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RESUMO  
Este artigo visa analisar o Corredor Econômico China-Paquistão (CPEC), Inserido na           
iniciativa “One Belt, One Road”, levando em consideração seus impactos econômicos,           
políticos e sociais. Ao longo do texto, faremos uma retomada histórica para entender a              
origem e os objetivos do corredor econômico, além de analisar como ele se insere no               
estudo das Relações Internacionais. O trabalho busca interpretar o potencial que o projeto             
tem em temas como energia, geração de emprego, infraestrutura e comércio, observando            
suas aspirações locais e como ele é utilizado como mecanismo de política externa.             
Apresentado como um valioso mecanismo de desenvolvimento, procuramos entender se o           
corredor tem capacidade de auxiliar na redução de desigualdades e proporcionar uma            
melhor qualidade de vida para as populações que o cercam. Através dos levantamentos             
financeiros, estudamos a origem dos investimentos do corredor econômico, assim como           
as áreas em que ele será alocado. Do aspecto geopolítico, procuramos analisar a visão que               
Índia, Irã e afeganistão têm sobre o corredor econômico, além de entender como eles se               
comportam frente a esse projeto, pontuando suas aspirações e receios.  
 
PALAVRAS CHAVE: Corredor Econômico China-Paquistão; Belt and Road; Nova 
Rota da Seda; Política Externa; China; Paquistão 
 
ABSTRACT 
This article aims to analyze the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), part of the             
“One Belt, One Road” initiative, taking into account its economic, political and social             
impacts. Throughout the text, we will make a historical review to understand the origin              
and objectives of the economic corridor, in addition to analyzing how it fits into the study                
of International Relations. The article seeks to interpret the project's potential in topics             
such as energy, job creation, infrastructure and trade, observing its local aspirations and             
how it is used as a foreign policy mechanism. Presented as a valuable development tool,               
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we seek to understand whether the corridor has the capacity to help reduce inequalities              
and provide a better quality of life for the populations around it. Through financial              
surveys, we study the origin of investments in the economic corridor, as well as the areas                
in which it will be allocated. From the geopolitical aspect, we seek to analyze the view                
that India, Iran and Afghanistan have on the economic corridor, in addition to             
understanding how they behave in the face of this project, punctuating their aspirations             
and fears. 
 
KEYWORDS: China-Pakistan Economic Corridor; Belt and Road; New Silk Road; 
Foreign policy; China; Pakistan 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

 
Com uma projeção econômica ascendente nos últimos anos, a China mostra-se           

uma forte candidata para alcançar nas próximas décadas a posição de principal potência             

global, desbancando assim o posto dos Estados Unidos. Com um crescimento econômico            

muito expressivo, a China tem mostrado ao mundo, a partir dos anos 70, como tem lidado                

suas questões internas e de desenvolvimento, e, com o passar dos anos, foi solidificando a               

sua participação como um dos principais players globais, desenvolvendo empresas          

sólidas e estrategicamente importantes e aumentando sua participação em iniciativas          

multilaterais (sendo isso perceptível através de sua entrada na OMC em 2002 ou             

integrando o grupo BRICS), de modo a desempenhar um papel importante em um             

mundo cada vez mais interligado e aumentando sua inserção em processos de tomada de              

decisão, sendo um ator cada vez mais influente na geografia global.  

Desde que passou por reformas estruturais, construindo um modelo econômico          

nomeado de “Socialismo de Mercado” a China tem mostrado ao mundo sua capacidade             

de se portar frente aos desafios globais vigentes e estruturar seu crescimento econômico,             

adaptando suas estruturas produtivas com forte interferência estatal a um projeto de nação             

do futuro, cabendo ao Partido Comunista Chinês o controle e o direcionamento de             

políticas nacionais que contribuíssem para a promoção de um Estado cada vez mais forte              

e importante no Sistema Internacional.  

Valendo-se de suas aspirações políticas e econômicas, a China desenvolveu sua           

ambiciosa iniciativa “One Belt, One Road”, que consiste em uma grande rede de             

infraestrutura que perpassa por diversos países da Ásia, África e Oriente médio, com o              
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objetivo de proporcionar um melhor intercâmbio entre os atores locais e           

consequentemente promover uma melhora nas condições sociais, políticas e econômicas.          

O projeto faz alusão a Antiga Rota da Seda, que consistia em uma série de rotas                

interligadas que partiam da Ásia, e eram utilizadas para o comércio de Seda (material que               

na época tinha grande valor para cidades do Ocidente) entre partes do Oriente e Europa,               

sendo a principal rede comercial do Mundo Antigo, e tendo grande importância para o              

surgimento e desenvolvimento de grandes civilizações posteriormente, além de contribuir          

para grandes trocas culturais entre os atores do período.  

Através deste trabalho, procuraremos compreender as principais aspirações e         

desafios que envolvem o processo de construção do Corredor Econômico          

China-Paquistão - da sigla original CPEC - um dos corredores econômicos que compõem             

a iniciativa OBOR, observando como o corredor dialoga com os objetivos internos dos             

países envolvidos e as suas diretrizes de política externa. Dando ênfase aos aspectos             

político-econômicos do CPEC, observamos os seus desafios e objetivos, assim como as            

implicações que o projeto terá ao longo dos anos.  

Por ser um projeto que tem sua infraestrutura ainda em desenvolvimento, com            

projeção de conclusão total para a próxima década, nosso estudo se limita a um recorte               

temporal que se inicia com o lançamento do projeto até o tempo presente, valendo-se dos               

estudos realizados até então.  

Ao longo deste trabalho, como forma de contextualizar o leitor acerca do            

desenvolvimento do projeto, daremos ênfase ao contexto histórico que levou a China a             

propor a iniciativa OBOR, apresentando os panoramas gerais que envolvem esse ponto da             

política externa chinesa e suas diretrizes de ação, assim como isso se insere em suas               

táticas de projeção locais e internacionais, analisando seu relacionamento com outros           

players globais, e suas divergências com os EUA.  

Em uma segunda parte, começaremos a abordar o CPEC em si, observando o seu              

histórico e o início do processo de construção, além de pontuar os principais interesses              

que China e Paquistão procuram alcançar com o corredor econômico. Na terceira parte,             

observamos do ponto de vista social o potencial que o projeto tem na geração de novas                

fontes de trabalho locais, beneficiando principalmente os cidadãos do Paquistão, além de            

analisar quais os setores produtivos terão investimentos e em quais regiões eles se             

localizam, observando seus impactos.  
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Na quarta parte, daremos ênfase ao processo de financiamento e investimento que            

serão realizados ao longo do corredor econômico, observando a relação entre os agentes             

privados e os agentes públicos nas obras planejadas, procurando entender de que forma             

serão realizados os empréstimos do projeto e os mecanismos que estão sendo planejados             

para promover um aumento dos fluxos comerciais entre os Estados envolvidos, assim            

como procurar analisar quais os impactos que o projeto CPEC poderá desencadear com             

relação ao endividamento do Paquistão. Na Quinta parte do trabalho, pontuamos os            

principais problemas encontrados que rodeiam o corredor econômico, observando seu          

processo de transparência e como o CPEC acaba sendo visto pelos atores regionais             

envolvidos, as barreiras impostas pelos países e as perdas e ganhos possíveis com o              

corredor econômico. 

Ao analisar o Corredor Econômico China-Paquistão como um todo, assim como           

suas aspirações políticas, econômicas e sociais, buscamos ao longo deste trabalho           

responder os seguintes questionamentos a cerca do tema abordado: De qual maneira o             

CPEC pode ter influência na projeção de poder da China? No tocante a relação entre os                

Estados, quais os impactos que o projeto CPEC acarreta na geopolítica regional? Com             

relação ao corredor econômico, de qual maneira as obras do projeto tem se desenvolvido              

e planejam ser realizadas? Quais serão os impactos econômico-sociais do projeto?  

Como forma de compreender melhor o estudo, hipóteses foram levantadas como           

forma de direcionar o rumo da pesquisa, ajudando nos aspectos de questionamento que             

motivaram o trabalho.  

Entre estas, primeiramente pontuamos que o CPEC influenciará na infraestrutura          

chinesa para transporte de mercadorias e cargas, projetando o governo chinês de forma             

política e econômica, mas que ao mesmo tempo pode fazer com que os demais países               

envolvidos no projeto criem uma relação de dependência em relação à China. Na             

sequência, inserido na dinâmica do corredor econômico, observamos os conflitos          

relacionados a questões de fronteira e soberania estatal, interpretando o desenrolar desses            

pontos como fundamentais para a conclusão do projeto, assim como para impulsionar            

redes mais complexas de infraestrutura e transporte na região. Por fim, nos questionamos             

se, na questão social, podemos observar o surgimento de grande número de empregos, e              

consequentemente maior movimentação na economia dos países envolvidos na iniciativa. 
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Ao longo de todo o trabalho, informações foram consultadas de diversos meios            

distintos, como livros, artigos, sites oficiais de governos, assim como de veículos de             

informação que auxiliaram a inserir o projeto no contexto atual em que vivemos. Com              

isso exposto, poderemos ter uma análise do CPEC a partir das motivações de China e               

Paquistão, sem deixar de lado a relevância que os demais países envolvidos também             

possuem, contribuindo para o sucesso ou o fracasso do projeto, de modo a levar em               

consideração as suas aspirações, e seus objetivos gerais referentes ao corredor           

econômico. 

 
 

2. OBOR: PANORAMAS GERAIS DA INICIATIVA “ONE BELT, ONE 
ROAD” 
 
 
Através do projeto “One Belt, One Road” (da sigla OBOR), também conhecido            

como “A Nova rota da Seda”, a China visa aumentar a sua participação no cenário               

global, aprimorando o diálogo com os demais atores do sistema internacional em busca             

de uma economia cada vez mais forte e robusta. O projeto foi exposto com o objetivo de                 

ser uma ferramenta de cooperação ganha-ganha, de modo a promover prosperidade e            

garantir o desenvolvimento conjunto entre os países participantes, fortalecendo o          

sentimento de confiança mútua entre as nações e desenvolvendo um ambiente de            

prosperidade comum.  

De acordo com YUZHU e SHICHENG (apud FANG, 2019, p.99, tradução nossa)             

a iniciativa Belt and Road defende a promoção da paz, cooperação, inclusão, e             

compartilhamento de aprendizados e benefícios mútuos, como conceitos fundamentais         

para o sucesso do projeto, e com isso, podemos observar uma série de esforços para que                

sejam realizados processos de coordenação política e promoção de uma infraestrutura           

conectada, com o objetivo de causar um fortalecimento do comércio entre as nações,             

promover um setor financeiro integrado e estabelecer um bom relacionamento entre           

diferentes pessoas e culturas .  1

Através da adoção de uma missão ampla de inserção, se mostra aberto a permitir              

que diferentes países e organizações internacionais/regionais ajudem a moldar o projeto           

1 YUZHU, Wang, SHICHENG, Li. The Belt and Road Initiative framework. Em: FANG, Cai. Routledge 
Handbook of the Belt and Road. 1 ed. Abingdon: Routledge, 2019, p.99.  

 

https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780429203039-18
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como um todo, de modo a fortalecer o diálogo e preservar as diferenças entre as nações,                

se posicionando com o objetivo de  conquistar um desenvolvimento em conjunto. 

YUZHU e SHICHENG (apud FANG, 2019, p.100, tradução nossa) pontuam que,           

se opondo a uma visão arcaica de governança global, podemos ver no projeto uma              

tentativa de substituição da relação de soma-zero entre países para um relacionamento de             

prosperidade conjunta, buscando um fator de cooperação comum e fazendo com que a             

troca econômica seja realizada de forma mais inclusiva e equilibrada para que os             

benefícios sejam usufruídos por todos os integrantes.  2

Com esses valores, os pontos positivos de cada nação podem ser melhores            

explorados de forma conjunta, sendo complementares entre si, fazendo com que se            

transformem em fatores de desenvolvimento e crescimento entre todas as partes. Com            

esse modelo, o desenvolvimento dos países pode ser alcançado de forma mais rápida e              

dinâmica, além de ser um fator importante para a promoção de uma maior estabilidade              

regional e desenvolvimento de trocas culturais, promovendo uma harmoniosa         

coexistência de atores. 

