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RESUMO 

 

 

A emergência de economias em transição para o mercado contribui para com 

novas oportunidades, alterando os mecanismos responsáveis pela formação das 

estruturas sociais, e possibilitando uma maior dinâmica do empreendedorismo nos 

Estados. A partir da década de 1980, ocorre então o surgimento de uma nova era global, 

com novas economias socialistas optando pela implantação de mecanismos voltados 

para a abertura de seus mercados.  

Entre as nações socialistas que aos poucos se tornam favoráveis ao processo da 

transição para uma economia de mercado, destaca-se o caso chinês. Por outro lado, a 

idéia da economia de mercado não tem se tornado compatível com os preceitos políticos 

da China, o que torna ainda mais interessante um mergulho mais profundo em seu 

processo de transição. A preocupação maior está em desvendar como uma reforma 

institucional contribui com a transição para o mercado em um Estado pós-socialista. 

Para isso, analisa-se o caso da transição chinesa para o mercado. 

Considera-se que a jornada da China para a transição do mercado é um processo 

de duas fases. A primeira fase dura cerca de quinze anos, entre 1979 e 1993. Durante 

esse período, o sistema é reformado para que os incentivos sejam aperfeiçoados e a 

competição criada, além de que o governo permite uma maior dinamização de pequenos 

empreendimentos (coletividades agrícolas e privatizações). A segunda fase ocorre a 

partir de 1994 em diante. Daí então, a China passa a estabelecer regras de mercado, 

maiores privatizações e reestruturação de suas empresas estatais. Entretanto, desafios 

ainda precisam ser encarados pelo governo chinês.  

A presente pesquisa se restringe à primeira fase do processo de transição, entre 

1979 e 1993, pois se faz necessário restringir o foco dessa análise. Com isso, através de 

uma ampla revisão da literatura sobre mudança institucional e economias em transição, 

parte-se do princípio de que a reforma na China durante essa primeira fase é realizada a 

partir de três mecanismos principais: a descentralização fiscal do governo central, 

transformação das coletividades agrícolas e introdução de Zonas Econômicas Especiais 

(ZEEs). 

 

Palavras Chaves: Reforma Institucional, Neo-Institucionalismo, Transição para o 

Mercado, Empreendedorismo Chinês 



ABSTRACT 

 

 

The emergence of market transition economies contributes to new opportunities, 

modifying the main mechanisms for the formation of social structures, and allowing 

greater enterprise dynamic through states. From 1980 on, a new global era emerges, 

with new socialist economies choosing to implement mechanisms toward the opening of 

its markets.   

Among socialist nations that positively start admitting the process of a market 

transition economy, the Chinese experience stands out. On the other hand, an idea of a 

market economy is not compatible with Chinese political rules, which turns to be even 

more interesting a deeper investigation inside its transition process. The main concern is 

to find out how the institutional reform contributes to the market transition economy in 

a post-socialist state? Based on that, the Chinese transition to the market is analyzed. 

The Chinese path for the transition to a market economy is a two-stage process. 

The first stage lasts about fifteen years, between 1979 and 1993. During this time, the 

system is reformed so that the incentives are improved and the competition created. 

Besides, the central government is widely open to a new dynamic of small enterprises 

(agricultural collectivities and privatizations). The second stage happens from 1994 on. 

Thenceforth, China starts to fix new market rules and greater privatization, besides 

restructuring its state-owned enterprises. Nevertheless, the Chinese government still 

needs to face many challenges.  

This research focuses on the first stage of the transition process, between 1979 

and 1993, since it is necessary to restrict the analysis. Herewith, highlighting the 

institutional change and market transition economies literatures, the institutional reform 

in China during the first stage are based on three main mechanisms: fiscal 

decentralization of the central government, transformation of agricultural collectivities 

and introduction of Special Economic Zones (SEZs). 

 

Key Words: Institutional Reform, New-Institutionalism, Market Transition Economy, 

Chinese Entrepreneurship. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Uma das grandes mudanças ocorridas a partir da década de 1980 é a crescente 

liberalização econômica dos Estados, quando tarifas de exportação e de importação vão 

sendo reduzidas entre economias de mercado ou pós-socialistas. A partir de então, é 

anunciado o final de uma era1, onde os governos de Estados socialistas não admitem que 

forças do mercado adquiram maior importância em suas economias. Ocorre então o 

surgimento de novas economias socialistas (ou pós-socialistas) optando pela 

implantação de uma reforma voltada para a transição econômica de mercado. 

