática e 

consolidando a base da cooperação. 

 

Para sinalizar a inclusão, os países do Brics devem aprender uns com os outros e ampliar sua 

abertura ao exterior, em busca de ganhos compartilhados. As diferenças das situações nacionais 

e culturais podem resultar em opiniões distintas sobre certas questões. Isso, porém, não deve se 

tornar um obstáculo, mas sim a força motriz para a cooperação inclusiva dos Brics, baseada nas 

suas vantagens complementares. 

 

Para transmitir confiança, os Brics devem consolidar a união, reafirmar a sua perspectiva no 

desenvolvimento e fortalecer a confiança do mercado e do público nas suas economias. Os 

chineses costumam dizer que é sempre necessário olhar o mundo com visão panorâmica. Todos 

os membros dos Brics enfrentam a necessidade de promover a reforma da estrutura econômica e 

o desenvolvimento inovador, e almejam salvaguardar a justiça internacional e defender os 

interesses comuns dos países emergentes e em vias de desenvolvimento. Desde que aprofundem 

a confiança mútua política, intensifiquem os consensos, façam ouvir mais vozes e proponham 

mais planos, os Brics podem fornecer mais energia para o crescimento econômico mundial, o 

aprimoramento da governança e a promoção da paz e desenvolvimento do mundo. 

 

Valor: A China pretende ampliar seus investimentos no Brasil? E quais são as áreas de 

interesse? 

Xi: A China e eu mesmo atribuímos alta importância ao desenvolvimento da Parceria 

Estratégica Global China-Brasil. Constato com satisfação que, graças aos esforços conjuntos, a 

confiança política e estratégica entre a China e o Brasil atingiu um patamar mais alto do que 

nunca, enquanto a cooperação pragmática se estendeu a uma profundidade e amplitude inéditas. 

 

No ano passado, mantive duas reuniões com a presidenta Dilma Rousseff à margem de eventos 

multilaterais e conversamos por telefone sobre o relacionamento bilateral, sobre questões de 

interesse comum, e alcançamos importantes consensos. 

 

Também no ano passado, o fluxo comercial bilateral ultrapassou US$ 90 bilhões. A China 

manteve-se como o maior parceiro comercial do Brasil e o Brasil se tornou no nono maior 

parceiro comercial da China. Registram-se resultados de cooperação de benefício mútuo nas 

áreas de energia, recursos naturais, indústria manufatureira, finanças, agricultura, entre outros. 

A cooperação pragmática China-Brasil não apenas beneficia cada vez mais os nossos dois 

povos, mas também faz com que os desenvolvimentos dos dois países fiquem mais interligados. 

 

A China e o Brasil mantêm coordenação efetiva em torno de temas globais de alta relevância, 

empenhando-se conjuntamente em construir uma ordem econômica internacional justa e 

razoável, bem como salvaguardar os interesses comuns dos países em desenvolvimento. 

 

Este ano marca o 40º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o 

Brasil. Confúcio disse: "Aos 40 anos, a pessoa se livra da perplexidade". Gostaria de aproveitar 

a minha visita de Estado ao Brasil para resumir com os líderes brasileiros as experiências do 

desenvolvimento do relacionamento bilateral e deliberar medidas efetivas, para intensificar a 

cooperação e elevar o nível das relações sino-brasileiras. A parte chinesa quer, junto com a parte 

brasileira, insistir em se tratar como importante parceiro, aderir ao princípio de benefício mútuo 



e ganhos compartilhados, promover o crescimento contínuo e estável do comércio bilateral e 

realizar ativamente a cooperação em investimento industrial, além de explorar novos domínios. 

 

Valor: Como a China vai aprofundar suas reformas? 

Xi: Mesmo com grandes êxitos no desenvolvimento, a China continua sendo um grande país em 

desenvolvimento com mais de 1,3 bilhão de habitantes, que está e estará por um longo período 

na fase primária do socialismo. A modernização na qual o povo chinês vem se empenhando é 

uma grande causa, sem precedente na história humana, e exige muito trabalho árduo. 