Devido à magnitude do projeto, seus ambiciosos objetivos e o que ele representa,             

a análise da iniciativa OBOR deve ser feita em conjunto com a política externa chinesa,               

que visa solidificar o seu desenvolvimento econômico e promover um desenvolvimento           

social. Segundo AOYAMA, (2016, p.3, tradução nossa), desde que se tornou o principal             

líder do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping resume em uma frase a direção para qual a                

China direcionaria seus esforços a partir daquele momento: “ O grande rejuvenescimento            

Chinês”. Esse objetivo deve ser observado como um plano para que a China solidifique o               

seu status de potência mundial, e pode ser visto como guia para o planejamento do               

governo, de modo a dar legitimidade ao sistema político chinês, estabelecer seus            

objetivos de política externa e promover o processo de união do tecido social como um               

todo. Tal conquista deve ser vista como interligada ao “sonho chinês”, que diz respeito              3

ao objetivo de conquistar uma sociedade próspera, se valendo de reformas estruturais e             

2 YUZHU, Wang, SHICHENG, Li. op. cit., p.100. 
3 AOYAMA, Rumi. One Belt, One Road: China’s New Global Strategy. Journal of Contemporary East 
Asia studies, Pequim,  vol.5, n 1, 2017, p.3.  
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confiando ao Partido Comunista a capacidade de promover o desenvolvimento do país,            

simbolizando com isso a transformação para uma chamada “Nova China”.   4

Segundo AOYAMA, (2016, p.4, tradução nossa), quando observamos o ideal de           

rejuvenescimento, podemos extrair 3 princípios fundamentais, que podem ser resumidos          

em: 1- Atingir uma estabilidade nas relações sino-americanas; 2- promover a criação de             

uma maior esfera de influência em toda a comunidade internacional; 3- não deixar que              

seus “interesses principais” sejam comprometidos .  5

Ao longo dos anos, vemos que as relações China-EUA tomaram grandes           

proporções, se comportando na maior parte do tempo com um senso de cooperação entre              

ambos. Isso não necessariamente quer dizer que a China tenha abandonado seus            

interesses locais próprios, já que regiões como o Tibete, Xinjiang e o Mar do sul da                

China, continuam sendo vistas como áreas muito valiosas para dar à China uma maior              

influência na geografia global.  

Ainda como afirma AOYAMA (2016, p.5-20, tradução nossa), do ponto de vista            

de política externa, uma relação boa e duradoura com os EUA pode ser algo difícil de ser                 

conquistado, já que a partir de 2011, através da declaração do “Pivô para a Ásia”, os                

Estados Unidos se mostraram interessados em estabelecer o máximo de domínio possível            

na região asiática. Na época, no assunto econômico, os EUA deram início às negociações              

para estabelecer a Parceria Transpacífica (TPP), e no aspecto de segurança, reforçaram no             

período a sua cooperação militar com países como Japão e Austrália. Essas medidas             6

acabaram sendo vistas pela China como uma forma de barrar gradativamente o seu             

avanço na região Ásia-Pacífico, o que de fato poderia acabar se tornando um grande              

empecilho aos objetivos de governo.  

Com os até então significativos avanços do TPP, poderíamos ver uma forte            

disputa na região Ásia-Pacífico em busca de um equilíbrio de poder, onde as redes              

militares dos EUA na Ásia se mostravam progredir cada vez mais. Diante desse cenário,              

partilhando de uma visão compartilhada que o avanço americano poderia ser uma ameaça             

também aos interesses da Rússia na região, vemos no ano de 2015 uma aproximação              

entre o governo chinês e o governo russo, como forma de construir uma espécie de               

4 HEIN, Matthias von..Xi Jinping e o sonho chinês. Dawn news, São Paulo, 07 de Maio de 2018.                  
Disponível em:<https://p.dw.com/p/2xIk8>.Acesso em:16 de fev. 2020. 
5 AOYAMA, Rumi. op. cit., p.4.  
6 AOYAMA, Rumi. op. cit., p.5-20. 
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barreira política local. Um exemplo dessa aproximação pode ser visto nos processos de             

venda de tecnologia militar russa, como as negociações para adquirir o sistema de mísseis              

terra-ar S400 e na série de exercícios militares realizados em conjunto entre os dois              7

países.  

Como forma de responder ao avanço dos Estados Unidos e se impor na região, o               

governo chinês apresentou sua nova estratégia intitulada “One Belt, One Road”, visando            

construir novas oportunidades para aprimorar suas relações com países da Ásia, Europa e             

Oriente Médio. O objetivo seria desenvolver grandes projetos de infraestrutura e           

promover um grande mercado econômico, que auxilie na exportação do excesso de            

produção doméstica do país, algo muito valioso para seu impulsionamento econômico.  

Entretanto, quando o TPP dava sinais de estar cada vez mais sólido, presenciamos             

uma mudança com relação aos rumos das negociações. O acordo referente ao TPP, que              

até então havia sido assinado no governo Obama, acabou sendo cancelado após a eleição              

de Donald Trump, já que o acordo acabou sendo alvo de críticas desde a sua campanha                

para a presidência. Nesse cenário, uma ordem executiva foi assinada no início de 2017              

pelo atual presidente, fazendo com que o país se retirasse do tratado. Segundo analistas,              

o principal motivo que levou Trump a tomar essa atitude, pode ser explicado             

observando-se a visão do presidente sobre o acordo, visto como uma violação dos             

“interesses dos trabalhadores americanos”. Apoiado por organizações internas do país          8

que questionavam a falta de transparência de determinadas normas do acordo com            

relação aos trabalhadores norte-americanos, a postura de Trump pode ser entendida           

inserida em sua promessa de campanha, que prometia a criação de mais postos de              

trabalho no país. Entretanto, mesmo com a mudança dos rumos do TPP, a iniciativa              

OBOR continuava cada vez mais sólida.  

A trajetória da OBOR pode ser assim descrita historicamente a partir de setembro             

de 2013, onde foi anunciada no Cazaquistão a idéia de promover um “Cinturão             

econômico da rota da seda” como forma de solidificar os objetivos políticos e             

7  PUTZ, Catherine. Sold: Russian S-400 Missile Defense Systems to China. The diplomat, Nova Iorque, 14 
de abr. de 2015. Disponível 
em:<https://thediplomat.com/2015/04/sold-russian-s-400-missile-defense-systems-to-china/>. Acesso em 
17 de Fev. de 2020. 
8 TRUMP assina decreto para retirar EUA de acordo com países do pacífico. G1, São Paulo, 23 de jan. de 
2017.Disponível 
em:<:https://g1.globo.com/economia/noticia/trump-assina-ordem-para-retirar-eua-da-parceria-transpacifico.
ghtml>. Acesso em 19 de Fev. de 2020. 

 

https://thediplomat.com/2015/04/sold-russian-s-400-missile-defense-systems-to-china/
https://g1.globo.com/economia/noticia/trump-assina-ordem-para-retirar-eua-da-parceria-transpacifico.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/trump-assina-ordem-para-retirar-eua-da-parceria-transpacifico.ghtml
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econômicos do Estado chinês. No mês de outubro do mesmo ano, Xi Jinping anunciou na               

Indonésia a ideia de formar uma “Rota marítima da seda” do século XXI. Com esses               

anúncios, ficou cada vez mais claro que o governo chinês estaria disposto a direcionar              

esforços para estruturar o projeto Belt and Road e defender os seus interesses.             

Posteriormente, Pequim fez a apresentação oficial dos corredores econômicos que seriam           

utilizados como pilares fundamentais para que o projeto fosse desenvolvido de forma            

concreta, sendo eles: o Corredor Econômico China-Paquistão (CPEC); o Corredor          

Econômico Bangladesh-China-Índia-Mianmar (BCIM); a Nova Ponte Continental da        

Eurásia; o Corredor Econômico China-Ásia Central; o Corredor Econômico         

China-Mongólia-Rússia; e o Corredor Econômico da Península da Indochina. (DEEPAK,          

2018, p.3, tradução nossa) .  9

 

Figura 1 

Iniciativa Belt and Road e seus corredores econômicos   10

 

 

9 DEEPAK, B.R. China’s global rebalancing and the new silk road. 1° Edição.  Singapura: Springer 
Singapore, 2018, p.3.  
10 CHAUDHURI, Pramit. India nudges China toward Belt and Road changes. Geopolitical Intelligence 
Services, Nova Iorque 4 de Jan. de 2019. Disponível em: 
<www.gisreportsonline.com/opinion-india-nudges-china-toward-belt-and-road-changes,politics,2762.html>
. Acesso em 7 de Jul. de 2020. 

 

https://www.gisreportsonline.com/opinion-india-nudges-china-toward-belt-and-road-changes,politics,2762.html
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Através da iniciativa OBOR, a China ganha grande margem para definir as regras             

do jogo comercial. Ao todo, o objetivo do governo chinês é promover o fortalecimento de               

cinco áreas-chave: política, finanças, comércio, infraestrutura e intercâmbio de pessoas.  11

Além disso, podemos observar que o abandono do TPP deixaria aberta a porta             

para outros mecanismos de cooperação, como o fortalecimento das negociações da           

Parceria Econômica de Cooperação Regional (RCEP) e do Acordo de Livre Comércio do             

Pacífico Asiático (FTAAP).  12

Anos de fortalecimento na relação entre China e os países da ASEAN tiveram             

grande influência para a consolidação da Iniciativa OBOR, como exposto pelo presidente            

Xi Jinping durante sua visita a Jacarta, em outubro de 2013. Se opondo às práticas do                

imperialismo e colonialismo dos séculos passados, o pensamento chinês foi o de            

promover uma relação de cooperação entre os países da região, assim como expresso no              

início deste trabalho, dando ênfase nos processos de ganho mútuo entre os países             

envolvidos se valendo de práticas que visam a cooperação.   

De acordo com YUZHU e SHICHENG (apud FANG, 2019, p.103, tradução           

nossa) a iniciativa apresenta uma série de pontos chaves que devem ser considerados.             

Primeiro, o projeto “Belt and Road” se mostra de acordo com os princípios definidos na               

carta das Nações Unidas, dando suporte aos 5 pontos da coexistência pacífica . Segundo,             13

a iniciativa se apresenta favorável ao fortalecimento da cooperação, não se limitando            

apenas ao território que pertencia a antiga rota da seda, mas podendo também ser              

expandida para demais países e organizações internacionais. Terceiro, a iniciativa busca           

ser inclusiva, respeitando a tolerância entre civilizações e os diferentes modelos de            

desenvolvimento escolhido pelos países. Como quarto ponto, podemos ver que a           

iniciativa segue as regras do mercado e as normas internacionais, dando ênfase ao papel              

das empresas na alocação de recursos e deixando com que o governo cumpra suas              

11 CHINA. Ministério do Planejamento. Site Oficial Belt and Road, Pequim, 2015. Disponível em: 
<https://eng.yidaiyilu.gov.cn/info/iList.jsp?cat_id=10066>. Acesso em 15 de mar. de 2020. 
12 SALGADO, Eduardo. Saída dos EUA do TPP abre caminho para a China. Revista Exame., São Paulo, 
16 de Mar.2017. disponível 
em:<https://exame.abril.com.br/mundo/saida-dos-eua-do-tpp-abre-caminho-para-a-china-diz-especialista/> 
Acesso em: 14 de mar. de 2020. 
13 Os 5 pontos são definidos como: respeito mútuo pela soberania e integridade territorial de uma nação,                 
pacto de não agressão mútua, não interferir em interesses internos de outro país, prezar pela igualdade e                 
benefício mútuo além da coexistência pacífica. 

 

https://exame.abril.com.br/mundo/saida-dos-eua-do-tpp-abre-caminho-para-a-china-diz-especialista/


10 

funções. Por fim, a iniciativa busca também proporcionar benefício mútuo, de modo a             

convergir os interesses comuns entre os atores envolvidos.  14

O projeto no geral tenta ir além das vias terrestres, e tem ambição de explorar               

também oportunidades no mar. AOYAMA (2016, p.18, tradução nossa) argumenta que,           

com sua visão também destinada ao mar, a China mede esforços para a construção de               

novos portos, como podemos observar através do porto de Gwadar, no Corredor            

Econômico China-Paquistão (CPEC), visto como um projeto de grande importância          

comercial, e que iremos abordar melhor no decorrer do trabalho. O autor aponta que a               

China demonstra interesse na construção de portos em territórios como Camboja,           

Mianmar, Bangladesh, Sri Lanka, Djibuti, Tanzânia e Moçambique, e podemos destacar           

também o objetivo de desenvolver o Porto de Piraeus, localizado relativamente próximo            

ao atual Canal de Suez, local onde os bens manufaturados chineses acabam sendo             

escoados para as regiões do mercado europeu. Além disso, podemos observar também            

esforços na construção de portos no mar da arábia, mar báltico e mar negro . 15

Entretanto, de acordo com De acordo com YUZHU e SHICHENG (apud FANG,            

2019, p.105, tradução nossa), para que a criação de uma mentalidade coletiva desse             

tamanho obtenha sucesso, é preciso que sejam rejeitados certos interesses particulares, e            

que processos de confiança sejam construído de forma sólida entre os atores, de modo              

que seja sempre valorizado o respeito e o tratamento igual entre os participantes,             

garantindo o desenvolvimento entre as civilizações através de um processo de inclusão.            16

Para construir uma sociedade com tais valores compartilhados, é necessário o           

fortalecimento da cooperação em áreas não econômicas, assim como nas questões de            

segurança, através de medidas para conter o terrorismo em níveis regionais, delimitar os             

limites territoriais e marítimos de atuação dos Estados, além do desenvolvimento de            

cooperação em assuntos que busquem proteger o meio ambiente.  

