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01. Os Estados Unidos expandiram a influência pelo mundo com a participação das empresas 

transnacionais, influência cultural a partir da música/cinema e o desenvolvimento científico e 
tecnológico, uma vez que abriga importantes universidades. 

 
02. No decorrer de todo o século XX e ainda no século XXI, os Estados Unidos realizaram a 

desconcentração das atividades econômicas não somente no interior de seu território como também 
no mundo. Instalaram-se em vários países com o objetivo de ampliar o número de consumidores para 
seus bens e serviços, obtendo, assim, grandes somas em dinheiro ou lucros que, por sua vez, são 
reinvestidos em novas unidades de produção e pesquisas científicas, para poder manter a participação 
no mercado e assegurar a competitividade mundial. 

 
03. São três grandes características. Primeiro, é a presença de redes de comunicação industrial. A segunda 

é uma base de dados de informações referentes a produtos e processos. E a terceira é a implementação 
de sistemas ciberfísicos, ou seja, a capacidade de máquinas, equipamentos e peças conversarem 
(entre si), se entenderem dentro do ambiente fabril. 

 
04. Os chineses realizam diferentes investimentos que vão desde a compra de estúdios de cinema, fábricas 

tradicionais, indústrias de agrotóxicos, redes tradicionais de hotelaria, instituições financeiras de 
renome internacional até a compra de terras na África, no Brasil e em outros países da América Latina. 

 
05. O capital chinês tem financiado obras de infraestrutura no continente. Em troca, os países africanos 

contratam empresas chinesas de engenharia para a construção de obras de infraestrutura e assinam 
contratos de fornecimento de matérias-primas para a China. 
 
Em 2016, em conjunto com as autoridades da Etiópia e de Djibuti, a China inaugurou uma ferrovia de 
750 km entre as respectivas capitais desses países. 
 
Também em Djibuti, a China construiu a sua primeira base naval fora de seu território, o que 
representa a expansão geopolítica e militar desse país. 

 
06. O Brasil e a América Latina são tradicionalmente vistos como espaços de influência política e econômica 

estadunidense. A china tem o objetivo de ampliar as influências econômica e geopolítica desse país no 
mundo. 
 
A China investiu cerca de 21 bilhões de dólares no Brasil, comprando 21 empresas, entre elas, parte 
da companhia paulista de força e luz, distribuidora de energia elétrica com sede em Campinas (SP). 
Ademais, a china compra commodities da região e propôs a construção da ferrovia bioceânica, ligando 
o leste do Brasil ao litoral do Peru, no oceano pacífico, de onde é mais fácil chegar à China, não 
somente para atender aos seus interesses de recebimento de soja e de outras matérias-primas, mas 
também para firmar a presença chinesa na infraestrutura de transportes na América do Sul. 