 

Grandes êxitos sempre vêm depois de sofrimentos. Nos últimos 30 anos, mais de 600 milhões 

de chineses saíram da pobreza, contribuindo para 70% das conquistas de todo o mundo na área 

de eliminação da pobreza. No mesmo período, a economia chinesa saltou de 1% para 12% da 

economia mundial, e é responsável por um terço do crescimento econômico global. A 

experiência mais importante para tais grandes conquistas é sempre ter a realidade do país como 

o ponto de partida, insistir em reforma e abertura, e explorar um caminho socialista com 

características chinesas. 

 

É provado pelos fatos que, sem reforma e abertura, não teríamos a China de hoje, para já não 

dizer do seu futuro. Por meio de reformas, temos resolvido uma série de problemas importantes. 

Daqui para a frente, insistiremos em usar o mesmo instrumento para superar as dificuldades e 

desafios no nosso caminho. Temos definido a meta de "dois centenários". Isto é, duplicar até 

2020 o PIB e a renda per capita na base de 2010 e consumar a construção integral de uma 

sociedade modestamente acomodada, e culminar em meados do presente século a transformação 

do nosso país num país socialista moderno, próspero, poderoso, democrático, civilizado e 

harmonioso, concretizando o sonho chinês de grande rejuvenescimento da nação chinesa. 

Estamos no processo de aprofundar de maneira integral as reformas, aprimorar e desenvolver o 

sistema socialista com peculiaridades chinesas e promover a modernização do sistema e 

capacidade da governança do país. Vamos implementar de modo coordenado as reformas dos 

sistemas econômico, político, cultural, social, de civilização ecológica e construção do partido. 

 

Valor: Qual é o reflexo do desenvolvimento acelerado da China na sua política externa? Que 

papel a China pretende desempenhar no mundo? 

 

Xi: O propósito da diplomacia chinesa é salvaguardar a paz mundial, promover o 

desenvolvimento comum e criar um bom ambiente externo para o aprofundamento das reformas 

e a realização da meta de "dois centenários". Sendo um povo que ama a paz, os chineses não 

têm gene de invasão nem de hegemonismo no seu sangue. A China não concorda com a lógica 

antiquada de "país forte é sempre hegemônico". 

 

Vamos persistir inabalavelmente no caminho de desenvolvimento pacífico, tanto para criar 

ativamente um ambiente internacional pacífico em prol do nosso desenvolvimento, quanto para 

contribuir para a paz mundial com o nosso próprio desenvolvimento; tanto para aproveitar 

melhor as oportunidades do mundo, quanto para compartilhar nossas oportunidades com o 

mundo, promovendo assim a interação virtuosa, o benefício mútuo e ganhos compartilhados 

entre a China e outros países do mundo. Com o nosso desenvolvimento, vamos desempenhar 

melhor o papel de um grande país responsável. Iremos salvaguardar a paz mundial de modo 

mais proativo, preconizar a visão de segurança comum, integral, cooperativa e sustentável e nos 

dedicar à solução pacífica dos conflitos através de negociações. 

 

Vamos defender com toda a firmeza a ordem internacional pós-guerra, que tem a ONU como o 

seu centro, e participar ativamente das ações de manutenção da paz da ONU e dos diálogos e 

cooperações regionais de segurança. Vamos participar de modo mais proativo dos assuntos 

internacionais, dedicarmo-nos em promover o aprimoramento do sistema de governança global, 

sobretudo o aumento da representatividade e o direito à voz dos países em desenvolvimento. 

 



Vamos promover de modo mais proativo o desenvolvimento comum, insistir na visão correta 

sobre moralidade e benefícios, com a valorização dos dois e a prioridade à moralidade. Vamos 

promover o diálogo Norte-Sul e a cooperação Sul-Sul, com especial atenção em ajudar os países 

em desenvolvimento a concretizar seu desenvolvimento autônomo e sustentável. Vamos 

trabalhar juntos para construir um mundo harmonioso, onde todos alcançam seus próprios 

valores e se ajudam mutuamente para a consecução dos outros. 