O projeto OBOR, foi dividido em pequenas sub categorias de observação, e,             

após realizar um discurso no dia 22 de Junho de 2016 no Uzbequistão, o presidente               

chinês Xi Jinping deu ênfase à necessidade de promover um aprofundamento nas            

14 YUZHU, Wang, SHICHENG, Li. The Belt and Road Initiative framework. Em: FANG, Cai. Routledge 
Handbook of the Belt and Road. 1 ed. Abingdon: Routledge, 2019, p.103.  
15 AOYAMA, Rumi. One Belt, One Road: China’s New Global Strategy. Journal of Contemporary East 
Asia studies, Pequim,  vol.5, n 1, 2017, p.18. 
16 YUZHU, Wang, SHICHENG, Li. op. cit., p.105. 
 

 

https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780429203039-18
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questões de preservação ambiental, solicitando esforços para a promoção de um           

desenvolvimento que não seja maléfico ao meio ambiente, de modo a alcançar uma “rota              

da seda do desenvolvimento verde”. O presidente também teria frisado a importância de             

fortalecer uma cooperação voltada à saúde, com um câmbio de informações em questões             

que envolvam epidemia e doenças infecciosas, de modo a desenvolver métodos conjuntos            

de controle sobre diversos tipos de doenças e trabalhando para o desenvolvimento de uma              

“Rota da seda de cooperação e saúde”. Por fim, pontuou a importância de uma “rota da                

seda para Paz”, visando o estabelecimento de pautas em conjunto que visem a construção              

de uma governança segura na Ásia, desenvolvendo um modelo de segurança com            

características propriamente asiáticas.  17

Adotando uma postura inclusiva, o governo chinês aparenta se posicionar dando           

apoio ao desenvolvimento econômico de seus parceiros através de suas próprias           

vantagens nacionais, criando uma relação de interdependência e trabalho conjunto para a            

construção de uma comunidade que compartilhe interesses e que seja capaz de            

estabelecer um bom relacionamento entre os membros.  

Entretanto, o governo chinês já informou que o projeto poderá sofrer           

transformações de acordo com os desafios a serem enfrentados no panorama           

internacional, além de certas metas serem suscetíveis a mudanças no decorrer do tempo,             

apresentando assim uma característica volátil. 

A imagem que é desenvolvida referente à iniciativa OBOR acaba sendo           

fundamental para o seu sucesso. Diante disso, no segundo Belt and Road Fórum,             

realizado em 25 de abril de 2019, o presidente Xi jinping procurou tocar nos riscos               

macroeconômicos do projeto, dando ênfase a sua sustentabilidade financeira, dizendo que           

a iniciativa deve ter como preocupação a construção de “uma infraestrutura de alta             

qualidade, que seja sustentável, resistente a riscos, com preços razoáveis e inclusiva”.  18

CHEUNG e HONG (2019, p.20, tradução nossa) relatam a necessidade de um             

aumento de transparência, já que a falta informações públicas pode desencadear uma            

série de análises imprecisas sobre a iniciativa Belt and Road, fazendo com que o discurso               

17 YUZHU, Wang, SHICHENG, Li. op. cit., p.108. 
18 ROMMAN, Alfred. Who will benefit from China’s Belt and Road Initiative?.Al Jazeera, 27 de abr. de 
2019. Disponível 
em:<www.aljazeera.com/news/2019/04/benefit-china-belt-road-initiative-190427131051786.html>.Acesso 
em 25 de abr. de 2020.. 
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público perca força. Esse problema também foi abordado pelo presidente chinês, que            19

reconheceu o risco e se comprometeu a tomar medidas que possibilitaram uma maior             

transparência da iniciativa e de seus corredores.  20

Crescendo a ritmos menores se comparado aos anos anteriores, acende-se um           

alerta para o governo chinês , visto que problemas de administração podem ser            21

colocados a prova, assim como a capacidade do governo em continuar impulsionando o             

projeto no decorrer dos anos. Além disso, a iniciativa OBOR ainda conta com regiões que               

apresentam situações políticas e de segurança instáveis, o que poderia causar problemas            

em sua implementação por inteiro. 

Com todo esse cenário exposto, a iniciativa OBOR pode se tornar um ponto              

bastante valioso para que a legitimidade do governo Xi Jinping seja preservada, além de              

fazer com que o crescimento econômico estável seja alcançado. Caso venha a ser             

concretizado da forma esperada, o projeto poderá expandir a influência da política            

externa chinesa, desenvolvendo os campos financeiros, militar, social e político.   

Ao longo das próximas partes daremos ênfase ao corredor Econômico          

China-Paquistão (CPEC) , assim como suas implicações e desafios.  

 

 
3. CORREDOR ECONÔMICO CHINA-PAQUISTÃO (CPEC): HISTÓRICO 

E OBJETIVOS  
 
 

Com um investimento inicial previsto em cerca de 63 bilhões de dólares, o             

governo chinês viu uma grande oportunidade no Corredor Econômico China-Paquistão          

(CPEC), considerado como o carro chefe da iniciativa One Belt One Road (OBOR).             

Através dos princípios da iniciativa (que dá ênfase às áreas de coordenação política,             

conectividade, integração financeira, comércio e na movimentação dos cidadãos), o          

CPEC é visto como peça fundamental para que grandes objetivos da iniciativa One Belt              

19 CHEUNG, F., HONG, Ying. Regional connection under the Belt and Road Initiative: The prospects for 
economic and financial cooperation. Routledge studies on Asia in the world. Routledge, 1 ed, Nova York, 
NY. 2019, p.20. 
20 ROMMAN, Alfred.. op. cit. 
21 ECONOMIA da China Cresce no menor ritmo em 3 décadas: como isso pode afetar o Brasil?BBC Brasil, 
São Paulo, 21 de out. de 2019. Disponível em:<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-50098588>. 
Acesso em: 19 de Mar. de 2020. 
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sejam conquistados, além de ser uma referência importante para o desenvolvimento geral            

dos demais corredores.  

De acordo com BRUNNER (2013, p.1), um corredor econômico pode ser           

classificado como um meio de conectar agentes econômicos ao longo de uma geografia             

definida, de modo a proporcionar ligação entre diferentes centros econômicos,          

normalmente localizados em regiões urbanas, onde grande quantidade de recursos          

econômicos e atores distintos estão concentrados, ligando assim a oferta e a demanda dos              

mercados . 22

WOLF (apud DEEPAK, 2018, p.85-86, tradução nossa) complementa dizendo         

que um Corredor Econômico acaba sendo projetado para criar cadeias de valor globais,             

regionais e domésticas através da criação ou conexão de centros econômicos, produzindo            

efeitos positivos de repercussão multisetorial. Através dessa definição, WOLF aponta que           

o plano de implementação do CPEC será feito por meio de uma “estrutura de cooperação               

1+4”, que integre o setor de infraestrutura antigo com novas construções, desenvolvendo            

assim uma rede de conectividade   23

 
De acordo com o plano, o CPEC será implementado por meio de uma 'estrutura              
de cooperação 1 + 4', como segue: o Corredor Econômico como um projeto             
geral de desenvolvimento multissetorial no centro e o Porto de Gwadar,           
energia, infraestrutura e industrialização como suas áreas principais de         
colaboração. Para operacionalizar esse plano, o corredor combina vários         
componentes transversais, como infraestrutura, comércio, conectividade,      
transporte, energia e serviços. Mais concretamente, consiste em vários         
componentes: estradas, ferrovias, aeroporto (Gwadar), transportes locais (por        
exemplo, metrô) e oleodutos para petróleo e gás. Nesse contexto, além de            
construir uma infraestrutura de suporte completamente nova para criar         
conectividade, são necessárias várias atualizações importantes dos sistemas de         
infraestrutura desatualizados já existentes (por exemplo, a Rodovia        
Karakorum). Além da infraestrutura, o foco principal, cerca de dois terços dos            
investimentos, aproximadamente US $ 35 bilhões será colocado no aumento          
das capacidades de energia - renováveis e não renováveis - como solar, eólica e              
energia hidrelétrica e carvão. (WOLF, apud DEEPAK, 2018, p.86, tradução          
nossa) 

 
O CPEC abrange três rotas através do território do Paquistão, complementadas           

com mais uma rota de extensão ao norte: Primeiro, a Rota de Alinhamento Oriental, que               

passa pelo centro de Punjab e Sindh; Segundo, a rota que passa parcialmente sobre              

22 BRUNNER, Hans. What is Economic Corridor Development and What Can It Achieve in Asia’s 
Subregions?. SSRN Electronic Journal, vol. 1, n.117, 2013, p.1. 
23 WOLF,  Siegfried. China–Pakistan Economic Corridor (CPEC): Regional Cooperation in the Wider 
South Asian Region. Em: Deepak, B. China's Global Rebalancing and the New Silk Road. Springer, 
Singapura, 1 ed., 2018, p.85-86.  
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Khyber (Pakhtunkhwa - KPK) e por partes que ate entao nao estao conectadas em Punjab               

e Sindh; e a terceira rota chamada de Alinhamento Ocidental que passará pelas áreas              

subdesenvolvidas do KPK e do Baluchistão. Por fim, existe a Rota do Norte (se valendo               

da estrutura já existente em Karakorun) que terá como objetivo conectar esses três             

alinhamentos paquistaneses à fronteira entre Paquistão e China na cidade de Kunjarab,            

terminando no território chinês. O projeto todo tem como meta estar completo até o ano               

de 2030, se considerarmos a conclusão de todos os processos no longo prazo.  24

Devido o seu posicionamento geográfico, o Paquistão pode ser considerado um           

local estratégico e relevante para o comércio internacional, já que acaba fornecendo um             

fácil acesso a países da ásia central e também para países do oriente médio, oferecendo               

uma grande possibilidade de avanços e aperfeiçoamento do comércio na região.  

Por outro lado, a China, possui atualmente grandes necessidades do fator energia,            

dependendo do fornecimento de petróleo advindo do Oriente Médio para preencher suas            

demandas internas, principalmente no que diz respeito a sua produção. Como forma de             

encurtar o trajeto feito atualmente, otimizando fatores importantes como tempo e custos,            

a China tomou a iniciativa no processo de desenvolvimento do corredor econômico.  

 

 

Figura 2 

Corredor Econômico China-Paquistão  25

24 RANA, Shahbaz; KHAN, Talha. China-Pakistan Economic Corridor: Lines of Development—Not Lines            
of Divide.The Express Tribune, 17 de mai.de 2015. Disponível         
em:<http://tribune.com.pk/story/887949/chinapakistan-economic-corridor-lines-of-development-not-lines-o
f-divide/>. Acesso em: 20 de mar. de 2020. 
25 ROY, Nalanda. China-pakistan economic corridor - Is it the road to the future? Asian Affairs, Pequim, 
Vol.50, 2ª edição, p.268-282, 2019.Disponível em: 
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03068374.2019.1614767>. Acesso em 23 de mai. de 2020. 

 

http://tribune.dev.dynamologic.com/author/80/shahbaz-rana
http://tribune.dev.dynamologic.com/author/3331/creative-talha-khan
http://tribune.com.pk/story/887949/chinapakistan-economic-corridor-lines-of-development-not-lines-of-divide/
http://tribune.com.pk/story/887949/chinapakistan-economic-corridor-lines-of-development-not-lines-of-divide/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03068374.2019.1614767
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Historicamente, podemos ver a construção de um bom relacionamento entre China           

e Paquistão, se estendendo de forma positiva durante os anos, sendo esse um dos              

principais fatores que fizeram com que o CPEC tenha sido pensado antes dos demais              

corredores do projeto OBOR.  
 