 

A emergência da transição para o mercado em economias socialistas permite que 

incentivos sejam cultivados para que uma significativa melhora no desempenho sócio-

econômico do Estado seja alcançada. Entre as nações socialistas que aos poucos se 

tornam favoráveis ao processo de transição econômica, destaca-se a China. O processo 

da transição chinesa para o mercado é iniciado na década de 1980. No entanto, a forte 

presença do Partido Comunista ainda persiste no Estado chinês2, embora o socialismo 

tenha sido descartado pela antiga União Soviética e seus aliados na Europa Central e 

Oriental3, já a partir da década de 1990.  

 

Por esse motivo, a literatura internacional de cientistas sociais e econômicos demonstra 

uma preocupação cada vez maior com relação ao caso chinês. Além disso, a idéia da 

economia de mercado não tem se tornado compatível com os preceitos políticos da 

China, o que torna ainda mais interessante o seu processo de transição. 

 

Como destacado por Qian (1999), considera-se que a jornada da China de transição para 

o mercado é um processo de duas fases, assumido pelo modelo padrão da análise de 

                                                 
1 Durante a Guerra Fria, na antiga União Soviética e nos demais Estados socialistas, a cibernética, nome 
arcaico da informática, é considerada uma ciência da burguesia capitalista, e por isso, é terminantemente 
proibida. Além disso, prevalece a concepção de que a economia depende de elevados investimentos na 
indústria pesada para crescer e se expandir.  
2 No socialismo chinês, o eixo institucional primordial é o Partido, que não apenas responde pela 
economia, como também mantém um controle político direto.  
3 Os principais aliados são: Bulgária, Hungria, Polônia, România, antiga Czechoslovakia e Alemanha 
Oriental. 
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Kornai (1992) sobre mudança de sistemas em Estados socialistas4. A primeira fase dura 

cerca de quinze anos, entre 1979 e 1993. Durante esse período, o sistema é reformado 

para que os incentivos sejam aperfeiçoados e a competição criada, além de que o 

governo põe em marcha o início das privatizações e uma maior dinamização dos 

empreendimentos agrícolas. A segunda fase ocorre a partir de 1994 em diante5. Daí 

então, a China passa a estabelecer regras de mercado e maiores privatizações. No 

entanto, a presente pesquisa se restringe à primeira fase do processo de transição, entre 

1979 e 1993, uma vez que se faz necessário restringir o foco desta análise.  

 

Esse processo é encabeçado a partir do Terceiro Plenário do Comitê Central do 11º 

Congresso do Partido Comunista Chinês6, em 1978, quando são decididos e aprovados 

os primeiros passos da reforma institucional7, ancorada na política das Quatro 

Modernizações (agrícola, industrial, defesa nacional e cultural).  

 

Vale salientar que esta pesquisa parte de uma análise sobre a reforma nos setores da 

agricultura e indústria, responsável por uma nova dinâmica institucional no Estado, 

substituindo aos poucos os arranjos do socialismo. No entanto, isso não implica em 

dizer que a reforma na segurança nacional e na cultura sejam menos importantes. Mas 

devido a uma maior disponibilidade da literatura sobre o empreendedorismo agrícola e 

industrial8 na China, a pesquisa concentra-se apenas na análise da reforma nestes setores 

da economia. 

 

Assim, esta pesquisa é realizada a partir de uma revisão da literatura sobre mudança 