 

Valor: Como o sr. avalia a parceria estratégica com a Argentina e quais são as áreas 

prioritárias para futura cooperação? 

Xi: Reuni-me com a presidenta Christina Kirchner à margem da cúpula do G-20, em São 

Petersburgo, no ano passado, ocasião na qual trocamos opiniões sobre a intensificação do 

intercâmbio e cooperação em todos os domínios. Essa reunião deixou-me uma impressão 

profunda. A parte chinesa expressa o seu apreço pela insistência da parte argentina no princípio 

de Uma Só China, e presta o apoio à reivindicação da Argentina pela soberania sobre as Ilhas 

Malvinas. 

 

No ano de 2013, a troca comercial entre a China e a Argentina atingiu US$ 14,8 bilhões, 2.400 

vezes o volume no período logo depois do estabelecimento das relações diplomáticas. Com isso, 

a China se tornou o segundo maior parceiro comercial da Argentina, além de sua principal fonte 

de investimento, enquanto a Argentina é o quinto maior parceiro comercial da China na 

América Latina. Os dois lados realizaram cooperações frutíferas nas áreas de energia, recursos 

naturais, infraestrutura, finanças, entre outros, o que fornece benefícios tangíveis aos dois 

povos. Abunda-se o intercâmbio humanístico, o que resulta em constante aprofundamento de 

entendimento e amizade entre os nossos povos. A China e a Argentina mantêm estreitas 

coordenações estratégicas nos assuntos regionais e internacionais, defendendo fortemente os 

interesses comuns dos países em desenvolvimento. 

 

Valor: Como o sr. avalia a trajetória do presidente Hugo Chávez na promoção das relações 

China-Venezuela e que expectativas o sr. tem para essa cooperação sob a liderança de Nicolás 

Maduro? 

Xi: O presidente Hugo Chávez foi um grande amigo do povo chinês. Prestava alta importância 

ao desenvolvimento das relações com a China, cuidava e estimulava a cooperação sino-

venezuelana. O povo chinês vai lembrá-lo para sempre. Este ano marca o 40º aniversário do 

estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a Venezuela. Houve um aumento do 

fluxo comercial bilateral do montante de US$ 1,4 milhão registrado, no início das relações 

diplomáticas, para US$ 19,2 bilhões, no ano passado. A China é neste momento o segundo 

maior parceiro comercial da Venezuela e a Venezuela é o quarto maior parceiro comercial, 

importante parceiro de cooperação energética e mercado de construção pesada da China na 

América Latina. Vem-se intensificando o intercâmbio humanístico, o que consolida a base de 

opinião popular para a amizade entre os dois países. As relações sino-venezuelanas encontram-

se neste momento numa fase importante para herdar as experiências do passado e abrir novas 

perspectivas do futuro. 

 

Valor: Como o sr. vê a perspectiva das relações entre China e Cuba? 

Xi: Em 1960, Cuba foi o primeiro país do hemisfério ocidental que estabeleceu relações 

diplomáticas com a nova China, abrindo um novo capítulo das relações China-Cuba e China-

América Latina e Caribe. Desde já, em mais de meio século, as nossas relações amistosas vêm 

amadurecendo, enquanto a nossa cooperação vem tendo um conteúdo cada vez mais 

enriquecido. Os dois países avançam de mãos dadas no caminho de construir um socialismo 

com peculiaridades próprias, trocando apoios nas questões concernentes aos seus interesses 

centrais e mantendo colaboração estreita nos importantes temas internacionais e regionais. As 

relações China-Cuba resistiram às mudanças da conjuntura internacional, e constituem um 

paradigma da união e cooperação dos países em desenvolvimento. (Reuters / Valor Econômico) 

 