A razão pela qual o CPEC foi iniciado muito antes de todos os outros              
corredores reflete a amizade profundamente enraizada e confiável entre o          
Paquistão e a China nos últimos 65 anos. Ambos os países desenvolvem fortes             
laços de defesa no final da década de 1960, após o conflito sino-indiano de              
1962 e a guerra Paquistão-Índia de 1965. (MALIK, apud DEEPAK, 2018,           
p.70, tradução nossa).  26

 
Podemos observar que o projeto do corredor econômico levou décadas para ser de             

fato materializado, levando em consideração análises de viabilidade e o contexto           

histórico entre os dois países envolvidos, visto a permanência do relacionamento           

26 MALIK, Ahmad. The China–Pakistan Economic Corridor (CPEC): A Game Changer for Pakistan’s 
Economy. Em: Deepak, B. China's Global Rebalancing and the New Silk Road. Springer, Singapura, 1 ed., 
2018, p.70.  
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saudável entre ambos. O CPEC foi inicialmente proposto pela China cinco meses antes             

do início da estruturação do projeto OBOR como um todo, e a parceria com o governo                

paquistanês buscaria desenvolver um aumento da cooperação nas áreas de negócios,           

finanças, comércio, energia e infraestrutura, entre os países. Algumas propostas voltadas           

para a construção de dutos de gás e óleo entre as duas nações chegam até mesmo a                 

anteceder o anúncio do projeto OBOR, tomando formas antes mesmo do ano de 2013,              

data de início do planejamento do corredor.  
Até a proposta de oleodutos e gasodutos entre os dois países foi discutida muito              
antes de 2013. A decisão de construir o porto marítimo de Gwadar durante a              
visita do Premier Zhu Rongji em 2001 levou à construção de uma rota terrestre              
e um gasoduto de petróleo e gás entre Gwadar e Kashgar. (MALIK, apud             
DEEPAK, 2018, p.71, tradução nossa)  27

 
Progressos concretos referentes a construção do CPEC podem ser vistos através           

da assinatura de 51 acordos que foram realizados entre os países no ano de 2015.               28

Podemos observar um grande interesse por parte de Pequim no que diz respeito ao              

planejamento do projeto, contando com forte participação do Partido Comunista para o            

estabelecimento de metas. 
Posteriormente, o governo chinês fez do CPEC parte do seu 13º Plano            
Quinquenal (2016-2020). A proposta foi aprovada pelo Partido Comunista da          
China (CPC) na Quinta Sessão Plenária do 18º Partido Comunista da China            
(CPC) no Comitê Central, realizado em Pequim em novembro de 2015. Ele            
estipulou que a construção do CPEC precisava basear-se em pesquisa científica           
e projetada para ter planejamento de curto, médio e longo prazo. Isso iniciou o              
processo de integração da economia do Paquistão com a economia global           
chinesa - a economia que mais cresce no mundo. (MALIK, apud DEEPAK,            
2018, p.71, tradução nossa)  29

 
Observado o CPEC e a sua capacidade, ele apresenta potencial para se tornar uma              

via geograficamente relevante, pois providencia um moderno e eficiente mecanismo para           

o comércio regional, sendo um forte símbolo de conectividade nesse setor.  

Em MALIK (apud DEEPAK, 2018, p.77, tradução nossa) podemos extrair que           

devido a complexidade do território em questão e da própria desconectividade geográfica            

da região, que, devido aos processos de colonialismo realizados nos séculos passados            

afetaram a China (e Ásia como um todo), as comunidades da região acabaram se              

27 MALIK, Ahmad. The China–Pakistan Economic Corridor (CPEC): A Game Changer for Pakistan’s 
Economy. Em: Deepak, B. China's Global Rebalancing and the New Silk Road. Springer, Singapura, 1 ed., 
2018, p.71.  
28 HAIDER, Irfan. Details of agreements Signed during XI´s visit to Pakistan. Dawn, Islamabad, 20 abr. de 
2015. Disponível em: <https://www.dawn.com/news/1177129>. Acesso em: 19 de Mar. de 2020.  
29 MALIK, Ahmad. op. cit. 
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distanciando umas das outras no decorrer do tempo. No passado, não era do interesse do               

império britânico promover o comércio entre o subcontinente indiano e a China, assim             

como entre o Japão e outros países da região. Com a exportação de ópio da China para a                  

Índia, que aconteceu principalmente no século XIX, o império britânico contribuiu para            

um processo de destruição do comércio entre o subcontinente indiano e a atual China.             30

Outros povos como os espanhóis, portugueses e russos também focaram nos processos de             

exploração de suas zonas de influência no período, ao invés de proporcionarem um             

processo de conexão do território asiático como um todo. 

Com o fim do colonialismo nos países asiáticos, vemos esforços para uma            

retomada do processo de integração na região, tendo como principal expoente a China  
 
Após o fim do colonialismo, na década de 1940, os estados-nações asiáticos            
continuaram ocupados principalmente com os processos de construção de         
nações. Pouco esforço foi pago à integração e conectividade regional do           
comércio. A Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) emergiu          
como a principal locomotiva para a integração comercial intra-ASEAN no final           
da década de 1960. A incorporação da China no processo da ASEAN em 1995              
foi um marco significativo na promoção da conectividade comercial regional.          
A China emergiu como o principal parceiro comercial de vários membros da            
ASEAN. O país também emergiu como fonte de investimento interno e           
externo. (MALIK, apud DEEPAK, 2018, p.77, tradução nossa)   31

 

Através da conectividade regional que o CPEC procura desenvolver entre o           

oceano índico e o mar do sul da china, o projeto auxiliará na promoção de um comércio                 

regional paquistanês, modernizando as antigas rotas comerciais do país e promovendo a            

construção de novas rotas. Sendo assim, O CPEC pode ser visto não apenas como um               

simples corredor econômico, mas também pode ser observado como uma tentativa de            

desenvolver um sistema de comunicação que conectará o Paquistão com toda a região             

local. 

De forma direta, um significativo impacto econômico do projeto se dará sob a             

arrecadação de impostos sobre energia e pedágio, além de taxas que o governo do              

Paquistão receberá nas rodovias de veículos que entrarem na China transportando           

mercadorias, bens e commodities ao longo do corredor. Respeitando as devidas           

proporções, poderíamos traçar um paralelo entre as vantagens econômicas desenvolvidas          

30 MALIK, Ahmad. The China–Pakistan Economic Corridor (CPEC): A Game Changer for Pakistan’s 
Economy. Em: Deepak, B. China's Global Rebalancing and the New Silk Road. Springer, Singapura, 1 ed., 
2018, p.77.  
31 MALIK, Ahmad. op. cit., p.77. 
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na relação de ganho de Egito e Panamá, observada, respectivamente no canal de Suez e               

no canal do Panamá, visto que ambos canais são importantes para a redução de tempo de                

transporte de petróleo e que também acabam servindo para angariar receita através de             

pedágios e taxas de trânsito para os países.  32

Nos dias atuais, a China realiza mais do que 60% de seu comércio internacional              

passando pelo oceano Índico através do Estreito de Malaca , rota comercial marítima que             33

sofre altos riscos de pirataria. De modo a manter a segurança local e promover proteção               

aos navios de carga, essa rota comercial acaba sendo fortemente monitorada pela Marinha             

dos EUA e Índia . Segundo IDREES (2018, p.217, tradução nossa), do ponto de vista              34

geopolítico, isso pode vir a se tornar um grande empecilho para o desenvolvimento da              

China, visto que em casos extremos de conflito ou disputas entre o Estado Chinês e               

demais países, a rota comercial poderá vir a sofrer processos de obstrução, fazendo assim              

com que o fornecimento de petróleo à China venha a ser dificultado ou até mesmo               

interrompido (tal processo é chamado de Dilema de Malaca, visto a vulnerabilidade do             

estreito e sua importância geopolítica).   35

Outro fator importante a observar é o tempo e distância atualmente gastos. A              

atual rota comercial entre a China, Europa e Oriente médio pode ser considerada muito              

longa e cara em termos de custo e tempo de transporte. Com a concretização do CPEC, a                 

jornada de transporte marítimo para o território chinês poderá ser reduzida em torno de              

10.000 km, além de levar apenas 10 dias para que a importação de petróleo oriunda do                

oriente médio seja realizada, se contrapondo ao modelo atual que leva cerca de 45 dias.               36

Com o corredor, a China pode reduzir os riscos de transporte e melhorar sua presença no                

Oriente Médio, usando-o como uma estratégia de solidificar políticas de comércio,           

32AHMED, Shahzada. Clean development. The news, Islamabad, 7 de fev. de 2016. Disponível em: 
<https://www.thenews.com.pk/tns/detail/560327-clean-development> Acesso em 22 de mar. de 2020. 
33 WOLF, Siegfried, The China-Pakistan Economic Corridor: An Assessment of its Feasibility and Impact              
on Regional Cooperation.. Fórum Democrático do Sul da Ásia (SADF), Bruxelas, Bélgica, 28 de jun. de                
2016. p.18. disponível em: < https://ssrn.com/abstract=2834599> 
34 SAUNDERS, P. Issues and studies: China’s rising power, the US rebalance to Asia and               
implications for US-China relations. Issues and Studies, Nova Iorque, 2014, p.18. disponível            
em:<http://www.inss.ndu.edu/ Portals/82/Documents/chinas-rising-power.pdf.> 
35 IDREES, Rao, SHAPIEE, Rohimi, AHAMAT, Haniff. Energy Cost Saving and Economic Prospective of 
China Pakistan Economic Corridor. International Journal Of Energy Economics and Policy, Vol 8, n.6, 
2018, p. 217.  
36 CHOWDARY,  M. .China’s  Billion-Dollar  Gateway  to  the  SubContinent:  Pakistan  May  Be 
Opening  a  Door  it  Cannot  Close. Revista Forbes, Nova Iorque, 25 de Ago. de 2015.  Disponivel 
em:<https://www.forbes.com/sites/realspin/2015/08/25/china-looks-to-pakistan-to-expand-its-influence-in-
asia/#838933d3de92> Acesso em 22 de Mar. de 2020. 
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energia e garantir os seus interesses nacionais. Dessa forma, o CPEC funcionaria como             

uma rota comercial e também garante uma política estratégica para o governo chinês.  37

Com isso exposto, O CPEC se apresenta como uma ótima oportunidade para            

importadores, exportadores e empresários de todo o mundo devido a sua alta capacidade             

de redução tanto no tempo quanto nos custos gerais de transporte, como podemos             

observar: 
Além disso, a China é o maior importador de petróleo da região altamente rica              
do Oriente Médio e, consequentemente, adiciona grande número de remessas          
de e para a região dos Emirados Árabes Unidos e Oriente Médio. A rota              
comercial do CPEC oferece tempo de trânsito e custo de transporte           
visivelmente reduzidos do porto Gwadar para os portos de destino. (IDREES,           
2018, p.218, tradução nossa)  38

 
IDREES (2018, p.219, tradução nossa) ainda complementa que, caso o Paquistão           

seja capaz de proporcionar um desenvolvimento construtivo e satisfatório, conseguindo          

posicionar suas indústrias baseadas em mão de obra e desenvolver geração de eletricidade             

em um nível adequado, o país poderá promover o desenvolvimento de sua economia de              

uma forma talvez nunca antes vista. Podemos observar que o CPEC pode ser segregado              39

em diferentes estágios, entre as primeiras etapas, vemos esforços para o desenvolvimento            

do Aeroporto Internacional de Gwadar (tarefa alcançada em 2018, com o início das             

operações), promover a construção da Karakoram Highway (rodovia que funcionaria          

como meio de ligação entre a China e Paquistão), além de evoluir nos processos de               

desenvolvimento de redes de fibra óptica para promover uma comunicação mais           

avançada entre os dois países.  40

O projeto a longo prazo pode ser o ponto chave para a consolidação de um bom                

modelo de desenvolvimento regional, além de contribuir para a melhoria na condição de             

vida dos habitantes ao redor.  