institucional e economias em processo de transição econômica para o mercado. São 
                                                 
4 A tese adotada por Kornai (1992, p.5) fornece um padrão geral de análise estrutural, podendo ser 
aplicada a qualquer que seja a economia pós-socialista: “even though their actual systems differ in many 
details, they are all members of a broader, clearly identifiable class of social-political-economic systems 
that in this book will be called the socialist system”. O autor não desenvolve nenhuma análise sobre a 
situação de um determinado Estado socialista especificamente. Ele assume que os Estado socialistas em 
processo de transição geralmente atravessam duas etapas até atingirem uma economia de mercado.   
5 Em entrevista realizada com Nee (Accounts, 2007), a China se transforma definitivamente em uma 
economia de mercado por volta de 2002, mas ainda sob a liderança de um planejamento central dirigindo 
a economia através do Partido Comunista. 
6 Durante o Terceiro Pleno, diversas exigências da Política das Quatro Modernizações elaborada por 
Deng Xiaoping e Zhou Enlai, são apresentadas com melhor clareza. Mas isso será visto posteriormente. 
7 Nesse caso, a reforma institucional consiste em modificar os arranjos do socialismo, de uma economia 
redistributiva para uma economia de mercado. 
8 Esta pesquisa explora com mais detalhes o empreendedorismo agrícola (novas coletividades e 
privatizações), uma vez que a transformação maior das indústrias ocorre apenas a partir da segunda 
metade do processo de transição, de 1994 em diante. Entretanto, o empreendedorismo industrial não será 
descartado da análise. 
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utilizadas fontes secundárias, como artigos acadêmicos de maior relevância, livros, entre 

outros documentos bibliográficos, fornecendo os elementos para a realização do 

presente estudo. Além disso, alguns dados estatísticos, já existentes, são incluídos para 

embasamento dos argumentos aqui desenvolvidos.  

 

A reforma institucional, em dimensões formais e informais9, envolve mecanismos 

chaves, responsáveis por modificações na ordem socialista pré-existente. Nesse sentido, 

considera-se que a reforma na China, ancorada nas Quatro Modernizações, ocorre a 

partir de três principais mecanismos: descentralização fiscal do governo central, 

transformação das coletividades agrícolas em TVEs (township and village enterprises 

ou xiangzhen qiye)10 e introdução de Zonas Econômicas Especiais (ZEEs)11. 

 

Essas novas engrenagens contribuem com o processo da transição econômica chinesa e, 

por isso, são aqui exploradas. Por esse motivo, a preocupação inicial está em desvendar 

como uma reforma institucional contribui com o processo de transição para o mercado 

em um Estado pós-socialista como a China?  

 

Assim, a presente pesquisa busca atingir os seguintes objetivos: 

 

1. Analisar o contexto institucional chinês durante a liderança de Mao Zedong, até 

finalmente Deng Xiaoping12 assumir a presidência do governo central e 

modificar o rumo da trajetória econômica.  

 

2. Entender o funcionamento dos mecanismos da reforma chinesa. 

 
                                                 
9 As instituições formais são aquelas ligadas às regras projetadas pelos indivíduos. Já as instituições 
informais são as convenções e códigos de comportamento desses indivíduos (North, 1990). 
10 Explicações sobre essas empresas serão aprofundadas no decorrer do capítulo 3. 
11 Não se pode confundir zona econômica especial (ZEE) com zonas de promoção das exportações. Estas 
são consideradas medidas propostas pelas indústrias para que o trabalho barato de áreas subdesenvolvidas 
seja aproveitado. Já as ZEEs obedecem a uma diferente lógica, ou seja, atrair interesses de empresários 
internacionais para investir no Estado e ensinar as regras de produção e exportação. Assim, para que 
incentivos sejam criados, o governo passa a escolher locais estratégicos para introdução das ZEEs por 
volta das principais zonas costeiras do Estado. 
12 Nesta pesquisa, utilize-se a grafia inglesa para nomes chineses, uma vez que grande parte da análise 
aqui elaborada está ancorada em uma literatura internacional de cientistas sociais e econômicos norte-
americanos, ingleses, australianos e chineses (mas escrita em inglês). Preservam-se, igualmente, em 
inglês, ou em alguns casos, em chinês, diversas expressões utilizadas pela literatura ao fazer referências às 
instituições ou formas organizações chinesas. Em alguns casos, pode-se traduzir para o chinês, mas isso 
vai variar de acordo com o tratamento dado pela literatura em questão.  
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3. Abordar a dinâmica dos incentivos ofertados pelo mercado a partir da transição, 

e os desafios que ainda precisam ser encarados pelo governo chinês. 

 

Nesse sentido, esse estudo parte de algumas premissas (enunciados singulares): 

 

Premissa (1): Em contextos pós-socialistas, relações verticais estabelecidas entre 

governos locais e empresas agrícolas (TVEs e privadas) ocorrem a partir da 

redistribuição ainda presente e são responsáveis pelos focos do corporativismo local. 

