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“La era que comenzó con las intrusiones  
occidentales en 1840 y 1850 está tocando a su fin,  

China está volviendo a asumir su lugar como  
potencia hegemónica regional, y oriente está  

tomando posesión de lo suyo”
 

“Los doscientos años de - fugaz paréntesis - occidental  
en la economía mundial habrán acabado”

 
Samuel Huntington 
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intRoDução

I

Em 1916, depois de mais de 10 milhões de mortos e outras atrocidades 
da Primeira Guerra Mundial, almejava-se, entre outros objetivos, as novas 
definições hegemônicas do século XX. Foi iniciado um modo beligerante de 
solução que só teria fim em 1945, quase na metade do século, com o triunfo 
militar, econômico e político dos Estados Unidos da América. Em 1815, 
ante a contundente vitória da Grã-Bretanha sobre a França, juntamente com 
o impulso de uma nova forma de geração de riquezas que foi a Revolução 
Industrial iniciada em 1750, entre outros fatores, os ingleses foram levados 
à liderança do século XIX. 

Na segunda década do século XXI, já ultrapassada a fatídica linha dos 
três primeiros quinquênios dos dois séculos anteriores, uma sociedade glo-
bal mais comunicativa e ativa observa preocupada o processo de construção 
de uma nova ordem global em que se debate a ratificação do conhecido, 
através de uma reiterada liderança ocidental encabeçada pelos Estados Uni-
dos e a irrupção de algo novo, por meio do posicionamento econômico da 
atual realidade asiática, consubstanciada nas últimas quatro décadas pelo 
fortalecimento econômico, político e militar da China.

Seguramente, são muitas circunstâncias e múltiplos vetores que me-
diam a evolução da preeminência geopolítica nesses últimos séculos.

Como um exemplo do que fora dito anteriormente, a ordem global do 
século XIX foi debatida diante de um conglomerado social desinformado e 
desarticulado, que contabilizava um bilhão de seres humanos apenas após 
dez mil anos de história moderna. A sociedade do século XX, que já supera-
va os dois bilhões de pessoas, embora contasse com o telégrafo e o telefone, 
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bem como com uma comunicação marítima e terrestre mais ampla em seu 
novo ambiente de comunicação tecnológica, de nenhum modo se compara 
com a população superinformada do século XXI, que agora soma mais de 7,6 
bilhões de pessoas.

Ocidente versus Oriente, pela hegemonia mundial, foi uma constante 
na luta pela liderança econômica e política dos últimos 500 anos, em que, 
depois da revolução pré-industrial (século XV, Era das grandes navegações) 
e com ela as novas potências marítimas, as lideranças asiáticas que haviam 
prevalecido nos últimos 1.500 anos foram substituídas. Desde os primeiros 
descobrimentos de 1492 (Cristóvão Colombo), 1498 (Vasco da Gama) etc., o 
Ocidente, através das novas hegemonias marítimas como a espanhola, por-
tuguesa, holandesa, inglesa, francesa etc., pouco a pouco foram substituin-
do, economicamente, politicamente e territorialmente as potências asiáticas 
que dominaram o mundo antigo, principalmente, a Índia e a China.

A partir da segunda metade do segundo milênio, o “ocidental” tornou-
-se uma constante no mundo econômico e político da sua época. Do mesmo 
modo, valendo-se de seu movimento renascentista e seu período iluminista, 
a cultura ocidental foi recriando uma cosmogonia que desde o século V d.C. 
se encontrava inacabada, em razão da queda do Império Romano do Oci-
dente. Posteriormente, com surgimento da Revolução Industrial, em mea-
dos do século XVIII, esse domínio ocidental do segundo milênio se consoli-
dou, tanto pelo rígido controle econômico da época (80% do PIB mundial, 
FERGUSON, 2014), como por uma interpretação de mundo e de vida que, 
como civilização, deu origem e destinou um período de aproximadamente 
cinco séculos até o mundo global contemporâneo.

Notavelmente, essa contenda pela liderança global, em sua última ver-
são no século XX, se diferenciou das versões anteriores pelo que agregou 
após o período do pós-guerra: a criação de novas instituições de caráter 
global como o Banco Mundial (1944), o Fundo Monetário Internacional 
(1945), o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (1947) e a Or-
ganização das Nações Unidas (1945), as quais, em conjunto, geraram uma 
estrutura de solução global de diferentes conflitos surgidos dentro de uma 
comunidade cada vez mais inter-relacionada em todos seus aspectos; e que 
logrou o êxito de reduzir de maneira contundente a antiga forma de solução 
armada e violenta dos conflitos.