 
 

37 WACHMAN, R. Huge Chinese Trade Boost for Middle East in the Pipeline?. Arab News, 10 de dez. de                   
2017.Disponível em:< https://www.arabnews.com/node/1206606/business-economy>. Acesso em 23 de       
Mar de 2020. 
38  IDREES, Rao, SHAPIEE, Rohimi, AHAMAT, Haniff. Energy Cost Saving and Economic Prospective 
of China Pakistan Economic Corridor. International Journal Of Energy Economics and Policy, Vol 8, n.6, 
2018, p. 218. 
39 IDRESS, Rao. op. cit., p.219. 
40 IRSHAD, M.S. One belt and one road: Does China-Pakistan economic corridor benefit for              
Pakistan’s economy?. Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.6, n.24, p.204, 2015.            
Disponível em:<https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/view/27923>. Acesso em 17 de      
mar. de 2020.  
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3.1 INTERESSES DO PAQUISTÃO  
 

Ao longo do processo de construção do corredor econômico, a China procurou            

estabelecer alguns critérios que devem ser seguidos pelo governo do Paquistão, para que             

o projeto tenha solidez e possa alcançar os objetivos propostos. Entre esses critérios,             

estão a necessidade do Paquistão estabelecer um ambiente seguro, garantir a harmonia e             

consenso nacional e a busca para respeitar os prazos do projeto para que eles sejam               

concluídos no tempo esperado. O principal interesse de Islamabad com o projeto seria             

atrair investimentos estrangeiros, e, através do CPEC, o país poderá contar com uma             

melhor rede de infraestrutura, comunicação e transporte, fomentando cada vez mais um            

desenvolvimento do comércio entre as províncias internas e demais países  
Com a implementação bem-sucedida dos respectivos projetos, Islamabad        
espera melhorar a situação de infraestrutura e energia e gerar um efeito positivo             
de derramamento em todos os outros setores econômicos. Nesse contexto, por           
meio da construção de zonas econômicas especiais, o CPEC não visa apenas            
ser uma rota de trânsito de commodities e matérias-primas, mas também           
tornar-se um catalisador da industrialização e estimular o desenvolvimento de          
polos industriais. Esses centros devem impulsionar a economia de baixo          
desempenho do Paquistão e criar oportunidades para os empresários. (WOLF,          
apud DEEPAK, 2018, p.86, tradução nossa)  41

 
Com a identificação de pontos de conexão entre os centros urbanos           

industrializados e as áreas rurais do país, o governo espera promover um impulso             

econômico que consiga atingir as províncias mais pobres nas suas regiões periféricas.            

Para isso, o Paquistão tentará promover uma rede que interligue as principais cidades do              

país para servir como junção a uma infraestrutura nacional maior. Através do crescimento             

econômico esperado, Islamabad acredita que talvez consiga resolver os problemas de           

desemprego e falta de mão de obra qualificada, além de desenvolver redes de transporte e               

comércio.  42

WOLF (apud DEEPAK, 2018, p.90, tradução nossa) expõe também que o            

Paquistão visa diversificar as suas fontes de recurso externo, já que historicamente o             

apoio dos EUA era uma das principais fontes de entrada de ativos financeiros no país,               

mas essa ajuda sempre vinha com uma série de pré-requisitos e restrições. Com tempo,              43

41 WOLF,  Siegfried. China–Pakistan Economic Corridor (CPEC): Regional Cooperation in the Wider 
South Asian Region. Em: Deepak, B. China's Global Rebalancing and the New Silk Road. Springer, 
Singapura, 1 ed., 2018, p.86. 
42 RAFI, Amna. Chinese President Visit to Pakistan. IPRI Review, Islamabad, 29 de abr. de 2015                
Disponível em: <https://ipripak.org/chinese-president-visit-to-pakistan/>. Acesso em 23 de Mar. de 2020. 
43 WOLF, Siegfried. op. cit., p.90. 
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as relações entre os dois países foram se esfriando e se distanciando pouco a pouco,               

dificultando o apoio financeiro. Em contrapartida, os investimentos realizados pela China           

através do CPEC além de preencherem esse espaço, também são muito bem vistos pelo              

Paquistão pelo fato das autoridades do país verem Pequim como um valioso aliado no              

longo prazo, devido as projeções da China se tornar a principal superpotência nas             

próximas décadas, fazendo com que haja um maior alinhamento do país com os             

interesses chineses. O autor ainda observa que alguns críticos do corredor econômico            

apontam que existe uma falta de consenso e harmonia nas províncias do Paquistão e em               

demais áreas que acabam sendo negligenciadas no projeto, causando um embate entre            

algumas regiões e o governo federal. Entre as queixas dessas regiões foram colocadas a              

falta de inclusão das regiões nas tomadas de decisão, exploração de recursos regionais             

sem remuneração adequada, problemas em processos de aquisição de terras,          

deslocamento forçado de populações locais, além de favorecimento nos processos de           

concorrência econômica. Com isso, vemos que o Paquistão pode vir a sofrer com             

conflitos entre centro-periferia, que agitam os movimentos de protesto e causam           

problemas sociopolíticos locais. 

O CPEC pode gerar grandes resultados para os cidadãos do Paquistão, visto que             

através da melhoria nas condições locais, poderá ser um aliado importante para ajudar a              

conter manifestações de radicalização política e conflitos religiosos (como o jihadismo),           

além de ser uma ferramenta que poderá contribuir para a diminuição do terrorismo no              

país.  44

Segundo o próprio governo do Paquistão, o país usaria o corredor como            

mecanismo de explorar melhor as suas características demográficas e naturais,          

promovendo com isso a sua capacidade industrial e o bem estar de sua população, além               

de focar num processo eficiente de estabilidade doméstica.  45

 
 
3.2 - INTERESSES DA CHINA 
 

44 HAIDER, Mateen.Operations to Continue Till Pakistan is Terror Free, says General Raheel. Dawn,              
Islamabad, 3 de jul. de 2015.Disponível em: <https://www.dawn.com/news/1192103>. Acesso em 24 de            
mar. de 2020. 
45 PAQUISTÃO. Ministério do planejamento, desenvolvimento e reforma. Long Term Plan: China-Pakistan 
Economic Corridor (2017-2030). IQBAL, p. 9, 2017. Disponível em: < 
http://cpec.gov.pk/brain/public/uploads/documents/CPEC-LTP.pdf> 
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Pequim está confiante que, apesar dos problemas de segurança que envolvem o            

Paquistão, ele necessita de incentivos e projetos de desenvolvimento interno, para que            

consiga de fato alcançar uma estabilidade nacional. Para a China, isso servirá como             46

proteção aos seus interesses econômicos, além de reduzir ameaças de terrorismo na            

região, que atualmente se apresenta como desafio na temática de segurança, e com a              

erradicação dessa ameaça no território do Paquistão, proteger os seus próprios interesses            

econômicos . A China busca do governo de Islamabad um compromisso de proteger a             47

soberania e a integridade do país, medindo esforços para combater movimentos           

terroristas e separatistas locais. Além disso, Pequim espera que o Paquistão continue            

fornecendo apoio diplomático à política de “Uma China”, que reitera o domínio chinês             

nos territórios do Tibete, Hong Kong, Macau, Xinjiang e Taiwan.  48

A parte terrestre do CPEC fornece à China um outro caminho para o Oceano              

Índico, de modo a contornar o estreito de Malaca para chegar a África e Oriente médio.                

Assim como exposto anteriormente neste trabalho, essa estratégia pode blindar a China            

de um possível bloqueio futuro. 

A China tem fortes convicções de que o CPEC conseguirá causar um grande             

impulsionamento em sua economia, visto que o projeto pode ser um grande aliado em              

equilibrar o desenvolvimento entre as ricas regiões localizadas no leste do país, com as              

regiões mais ocidentais que são mais pobres. Desse modo, o corredor seria uma forma de               

estabilizar a região, melhorando as condições na periferia. O corredor servirá de            49

incentivo para empresas estatais e privadas, dando ênfase a província de Xinjiang, com a              

tentativa de tornar o local uma região mais estável  
O corredor deve criar incentivos tanto para empresas estatais quanto privadas           
para expandir a atividade econômica, criar empregos e aumentar os níveis de            
consumo nessa região subdesenvolvida. Ao fazer isso, a China espera          

46 SMALL, Andrew. China-Pakistan Economic Corridor Will Change the Region. Hardnews, Islamabad, 3             
de jul. de 2015. Disponível  
em:<http://archives.hardnewsmedia.com/2015/07/chinapakistan-economic-corridor-will-change-region%E
2%80%93-andrew-small>.Acesso em: 24 de mar. de 2020. 
47 FULLERTON, Jamie.China Unveils £30 bn Plan to Link to Pakistan with Economic Corridor. The               
Independent, Londres, 20 de abr. de 2015. Disponível em:         
<www.independent.co.uk/news/world/asia/chinaunveils-30bn-plan-to-link-to-pakistan-with-economic-corri
dor-10190916.html>. Acesso em: 25 de mar. de 2020. 
48 PAQUISTÃO. Ministério de Relações exteriores. Pakistan reiterates its support to ‘One-China’ Policy.             
20 de jan. de 2016. Disponível      
em:<http://mofa.gov.pk/pakistan-reiterates-its-support-to-one-china-policy/> 
49 X, Weihong. China-Pakistan Economic Corridor Key to Economic Upgrading in Southern Xinjiang.             
Global Times, Pequim, 5 de jul. de 2015. Disponível em:<www.globaltimes.cn/content/930491.shtml>.          
Acesso em 12 de abr. de 2020. 
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similarmente estabilizar a região, melhorando as condições econômicas na         
periferia ocidental; a região atualmente constitui uma das principais         
preocupações de segurança doméstica de Pequim. No entanto, os militantes          
uigures, que lideram um movimento separatista em Xinjiang, podem perceber          
seu desenvolvimento como uma maneira de explorar os recursos da região. No            
geral, a China espera que a melhoria das condições econômicas em Xinjiang            
traga estabilidade sociopolítica e subseqüentemente ajude a minar os 'três          
males': separatismo, terrorismo e fundamentalismo religioso. (WOLF, apud        
DEEPAK, 2018, p.90, tradução nossa).  50

 
A visão que a China tem com o projeto, seria o de promover um desenvolvimento               

de forma estratégica, dando importância para o desenvolvimento econômico e social na            

região ocidental do seu território, de modo a usar o projeto CPEC e OBOR como forma                

de ter melhores condições em capital, tecnologia e capacidade de produção, fomentando            

o desenvolvimento de um novo sistema econômico neste espaço.  51

 

4. QUESTÕES SÓCIO-AMBIENTAIS  E EMPREGO  
 
 

De um modo geral, o CPEC promete trazer consigo uma série de benefícios             

econômicos e proporcionar melhores índices de desenvolvimento humano, através da          

criação de novos postos de trabalho e melhorias nas trocas comerciais, desenvolvendo            

assim avanços no aspecto social. Entretanto, diversos projetos do CPEC possuem           

implicações ambientais que precisam ser observadas e controladas, garantindo que seu           

avanço não seja prejudicial para o território e as pessoas envolvidas, indo de acordo              

também com a ideia de ser um projeto sustentável.  

No decorrer das obras, podemos observar que existem riscos com relação ao            

aumento de emissões de gases potencializadores do efeito estufa, através da queima de             

combustíveis fósseis, que acabam sendo prejudiciais ao planeta. Isso poderá se tornar            

conflitante com as resoluções do Acordo De Paris (que visa controlar as mudanças             

climáticas ao redor do mundo) e causar um aumento da poluição local, algo prejudicial              

para a qualidade do ar e consequentemente ter consequências sérias para a saúde das              

populações. 

50 WOLF, Siegfried. op. cit., p.90. 
51 PAQUISTÃO. Ministério do planejamento, desenvolvimento e reforma. Long Term Plan: China-Pakistan 
Economic Corridor (2017-2030). IQBAL, p. 9, 2017. Disponível 
em:<http://cpec.gov.pk/brain/public/uploads/documents/CPEC-LTP.pdf>  
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Com o avanço do corredor, poderíamos levar em consideração também a           

possibilidade de surgimento de derramamentos de óleo próximo ao porto de Gwadar, que             

podem causar danos sérios a vida marinha e a todos que dela dependem, assim como o                

desmatamento que poderá surgir com o avanço das obras em terra, prejudicando a             

biodiversidade local, através de processos de fragmentação do território, construção de           

barragens e poluição de rios, solos e águas subterrâneas.  

Diante disso, vemos a necessidade de desenvolver mecanismos de salvaguarda          

que possam controlar esses processos, de modo a preservar a qualidade de vida e o meio                

ambiente. Para isso, autoridades envolvidas no projeto desenvolveram um Ambiente          

Estratégico de Desenvolvimento (AAE), para que as obras possam ser planejadas e            

aplicadas através de um processo de coordenação entre diferentes áreas 
 
A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é uma abordagem analítica e          
participativa usada para integrar considerações ambientais em políticas e         
planos e avaliar as inter-relações entre considerações econômicas e sociais.          
Assim, acaba sendo uma ferramenta para estruturar o debate público e           
governamental na preparação de políticas, planos e programas, alimentando         
esse debate através de uma avaliação robusta das conseqüências ambientais e,           
quando necessário, garantir que os resultados da avaliação e do debate sejam            
levados em consideração durante a tomada de decisão e implementação. Isso           
significa que a participação do público, a transparência e a informação de boa             
qualidade são princípios fundamentais. A AAE é, portanto, mais do que a            
preparação de um relatório; é uma ferramenta para melhorar a boa governança            
ambiental. (MALIF, ASIF, 2019, p.44, tradução nossa)  52

 
Devido sua magnitude, o CPEC pode auxiliar em processos de degradação           

ambiental e causar uma série de efeitos adversos a terra e as populações locais se for                

implementado sem fiscalização e coordenação. Por isso nota-se a importância de um            

planejamento sustentável, protegendo também as comunidades que o cercam e sem           

prejudicar seus meios de subsistência. Para isso, é válido o envolvimento dos governos do              

Paquistão e China, para que as medidas sejam tomadas de forma conjunta e planejada,              

levando em consideração os desafios do projeto.  

