
China - Nova Rota da Seda



Rota da Seda

• Antiga rota comercial que ligava o oriente ao ocidente através da Ásia 
Central e Oriente Médio. 

• Seda era um dos produtos mais valorizados, por isso o nome. Diversos 
outros produtos eram comercializados pela rota. 

• O caminho era pontilhado de cidades comerciais importantes. Os 
comerciantes em geral não percorriam a rota completa, os produtos 
eram repassados a outros comerciantes.





Nova Rota da Seda

• Projeto chinês que beneficiará também a Rússia. 

• O objetivo é integrar todos os países ao longo do caminho. 

• A economia chinesa será fortemente beneficiada pois, além das 
exportações crescerem e atingirem novos mercados, serão necessárias 
diversas obras de infraestrutura que serão realizadas em grande parte 
por empresas chinesas.



Nova Rota da Seda

• Integração dará acesso a novos mercados e aos recursos energéticos 
(petróleo e gás) e minerais dos países ao longo do trajeto. 

• Crescimento chinês e russo causa apreensões em alguns governos 
ocidentais, com destaque para os EUA, já que um novo eixo comercial 
surgirá na região. Os EUA estão excluídos desse eixo. 

• A nova rota tem ramos laterais que levarão produtos também através do 
Paquistão, Índia, Bangladesh, Myanmar, Vietnã, Tailândia e Malásia, 
formando novos corredores comerciais, incluindo a construção de portos.



Nova Rota da Seda

• Há também um ramo marítimo que inclui países africanos com 
destaque para o Djibouti, onde a China já está construindo sua primeira 
base militar naval em território estrangeiro. 

• O Djibouti é estratégico pois encontra-se em uma das saídas do Mar 
Vermelho (a outra é o Canal de Suez no Egito). 

• Outra questão que faz do Djibouti uma posição estratégica é a sua 
posição próxima à Somália, onde hoje há uma guerra civil e grupos de 
piratas que atacam a navegação comercial na região.







Djibouti

Índia 
Myanmar 

Bangladesh

Paquistão

Ferrovia que 
cruza a Rússia

ÁSIA CENTRAL 
Novos mercados 
Obras estruturais 

Petróleo 
Minérios

Vietnã 
Tailândia 
Malásia