À institucionalização anteriormente citada se somam uma infinita 
gama de novas formas de convivência e comunicação, que fazem o termo 
sociedade global se despir de seu subjetivo conceito acadêmico, introduzindo-
-o em uma série de inumeráveis intercâmbios econômicos, de comunicação, 
comércio, turismo etc., entre, praticamente, 200 nações do mundo. Desta-
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cam-se dentre essas novas formas de relações comerciais dos países o comér-
cio mundial de produtos agrícolas e bens industrializados, que representam, 
em conjunto, 28% da economia mundial. Assim mesmo, as novas formas 
de comunicação tecnológica possibilitam que a sociedade moderna de hoje 
possa se comunicar a qualquer momento e em qualquer lugar, 24 horas por 
dia. Os fluxos de transações financeiras que cruzam os países diariamente 
evidenciam a existência de uma população global que se comunica, que faz 
negócios em um mundo cada vez menor.

Derivada do exposto, da profunda interrelação da sociedade atual, a 
luta pela liderança deste século torna-se sem precedentes. Novas relações, 
novas tecnologias e intrincados crossovers econômicos não permitem mais 
a repetição automática das lideranças historicamente consolidadas.

 
II

A Era das hegemonias únicas terminou desde os anos noventa do sé-
culo passado, justamente quando se fala da perpetuação do líder da razão 
ocidental. Apenas 29 anos após o final da história, uma narrativa que co-
meça exige uma nova modalidade de direção global. Cerca de 10 bilhões de 
pessoas em 2050, quase quatro vezes mais do que 150 anos atrás, das quais 
cerca de 85% corresponderão a países não desenvolvidos, viverão na pobre-
za; reivindicarão com uma só voz, através dos novos meios à sua disposição, 
um teto decente e roupas e alimentos suficientes; e também água, energia, 
segurança etc., no contexto de uma escassez de matérias-primas e recursos 
naturais que colocarão à prova tanto os novos líderes como uma sociedade 
global altamente exigente.

Nas próximas décadas, a Revolução Industrial que causou o nascimen-
to dos países industrializados verá diminuir sua importância enquanto setor 
da economia que se distinguia como o maior gerador de empregos. Nesse 
sentido, a Oxfam alerta que 50% dos empregos atuais no setor desaparece-
rão nos próximos 30 anos (Oxfam, 2015), derivados da sofisticação do setor, 
que dará as costas à mão de obra tradicional por meio de uma substituição 
tecnológica do trabalho humano.

O fim da era carbônica, entendido como o esgotamento dos hidrocar-
bonetos convencionais (óleo barato) juntamente com a poluição insustentá-
vel que geram, também causarão uma pressão não registrada anteriormente 
na conformação das hegemonias e na sobrevivência do ser humano. Ine-
gavelmente, o esgotamento dos hidrocarbonetos convencionais é um dos 
responsáveis   diretos, o qual já foi chamado de Terceira Guerra Mundial, refe-
rindo-se ao conflito armado que envolve várias nações ocidentais e asiáticas 
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na região da Ásia Menor, que já causou mais de 400 mil mortos e cerca de 
onze milhões de imigrantes ou deslocados. 

Os 2, 3 ou 4 graus Celsius de temperatura que representam a maior 
ameaça à sobrevivência do ecossistema global é uma questão que, embora já 
faça parte de uma agenda global, o avanço diário dos problemas ambientais 
somados à falta de um vínculo direto com os compromissos adotados em 
Paris em 2015 (COP-21), farão retomar reiteradamente à revisão de uma 
agenda inacabada. A negação do presidente Trump aos danos causados   pela 
poluição aos ecossistemas junto com a ameaça de não ratificar os acordos 
de Paris são mais uma prova da indolência das hegemonias com sua respon-
sabilidade pelo futuro da Terra.

 
III

O processo de transferência do eixo econômico do Atlântico para o 
Pacífico, à luz dos números, discursos e estratégias, é evidente em relação ao 
enfraquecimento do Ocidente contra o fortalecimento do Leste Asiático e 
dos Estados Unidos em relação à China. Embora não seja um tópico con-
cluído, no grau de seu importante avanço, não pode ser visto de maneira 
alguma sob a ótica dos séculos anteriores ou como a simples competição 
econômica e política de duas nações ou regiões que, ao final de seu debate 
ou luta hegemônica, sentarão para negociar como antes sua visão particular 
e seus interesses de grupo em relação a uma sociedade global dividida.