No aspecto socioeconômico, espera-se um crescimento local nos números do          

comércio de setores como a agropecuária, horticultura, pesqueiro e de mineração.           

Segundo o ex diretor do Banco Estatal do Paquistão, Ishrat Hussain, é preciso garantir              

que os benefícios do CPEC sejam direcionados para os distritos mais carentes do             

52 MALIK, Fauzia, ASIF, Saleem. Strategic environmental assessment (SEA) for CPEC: A way forward.              
Em: CPEC Quarterly Magazine Fall Issue, 2019, Vol. 3, p.44. Disponível em:            
<http://cpec.gov.pk/downloads> 
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Baluchistão e KPK, já que um processo de integração dessas regiões com o mercado              

nacional unificado de bens e serviços tornaria economicamente viável o desenvolvimento           

econômico local, criando postos de trabalho e gerando renda, auxiliando assim no            

combate à pobreza. Para ele, o foco em estradas e na eletricidade seriam fatores              

fundamentais, já que ajudam a minimizar as perdas de colheita e deterioração de produtos              

agrícolas perecíveis das regiões mais afastadas, além de reduzir o custo de entrega para              

outras cidades que têm mercado, ajudando também a dar maior poder de compra aos              

agricultores, gerando assim uma nova rodada de atividades econômicas nessas regiões.  53

Através da instalação de redes de fibra óptica, poderia ser permitido aos            

cidadãos de lugares mais afastados melhores condições de acesso a internet e dados             

móveis. Podemos observar que investimentos serão feitos de forma estratégica como           

forma de promover uma coesão maior entre locais 
Um fundo especial plurianual dedicado no valor de 100 bilhões de rúpias            
paquistanesas deve ser estabelecido para fornecer os serviços básicos às          
comunidades que vivem em todos os distritos de Gwadar a DI Khan ao longo              
da rota ocidental. Esse gesto ajudaria muito a espalhar os benefícios do CPEC             
para um segmento muito maior da população nessas áreas remotas e           
desfavorecidas do país. Também ajudaria a promover a coesão social e dissipar            
os temores de que as comunidades locais se tornassem marginalizadas          
(HUSAIN, 2018, p.7, tradução nossa)  54

 
Segundo estudo divulgado em 2018 pelo Centro de Excelência do Corredor            

Econômico China-Paquistão, que observa a quantidade de empregos que deverão surgir           

com o avanço do corredor, podemos pontuar a importância que o projeto tem para a               

população paquistanesa, justamente pelo país contar com a maior parte dos trabalhadores            

diretos. Segundo a pesquisa aponta, o CPEC teria potencial de criar aproximadamente 1             

milhão de empregos diretos por meio dos projetos até então acordados, número que             

poderá crescer ainda mais no longo prazo se envolvermos os setores de agricultura,             

turismo e serviços. Como o CPEC engloba projetos voltados à energia, infraestrutura,            55

construção do porto de Gwadar e uma rede de cooperação industrial em Zonas             

53 HUSSAIN, Ishrat. The economics of CPEC. Dawn News, Islamabad, 21 de jun. de 2017. Disponível 
em:<https://www.dawn.com/news/1305992>. Acesso em 27 de jul. de 2020. 
54 HUSSAIN, Ishrat. CPEC and Pakistan Economy:An appraisal.Centre of excellence for CPEC, 
Islamabad,vol.1,n.2, p.7, 2017.Disponível em:<http://cpec.gov.pk/downloads>.Acesso 18 de jun. de 2020.  
55 RASHID, Shahid; ZIA, Muhammad; WAQAR, Shujaa. Employment Outlook of CPEC: A Meta 
Analysis. Centre of excellence China-Pakistan Economic Corridor, Islamabad, 2018, Vol 2, p.12. 
Disponível em:<http://cpec.gov.pk/downloads>. Acesso em:28 de jul. de 2020. 
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Econômicas Especiais (ZEE), o estudo procurou dar ênfase a esses setores e ao seu              

potencial em reduzir a taxa de desemprego.  

A tabela a seguir aponta os dados segmentado por áreas levantados no estudo, 

além de pontuar o número em cada uma delas. 

 

Quadro 1 
 Postos de trabalho segmentados por área  56

 
 

 Setor  Províncias onde os projetos serão 
realizados  

 Estimativa de empregos 
gerados  

Infraestrutura - 
Rodovias/Estradas 

 
 

● Khyber Pakhtunkhwa (KPK) 
● Punjab e Sind 
● Baluchistão 
● KPK- Baluchistão 
● GB-KPK 

51.580 novos empregos 
(sendo 47.800 para 

trabalhadores do Paquistão e 
3.780 para trabalhadores 

chineses) 

 
Infraestrutura - 

Ferrovias 

● KPK-Punjab e Sindh  
● KPK 

em torno de 1200 novos 
empregos 

Infraestrutura - Fibra 
Ótica  

● GB-KPK-Punjab em torno de 1300 novos 
empregos  

 
Gwadar  

 
● Baluchistão  

1100 novos empregos (nos 
quais 850 trabalhadores são 

chineses e 250 são 
paquistaneses)  

 
 

Energia  

● Punjab 
● Sind 
● Baluchistão 
● Khyber Pakhtunkhwa (KPK) 
● AJK/Punjab 
● Sind  Punjab  

 
 

    74 000 empregos  

Projetos de 
desenvolvimento do 

Setor Social  

  
Ao longo de todo o corredor econômico  

cerca de 2000 novos 
empregos  

Industrialização Nas Províncias de FATA, GB, AJK e 
IC, localizadas no Paquistão 

Aproximadamente 800 mil 
empregos  

 
 

56 RASHID, Shaid; ZIA, Muhammad; WAQAR, Shujaa. op. cit. p.13-18 
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Vemos com isso que o corredor econômico tem grande potencial para causar uma             

grande mobilização da força de trabalho, garantindo com isso uma redução na taxa de              

desemprego e diminuindo os índices de pobreza no país se respeitado o ambiente em que               

se insere e as relações produtivas locais. 

 
 

5. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO NO CPEC 
 

 
Do ponto de vista econômico, nota-se a necessidade do CPEC ser pensado a longo              

prazo, já que acabará tendo múltiplos efeitos na economia do Paquistão e China.             

Principalmente para o governo de Islamabad, esses efeitos englobam entre eles o            

desenvolvimento de infraestrutura, saúde e educação, e acabam promovendo de um           

modo geral a economia do país, que vem se mostrando um mercado em desenvolvimento              

devido seus avanços em transparência, liquidez e na própria Bolsa de Valores .  57

Segundo vemos em MALIK (apud DEEPAK, 2018, p.72, tradução nossa), o           

corredor CPEC representa algo grandioso para o Paquistão, visto que é o maior             

investimento externo direto que o país tem recebido de fontes distintas nos últimos 60              

anos. Como forma de financiamento geral do projeto, podemos notar que a maioria dos              

recursos financeiros chegam através do Import-export bank of China (EXIMBank) e           

bancos comerciais chineses, além do IFC World Bank e o Fundo da rota da seda (SLF),                

que também financiam e dão suporte aos projetos de energia do Paquistão. Muitos             

projetos de energia acabam recebendo forte ajuda do Governo Chinês, sendo parte deles             

realizados através de Joint Ventures com companhias locais.  58

De acordo com CHATTA E HYDER (2019, p.106, tradução nossa), grande parte            

do capital investido no projeto será destinado ao setor energético, contando com projetos             

que custam em estimativa o valor de US$30 bilhões, sendo seguido por projetos de              

cooperação em infraestrutura que envolvem a construção de rodovias, ferrovias, sistemas           

de transporte de massas e o desenvolvimento do porto de Gwadar. O dinheiro para o               

57 RANA, Shahbaz. Govt expects $475m inflow as Pakistan’s index upgraded. The Express Tribune, 
Islamabad, 16 de jun. de 2016. Disponível em: 
<https://tribune.com.pk/story/1123752/govt-expects-475m-inflow-pakistans-index-upgraded>. Acesso em 
25 de abr. de 2020. 
58 MALIK, Ahmad. The China–Pakistan Economic Corridor (CPEC): A Game Changer for Pakistan’s 
Economy. Em: Deepak, B. China's Global Rebalancing and the New Silk Road. Springer, Singapura, 1 ed., 
2018, p.72.  

 

https://tribune.com.pk/author/80/shahbaz-rana
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financiamento do projeto deriva principalmente de quatro fontes: 1) investimentos -           

sustentados em grande maioria por empresas chinesas, de empréstimos com taxas entre            

4% e 5% de juros; 2) Empréstimos Concessionais – empréstimos que são dados ao              

governo do Paquistão com uma taxa de juros de 2%, onde os pagamentos são estendidos               

por 20 anos (com o primeiro pagamento sendo feito dentro de 5 anos a partir do início do                  

período de concessão); 3) Empréstimos Sem juros - consistem em uma pequena            

proporção das finanças gerais destinadas ao CPEC; 4) Subvenção – Subvenções           

concedidas pelo governo chinês com a meta de aumentar a capacidade e a cooperação do               

Estado.  59

O projeto CPEC também tem como objetivo o desenvolvimento de Zonas           

Econômicas Especiais (ZEEs) para promover um aumento da cooperação no comércio,           

incluindo também projetos como a instalação de redes de fibra óptica e de fomento à               

educação. Especificamente no que se refere a energia, podemos extrair que 
 
Os projetos de energia da CPEC, que representam a maior parte do            
financiamento, visam produzir 11.867 MW de energia. Embora mais de 50%           
dessa produção de energia seja baseada em carvão, também há planos para            
projetos de energia solar, eólica e hidrelétrica. (CHATTHA, HYDER, 2019,          
p.103, tradução nossa)  60

Os projetos que foram completados ou que ainda estão em processo de construção             

acabam sendo realizados por 18 companhias chinesas diferentes, mas 9 delas acabam            

tendo predomínio nos projetos: 

Quadro 2 

Financiamento de empresas chinesas em projetos concluídos/em andamento (valor total de 
US$ 19 bilhões).  61

Companhia  Número de projetos  

China Communications Construction 2 

China Gezhouba Group 1 

China Machinery Engineering  2 

China Power International Holding 1 

59 CHATTHA, M. HYDER, M. China-Pakistan Economic Corridor: where is the money going? Journal of 
infrastructure, Policy and Development, v.3,n.1, p, 106, jan., 2019. 
60 CHATTHA, M. HYDER, M. op. cit. p.103. 
61 CHATTHA, M. HYDER, M. op. cit. p.103.p.107 
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China Railway-China North Industries Group 1 

China State Construction Engineering 1 

China Three Gorges South Asia Investment  2 

Huaneng Shandong Ruyi 1 

PowerChina Resources  1  

 

Através dos processos de financiamento entre diversos projetos, podemos         

observar uma mudança na estrutura da dívida externa paquistanesa acumulada, que é            

composta por dívida pública e privada de outras entidades fora do país.  

(…) Outra medida para analisar a dívida externa do Paquistão é analisar a             
tendência da necessidade de financiamento externo. Essa medida representa o          
total de pagamentos por ano que precisam ser feitos, incluindo o valor normal e              
os pagamentos de juros. A tendência do financiamento externo reflete a da            
dívida externa do Paquistão, que aumenta constantemente após o início dos           
pagamentos do CPEC e estabiliza perto de 9,5% em 2020 e atinge um valor              
máximo de 9,9% do PIB em 2023. É importante observar que em 2017, 10%              
do serviço da dívida externa do Paquistão foi para a China e que o              
financiamento chinês não é o único fator que explica a tendência do            
financiamento externo no Paquistão. (CHATTA; HYDER, 2018, P.108,        
tradução nossa)  62

Como apresentado pelos autores em sua obra, uma das barreiras enfrentadas           

durante o projeto seria a sustentabilidade da dívida do Paquistão, que vem crescendo             

desde os inícios das obras do CPEC e tem projeções para continuar nesse ritmo. De               

acordo com análises, o financiamento da dívida externa paquistanesa alcança o pico de             

9,9% do PIB em 2023, e com isso, o fluxo de pagamentos pode vir a pressionar a taxa de                   

câmbio do país. Caso isso venha a acontecer, existe risco de prejuízo aos exportadores              

domésticos, fazendo com que seus produtos se tornem mais caros no mercado            

internacional. Em conjunto a isso, a diversificação de produtos no mercado de exportação             

ainda permanece uma preocupação séria para o país, que pode vir a ter consequências              

negativas com a pressão crescente na moeda local. Como podemos notar também, o             

déficit em conta do Paquistão aumentou U$18 bilhões em 2018, o que representa 5,8% do               

62  CHATTHA, M. HYDER, M. op. cit. p.103.p.108 
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PIB do país no mesmo período , sendo esse movimento impulsionado por um aumento             63

de importações e um número estagnado de exportações.  

Em todo o processo de pagamento das dívidas que serão contraídas ao longo do              

projeto CPEC, vemos a necessidade de um planejamento que envolva uma coordenação            

interna e externa, de modo a garantir que tudo seja realizado da forma transparente.              

Diante disso, medidas poderiam ser tomadas como forma de deixar a balança de             

pagamentos mais estável 
 
Primeiro, o Paquistão poderia economizar dinheiro até o final de 2020 para os             
anos de pagamento elevado (2020-2023), desenvolvendo um fundo separado         
que aloque um fluxo de receita especificamente para pagamentos de CPEC.           
Segundo, o Paquistão poderia introduzir um novo imposto que financiaria esses           
pagamentos do CPEC. Embora esse imposto não consiga cobrir os 9,9% do            
PIB, certamente pode reduzir a carga sobre outras fontes de receita. Terceiro, o             
governo chinês poderia reestruturar as dívidas de uma maneira que a maior            
parte da carga não acumule em um único ano, e parte do pagamento é adiada               
para os anos futuros. Quarto, o governo do Paquistão deve garantir que os             
pagamentos de outras dívidas não coincidam com o período de pico do            
pagamento. Por fim, a suposição subjacente à sustentabilidade da dívida do           
CPEC é que os projetos levarão ao crescimento econômico. Embora saibamos           
que os investimentos estão sendo feitos nos setores certos, eles precisam ser            
implementados de maneira transparente. Ao minimizar qualquer desperdício na         
forma de corrupção e outras ineficiências, o governo do Paquistão garantirá           
que os investimentos sejam realizados de forma integral. (CHATTA; HYDER,          
2019, p.111, tradução nossa)  64

 
Para reduzir o impacto do déficit na conta corrente paquistanesa, CHATTHA E            

HYDER (2019, p.111, tradução nossa) também observam que é preciso ter uma            

abordagem dupla, focando na questão temporal de curto e médio prazo. Primeiro, no             

curto prazo, alguns dos insumos chineses poderiam ser substituídos por produtos locais,            

ja que a qualidade dos insumos não deve ser prejudicada, com tal mudança, isso reduzirá               

a carga sobre as importações, ajudando na diminuição do déficit na conta corrente.             

Segundo, agora pensando a médio prazo, o governo precisa criar formas de promover a              

exportação do Paquistão, tomando medidas para incentivá-la.  65

 
 

6. PERSPECTIVA DE OUTROS ATORES E SUAS IMPLICAÇÕES 

63 BANCO DE DESENVOLVIMENTO ASIÁTICO. Asian Development Outlook (ADO) 2018 Update: 
Maintaining Stability Amid Heightened Uncertainty. 16 de setembro de 2018. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.22617/FLS189567-3>,Acesso em 25 de abr. de 2020. 
64 CHATTHA, M. HYDER, M. op. cit. p.103.p.111 
65 CHATTHA, M,  HYDER, M. op. cit. p.111 
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Assim como toda obra que tenha consequências significativas, devemos observar          

o impacto geopolítico do Corredor Econômico China-Paquistão levando em consideração          

os interesses e aspirações dos países envolvidos, além do peso que isso terá nas              

configurações regionais. Devemos procurar observar o modo que o corredor econômico é            

visto pelos principais atores da região, observando qual será o impacto político que a obra               

terá ao longo dos anos seguintes. Desse modo, decidimos analisar as aspirações e             

ressalvas que, Índia, Afeganistão e Irã possuem com relação ao projeto, e também             

observar como tais países tem se posicionado. 

  

 6. 1. - ÍNDIA 

De um modo geral, a Índia enxerga seu relacionamento com o Paquistão como um              

jogo de soma zero, resistindo a dar qualquer benefício ao país, inclusive nos avanços do               

CPEC. Entre as objeções de Nova Delhi, a principal está relacionada a parte do corredor               

que passa pela região de Gilgit-Baltistão, já que a Índia acusa o Paquistão de ocupar o                

local indevidamente, remontando a antigos problemas na região da Caxemira, que a            

Índia indica como parte de seu território. O governo do Paquistão demonstraria interesse             

em anexar a província de Gilgit-Paquistão, de modo a integrá-lo ao projeto CPEC, algo              

que desagrada o governo de Nova Delhi. Devido a questões históricas e o relacionamento              

conturbado entre os dois países, a Caxemira seria reivindicada por ambos, já que é uma               

região estratégica e com valiosos recursos naturais. Nesse contexto, autoridades da Índia            

já se manifestaram insatisfeitas com o corredor econômico, classificando ele como algo            

“Inaceitável” , sendo visto com maus olhos pelo governo indiano:  66

... o fato de o corredor atravessar Gilgit-Baltistão, uma parte da área disputada             
na Caxemira, é um grande obstáculo à participação da Índia no projeto.            
Qualquer cooperação potencial que inclua a Índia no desenvolvimento do          
CPEC pode ser interpretada como uma legitimação do status quo referente ao            
território controlado pelo Paquistão, mas reivindicado pela Índia. (WOLF,apud         
DEEPAK, 2018, p.91, tradução nossa)  67

66 CHINESE Pressure sees Pakistan mull constitucional status of Gilgit-Baltistan. Express  Tribune. The 
express tribune, Islamabad, 7 de jan. de 2016.Disponível em: 
<https://tribune.com.pk/story/1023523/chinese-pressure-sees-pakistan-mull-constitutional-status-of-gilgit-b
altistan/>. Acesso em 25 de abr. de 2020. 
67 WOLF, Siegfried. op. cit., p.91. 

 

https://tribune.com.pk/story/1023523/chinese-pressure-sees-pakistan-mull-constitutional-status-of-gilgit-baltistan/
https://tribune.com.pk/story/1023523/chinese-pressure-sees-pakistan-mull-constitutional-status-of-gilgit-baltistan/
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Certos tomadores de decisão da Índia possuem uma série de críticas com relação a              

construção do corredor, enxergando o envolvimento de empresas chinesas em certos           

projetos próximos a região da Caxemira como uma forma de prestar apoio ao governo do               

Paquistão, dando indiretamente legitimidade ao país e suas reivindicações no território  

(…) A Índia teme que os projetos da CPEC em Gilgit-Baltistão dêem            
legitimidade à "ocupação ilegal dessas áreas pelo Paquistão". Da mesma forma,           
alguns analistas indianos afirmam que vários milhares de funcionários chineses          
que trabalham nesses projetos pertencem ao corpo de engenharia do Exército           
de Libertação Popular. A Índia vê a presença dessas pessoas como outra            
ameaça militar potencial aos interesses de segurança da Índia - e a considera             
uma agenda expansionista chinesa na região (HUSSAIN, 2017, p.42, tradução          
nossa)  68

 
Com um relacionamento sino-paquistão cada vez mais estreito, a Índia vê essa            

aproximação como uma espécie de empecilho para que o país tenha a sua hegemonia              

regional, de modo a enfraquecer a sua influência local. O governo de Nova Delhi observa               

o porto de Gwadar com um olhar mais crítico, visto como algo que pode desestabilizar o                

equilíbrio de energia no oceano Índico, além de possuir certa desconfiança em relação ao              

objetivo real da China com relação ao projeto. 

O governo indiano interpreta que o governo Chinês tem a ambição de aumentar             

ainda mais os níveis de sua economia e promover o desenvolvimento da província de              

Xinjiang (localizada na região Oeste do país), de modo a conectar a Ásia Central com a                

região Sul, buscando novas fontes de energia, novos recursos e novos mercados para             

sustentar a sua indústria e o seu excedente produtivo. Além disso, a China é vista na                

tentativa de alcançar níveis cada vez maiores de poder político local, através de sua forte               

influência econômica: 
(…) OBOR é a expressão mais visível do desejo de Pequim de criar uma nova               
ordem mundial multipolar que atende suficientemente aos interesses nacionais         
chineses. Nesse cenário, muitos observadores indianos não estão convencidos         
da intenção chinesa de criar 'benefício mútuo' em uma base coletiva e            
identificam o OBOR como uma medida unilateral para garantir os interesses           
nacionais chineses (...) Mesmo que Pequim esteja enfatizando que todos os           
seus investimentos estrangeiros são baseados em benefício mútuo e não são           
projetados para criar uma posição hegemônica, a maneira como a OBOR está            
realizando seus projetos não ajuda a diluir as preocupações da Índia,           
especialmente devido à falta de transparência na tomada de decisões,          
combinado com um nível insuficiente de comunicação das autoridades         

68 HUSSAIN, Muzffar. China Pakistan Economic Corridor (CPEC): Challenges and the way forward. 2017. 
86f. Trabalho de conclusão de Mestrado - Naval Postgraduate School, California, 2017, p.42. 
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chinesas, além da lucratividade questionável de vários projetos. (WOLF, apud          
DEEPAK, 2018, p. 91-92, tradução nossa)  69

 

Paralelamente ao CPEC, a China foi responsável pelo fornecimento de oito           

submarinos para o governo do Paquistão, reforçando a idéia de que o porto poderia ser               

utilizado como uma futura base naval chinesa. Além disso, a Índia teme que seu              70

território possa vir a ser cercado através de uma estratégia militar denominada de “Colar              

de Pérolas”, que consistiria no envolvimento chinês na construção de portos estratégicos            

nas regiões do Sri Lanka, Mianmar e Bangladesh como forma de enfraquecer a atuação              

indiana local.   71

Gwadar - como parte de uma série de projetos portuários estrategicamente bem            
localizados no Oceano Índico, na tentativa de realizar o chamado Cinturão           
Econômico da Rota Marítima da Seda do Século XXI - está promovendo o             
medo em Nova Délhi de um cerco chinês da Índia por um chamado 'colar de               
pérolas' ou 'estratégia de pinça'. (WOLF, apud DEEPAK, 2018, p.92, tradução           
nossa)  72

 
HUSSAIN (2017, p.42, tradução nossa) aponta que existem acusações de          

espionagem envolvendo o governo de Nova Delhi, visto que a participação do governo             

indiano em ações nas regiões de Baluchistão, Karachi e KPK geraram desconfiança em             

autoridades envolvidas no CPEC; além de que a prisão de um espião indiano acaba              

reforçando ainda mais essas alegações. Acusações que falam do envolvimento da           73

agência de espionagem indiana RAW no financiamento de grupos terroristas com o            

objetivo de desestabilizar o CPEC e o andamento das obras reforçam os rumores , além              74

do posicionamento do chefe do exército Paquistanês em apontar o envolvimento da RAW             

em missões terroristas em Karachi e no Baluchistão.  75

69 WOLF, Siegfried. op. cit., p.91. 
70  DETSCH, Jack. China’s  Grand  Plan  for Pakistan’s  Infrastructure.  The Diplomat, Islamabad, 21 de 
abr. de 2015. Disponível em: 
<http://thediplomat.com/2015/04/chinas-grand-plan-for-pakistans-infrastructure>. Acesso em:27 de abr. de 
2020. 
71 CHOWDHURY, Roy. Pakistan Happy to Aid in China’s Quest for Land Route to the West; India, Not So 
Much.  South China Morning Post, Pequim, 19 de nov. de 2013. Disponível em: 
<https://www.scmp.com/business/commodities/article/1359761/pakistan-happy-aid-chinas-quest-land-route
-west-india-not-so>. Acesso em: 28 de abr. de 2020. 
72 WOLF, Siegfried. op. cit., p.92. 
73 HUSSAIN, Muzffar .op. cit., p.42. 
74 FORMER TPP, Jua Spox Claims Terrorist organizations being "used" by India, Afghanistan. Dawn 
News, Islamabad,  27 de abr. de,  2017. Disponível em: <https://www.dawn.com/news/1329364>. Acesso 
em 29 de abr. de 2020. 
75LIM,  Alvin. The China-Pakistan Economic Corridor One Year On – Analysis. Eurasia Review. 
Islamabad, 16 de mai. de 2016. Disponível em: 
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Contudo, conseguimos observar que o governo e Nova Delhi enxerga o projeto            

CPEC como um todo como uma forma de ameaça aos seus interesses, principalmente por              

ter um olhar crítico com relação aos reais objetivos chineses com o projeto, além de               

apresentar um relacionamento conturbado com o Paquistão devido a questões históricas           

que ainda refletem posicionamentos antagônicos ainda nos dias atuais.  