Como previsto, a Era das lideranças históricas ilimitadas terminou e 
qualquer que seja o resultado dessa disputa entre o Atlântico e o Pacífico, 
ou qualquer outra alternativa que surja da orfandade do colapso da ordem 
global do século XX, os desafios e deficiências de oito ou dez bilhões de 
seres humanos informados e atentos, já marcados pela desigualdade eco-
nômica, não permitirão, de diferentes maneiras, a repetição de edições 
imperiais anteriores. 

IV

A nova realidade econômica e política que se abre progressivamente 
para o Leste Asiático e para a Ásia-Pacífico, sem esquecer o valor estratégico 
da Ásia Menor e da Ásia Central, não deixa dúvidas sobre a realocação de 
ativos em questões centrais, como crescimento econômico, crescimento per 
capita, fabricação de manufaturas, exportação de mercadorias, acúmulo de 
reservas mundiais, contribuição para o crescimento mundial, etc., que anti-
gamente dominavam os países da Europa Ocidental e os Estados Unidos e 
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agora são liderados pelo Leste Asiático e pela China. Essas mudanças estão 
gerando uma nova realidade econômica, bem como uma nova miscigenação 
econômica, comercial, política e social difícil de prever, envolvendo não 
apenas bens e serviços econômicos em sua transformação, mas também in-
cluindo em sua troca civilizações poderosas que compartilham e competem 
todos os dias em um cenário mundial de grandes desafios e deficiências.

Para o México e a América Latina, hoje ausentes desse fenômeno histó-
rico de transferência econômica e política entre países e entre regiões, cria-se 
a responsabilidade imediata de se tornar ator e não testemunha dessa mu-
dança: de recorrer à experiência acumulada e afastar-se do recurso fácil de 
fascínio pelo outro; do falso consolo político da mudança de hegemonia; 
de provar sua idade exercendo com maturidade a defesa e a promoção de 
suas posições nacionais e regionais, transcendendo a prática ancestral de 500 
anos de vender apenas matérias-primas, para entrar completamente na única 
porta bem-sucedida e econômica do século XXI, que é a dos serviços de inteli-
gência (globalização 4.0).

O Leste Asiático, juntamente com a China, e o Ocidente, com os Es-
tados Unidos, estão enfrentando intensamente uma luta geopolítica que já 
traça posições estratégicas de longo prazo. O BRICS e One Belt One Road 
(OBOR) (Nova Rota da Seda) são as políticas atuais de um Leste Asiático 
e de uma China audaciosa e inclusiva. O Acordo de Associação Transpací-
fico (TPP) e o Tratado Transatlântico de Comércio e Investimento (TTIP), 
por sua vez, foram, desde o início, velhas soluções do passado para os no-
vos problemas do século XXI, mostrando assim que os Estados Unidos e os 
outros países ocidentais não construíram uma nova perspectiva em relação 
ao futuro.

No entanto, apesar de sua importância, nenhuma dessas estratégias é 
latino-americana, nem visa melhorar ou fortalecer uma região de commodi-
ties e empresas maquiladoras como é a América Latina. 

Resta, portanto, propor uma agenda para as opções geopolíticas que 
favoreçam seus interesses, com base em seus pontos de força demográfica, 
geográfica, econômica, natural e de energia. Nessa perspectiva, a América La-
tina e o México têm ampla oportunidade de influenciar o centro geográfico 
e político entre o Atlântico e o Pacífico.

V
 
A transferência político-econômica do Atlântico para o Pacífico é um 

evento de enorme importância, que afeta diretamente a agenda pública e 
privada de todas as nações dessa nova sociedade global.
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Em qualquer um de seus cenários, seus efeitos continuarão sendo senti-
dos diretamente na vida econômica, política e social dos vários países, como 
é o caso hoje.

Esperamos que a edição deste livro, realizada por meio da integração de 
vários ensaios sobre o tema, de 2008 até o momento, integre a esta publica-
ção sob uma visão geral e cumpra a tarefa de se unir às primeiras expressões 
que estão sendo realizadas por vários autores, com o objetivo de desvelar 
uma nova Era euroasiática que prevalecerá na primeira metade deste século.