 
      6.2. - AFEGANISTÃO 
 

Para que o CPEC obtenha êxito e seja implementado da forma esperada, é             

necessário o desenvolvimento de um melhor relacionamento entre Paquistão e          

Afeganistão, principalmente em questões voltadas a segurança regional e geo          

econômicas, já que a fronteira entre os dois países necessita de um gerenciamento             

conjunto de ambos atores, principalmente nas regiões do KPK e do Baluchistão, já que a               

instabilidade na região pode causar sérios problemas ao projeto, visto que conta com a              

presença de grupos terroristas: 
As províncias de Kunar e Nuristão, no Afeganistão, na fronteira com o            
Paquistão, abrigam vários grupos terroristas locais e globais, incluindo TTP,          
Al-Qaeda, Estado Islâmico (ISIS) e o grupo guarda-chuva dos militantes          
uigures, Movimento Islâmico do Turquestão Oriental (ETIM) (...) Além de seu           
papel na jihad global sob a Al-Qaeda e o ISIS, o foco principal da ETIM é                
desestabilizar o governo chinês no oeste da China e atingir interesses chineses            
fora, em particular, do povo e projetos chineses na região          
Paquistão-Afeganistão. Como o ISIS já declarou a jihad contra a China devido            
aos supostos maus tratos a sua população uigur, o projeto CPEC também pode             
enfrentar uma ameaça das redes jihadistas globais que operam no vizinho           
Afeganistão. Considerando os vínculos dos terroristas com o Taleban nas áreas           
tribais do Paquistão, esses grupos são uma ameaça constante ao projeto CPEC,            
especialmente nas regiões norte do Paquistão, na fronteira com o Afeganistão.           
(HUSSAIN, 2017, p.48, tradução nossa)   76

 
Nesse contexto, a Índia é vista como um ator que utiliza a sua influência política               

no Afeganistão de forma a defender os seus próprios interesses na região, dando apoio              

financeiro a grupos locais que desenvolvem conflitos que visam desestabilizar o           

Paquistão na região de sua fronteira com o Afeganistão, valendo-se do relacionamento            

fragmentado entre ambos os países que se estende a muito tempo . 77

<https://www.eurasiareview.com/16052016-the-china-pakistan-economic-corridor-one-year-on-analysis>. 
Acesso em: 28 de abr. de 2020.  
76 HUSSAIN, Muzffar. op. cit., p.49.  
77 NELSON, Dean. Chuck  Hagel Criticized  for  India-Afghanistan  Remarks.Telegraph,  Londres, 27 de 
fev. de 2013. Disponível em: 
<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/9897707/Chuck-Hagel-criticised-for-IndiaAfghani
stan-remarks.html>. Acesso em 28 de abr. de 2020. 
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Para HUSSAIN (2017, p.49, tradução nossa), a China observa a estabilidade no            

Afeganistão como algo de fundamental importância para que seus investimentos sejam           

realizados, já que um Estado não controlado pode vir a causar problemas na província de               

Xinjiang, região de grande importância para o desenvolvimento do CPEC. Durante uma            

de suas visitas ao Paquistão, Xi jinping disse que o governo chinês dá apoio ao               

desenvolvimento de uma relação construtiva entre o governo de Islamabad e o            

Afeganistão, dando suporte aos processos de reconciliação entre os dois países. Através            78

de uma perspectiva otimista, especialistas chineses argumentam que através da          

construção do corredor econômico, o Paquistão poderá auxiliar nos processos de           

estabilidade política no território do Afeganistão, contribuindo para a melhora do país.  79

      6.3. - IRÃ 

O Irã é outro ator importante no contexto de desenvolvimento do CPEC, e precisa              

ser levado em consideração devido a sua importância local. Nas primeiras fases de             

planejamento do corredor econômico, o Irã se mostrou apreensivo com relação ao            

desenvolvimento do porto de Gwadar, considerando o projeto como uma espécie de            

“rival” de seu próprio porto de Chabahar, localizado próximo ao Estreito de Hormuz, que              

contou com grande ajuda financeira da Índia . Com esse possível risco para o país, o Irã                80

assinou em 2016 em conjunto com Índia e Afeganistão, um acordo que tinha como              

objetivo expandir o porto de Chabahar (que contou com a ajuda de cerca de 500 milhões                

de dólares de Nova Delhi) e fazer com que ele contornasse o território do Paquistão,               

dando aos três atores um melhor acesso a outros países da Ásia Central.  81

Entretanto, no decorrer do tempo, autoridades iranianas vieram a reconhecer a           

importância do CPEC como um mecanismo de fortalecimento regional, visto como algo a             

ser observado com melhor atenção. O embaixador do Irã no Paquistão se pronunciou em              

78  HUSSAIN, Muzffar .op. cit., p.49. 
79 ZIMMERMAN, Thomas.The  New Silk Roads: China,  the  U.S., and the Future  of Central  Asia. Centro 
de Cooperação Internacional. Universidade de Nova Iorque, Nova Iorque, Out. de 2015, p.10. Disponível 
em: <http://cic.nyu.edu/sites/default/ files/zimmerman_new_silk_road_final_2.pdf>. Acesso em 2 de mai. 
de 2020. 
80NAZIR, Maryam. Macro and Micro Dividends of  CPEC. Islamabad Policy Research Institute, 21 de nov. 
de 2016. Disponível 
em:<https://ipripak.org/macro-and-micro-dividends-of-cpec-efforts-of-regional-and-international-players-to
-disrupt-the-development-in-the-region-its-ramifications-and-rectifications/>. Acesso em 3 de mai. de 
2020. 
81 IRAN, India, Afghanistan sign transit accord on Chabahar port. Dawn  News, Tehran, 23 de mai. de 
2016. Disponível em:<https://www.dawn.com/news/1260176> Acesso em 5 de mai. de 2020. 
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2016 dizendo que sua nação: “estaria pronta para qualquer reaproximação entre países da             

região se isso tivesse impacto direto nos interesses das pessoas de nosso país. Comércio e               

negócios são negócios, e política é política. Nós devemos separá-los” , além de reiterar a              82

importância que o comércio tem para a região, principalmente para alcançar uma maior             

estabilidade local. 

Com o desenvolvimento de uma melhor relação entre Paquistão e Irã, poderíamos            

ver o surgimento de fortes conexões principalmente em questões que envolvam comércio            

e energia, abrindo portas para uma melhor relação bilateral entre China e Irã no futuro.               

Nesse meio, a China expressa de forma frequente o seu desejo de auxiliar em um               

processo maior de cooperação com o Irã no CPEC, e a declaração do presidente iraniano               

Hassan Rouhani, em uma reunião em conjunto com com o primeiro-ministro Nawaz            

Sharif, acabou expressando o desejo de fazer parte do CPEC, o que levantou os ânimos               

para uma possível aproximação. Como forma de priorizar o desenvolvimento regional e            83

uma maior integração entre Irã e Paquistão, os portos de Chabahar e Gwadar podem ser               

vistos como mutuamente importantes para a região, se tornando contribuintes na           

promoção de comércio local.  84

Entretanto, no aspecto de segurança, qualquer aproximação do Paquistão com o           

governo Iraniano deve levar em consideração a atitude da Arábia Saudita com relação ao              

Irã. O Paquistão não poderia arriscar acabar com o seu relacionamento estável com a              

Arábia saudita, caso ela observasse que a aproximação entre Paquistão e Irã estejam se              

tornando prejudiciais a ela . Com isso, vemos que é de fundamental importância que o              85

Paquistão saiba equilibrar a relação com ambos países, de modo que consiga conquistar             

novos objetivos internos sem fazer com que antigas alianças em assuntos estratégicos            

sejam rompidas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como apresentado ao longo do trabalho, podemos observar que a iniciativa One            

Belt, One road foi desenvolvida com o objetivo de ser uma barreira aos avanços              

estratégicos dos EUA na zona de influência chinesa. Como forma de resposta ao TPP, a               

iniciativa OBOR foi apresentada como uma alternativa a antiga lógica de soma zero, com              

o objetivo de ser pacífica e gerar ganhos mútuos, sendo uma das principais apostas de               

política externa para a construção de uma “Nova China”.  

Inserido nisso, vemos o Corredor Econômico China-Paquistão como o carro chefe           

da iniciativa, apresentando capacidade de contribuir para o fortalecimento dos atores           

envolvidos, apresentando forte impacto social ao Paquistão, visto a possibilidade no           

volume de empregos diretos aos cidadãos do país, algo que impacta outras esferas da              

sociedade. 

Com o objetivo de proporcionar um desenvolvimento multissetorial, combinando         

projetos que variam desde infraestrutura a serviços, o foco principal do corredor            

econômico está na ampliação das capacidades energéticas, algo de extremo valor para a             

China e para o aumento de suas capacidades produtivas, que, se concretizado, poderá ser              

um grande trunfo para Pequim, visto que garantiria maior eficiência e segurança            

energética. Se apresenta como uma alternativa ao Estreito de Malaca, reduzindo ou até             

eliminando os atuais impasses geopoliticos que a via enfrenta, além de causar uma             

grande redução no tempo e custo do transporte que dariam incentivo a maiores fluxos              

comerciais. Planejado como um instrumento de conexão geográfica, o CPEC tenta           

melhorar o nível socioeconômico de comunidades mais pobres de China e Paquistão            

através de um câmbio com regiões mais desenvolvidas economicamente, na busca de            

promover com isso uma maior distribuição de renda e redução de desigualdades internas. 

Vemos que os investimentos realizados no Paquistão devem ter respaldo das           

comunidades locais, de modo a incluí-las nos processos de tomada de decisão, já que a               

ausência disso poderá ter consequências negativas ao CPEC, causando conflitos entre           

centro-periferia, com grande aumento de manifestações políticas. O corredor pode          

também ser interpretado como instrumento político, amenizando questões ligadas ao          

terrorismo, separatismo e instabilidade regional (através do desenvolvimento de locais          

específicos como a província de Xinjiang, algo fundamental para salvaguardar os           
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interesses econômicos chineses na região), além de dar maior força aos processos            

internos de unificação chinesa em regiões como Hong-Kong e Taiwan.  

Deve-se ter em mente também uma preocupação com a valorização dos aspectos            

ambientais em torno do projeto, visto que uma má gestão desse ativo pode gerar um               

efeito contrário ao objetivo inicialmente proposto, piorando a qualidade de vida da            

população local com a destruição de meios de subsistência já utilizados, como a terra e os                

rios, aumentando os índices de pobreza. 

Através de uma análise mais crítica, por mais que a China se valha de uma               

retórica de ajuda mútua, devemos ter em mente que o CPEC também possui suas              

dimensões geopolíticas. Com os altos fluxos de capitais destinados ao projeto, nota-se a             

necessidade de grande atenção nos aspectos financeiros do corredor, principalmente nas           

consequências futuras que ele trará na dívida externa do Paquistão, que pode vir a              

desencadear uma relacao de subordinacao do país. 

Ainda nesta linha, vemos que a principal barreira do projeto está em como a Índia               

enxerga o corredor econômico, defendendo fortemente os seus interesses na região da            

Caxemira, onde qualquer tipo de cooperação entre os países pode ser interpretado como             

uma forma de legitimar o controle da região pelo Paquistão. Além disso, o             

relacionamento entre China e Paquistão é visto como ameaça a sua hegemonia regional,             

já que que o CPEC é interpretado como parte de uma agenda expansionista da China.               

Ainda existe um temor por parte de Nova Delhi sobre o porto de Gwadar, visto como                

uma estratégia de fortalecimento do poderio naval chinês na região. Além disso, ainda             

vemos possíveis tentativas de sabotagem do projeto, através do financiamento de grupos            

terroristas no Afeganistão (como o grupo Estado Islâmico), o que dificulta ainda mais o              

avanço completo das obras do corredor.  

Com tudo exposto, vemos uma certa incerteza sobre a possibilidade de superação            

dos desafios que o projeto traz consigo e se conseguirá ser entregue como esperado,              

dentro do prazo estabelecido. Essa resposta só teremos nos anos seguintes. Entretanto,            

devido a magnitude da obra e seus possíveis impactos regionais e globais, vemos a              

relevância social, econômica e política que ele tem para os atores envolvidos, assim como              

o potencial que ele possui para elevar a outros patamares o modo como vemos as relações                

internacionais.  
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