 

Premissa (2): Nas regiões onde há uma maior dinâmica do mercado, o corporativismo 

local é menor (baixo capital político). 

 

Premissa (3): A transformação do empreendedorismo contribui com o aumento da 

produtividade empresarial e do emprego em um Estado pós-socialista. 

 

Por outro lado, e seguindo a lógica de Popper (1979) sobre o método científico 

escolhido conforme seja o objetivo da pesquisa, não há como alcançar um resultado 

apenas através de premissas (enunciados singulares) ou métodos indutivos. A teoria não 

pode ser sustentada a partir de enunciados singulares, pois estes são vistos como 

genuínos. Por isso, e pela realização de uma extensa revisão da literatura, a presente 

pesquisa trabalha com a seguinte hipótese (ou enunciado científico)13:  

 

Hipótese: Os mecanismos da reforma na China favorecem parcialmente a sua transição 

para o mercado. 

 

Esta hipótese será experimentada de acordo com a literatura tratada no decorrer dos 

capítulos e, na medida em que é fortalecida, deve ser substituída por enunciados 

científicos mais resistentes em futuras pesquisas.  

 

                                                 
13 Pela lógica de Popper (1979), uma teoria não deve ser sustentada a partir de enunciados singulares. A 
teoria deve sustentar enunciados científicos. Estes sim podem ser experimentados e, assim, serem 
submetidos a falsificações. Para a ciência, o vácuo de falseadores potenciais deve ser preenchido para que 
a teoria se torne falsificável. Enunciados singulares ou não falseáveis não afirmam quase nada sobre a 
teoria. Popper persiste em guiar o método por falseadores potenciais e não por possíveis verificadores. 
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Sendo assim, esta dissertação está dividida em quatro capítulos. No capítulo 1, uma 

análise geral sobre a estratégia da pesquisa é realizada, onde são expostos com maior 

profundidade os principais conceitos utilizados e a linha teórica sustentada. Neste 

capítulo, realiza-se um debate sobre os diferentes pressupostos neo-institucionais, 

focando nas abordagens desenvolvidas por North (1981, 1990) e Nee e Opper (2007) 

sobre mudança institucional e surgimento de um novo tipo de instituição (politicized 

capitalism) própria de economias em transição como a China. Em seguida, parte-se para 

uma revisão sobre a discussão em torno da transição de economias redistributivas para 

economias de mercado, ao explicar como são tratadas as premissas no desenho da 

pesquisa, e dando suporte teórico para que a hipótese seja experimentada no decorrer 

dos capítulos. 

 

No capítulo 2, ao trabalhar com o objetivo específico (1), realiza-se uma breve análise 

sobre o processo histórico de Mao Zedong a Deng Xiaoping. Por esse motivo, os atores 

responsáveis pela formulação de decisões são evidenciados. Isso se dá, pois a situação 

crítica vivenciada pelo governo chinês ocorre em 1978. Um ensaio sobre esse momento 

crítico é efetuado ainda no capítulo 2. 

 

Em seguida, e já no capítulo 3, buscando atingir o objetivo específico (2) segue-se a 

análise propriamente dita sobre os mecanismos da reforma institucional, para que o 

problema inicialmente proposto seja desvendado: como uma reforma institucional 

contribui com o processo de transição econômica para o mercado em um Estado pós-

socialista como a China? Assim, os mecanismos da reforma chinesa são analisados, para 

que a trajetória percorrida durante o seu processo de transição para o mercado seja 

compreendida. 

 

Com a análise desenvolvida no capítulo 3, e atendendo ao objetivo específico (3), o 

capítulo 4 aborda a dinâmica dos incentivos ofertados pelo mercado a partir da 

transição, e os desafios ainda encarados pelo governo chinês. Por fim, e ao atingir os 

objetivos propostos, algumas considerações finais são esboçadas, tornando, assim, 

possível de falsificar a hipótese (enunciado científico). 
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1 – PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 

1.1 As Instituições e a Abordagem Neo-Institucional 

 

 

As instituições são estruturas sociais que fornecem condições para a ação social na 

formação dos interesses de atores. Na retirada do socialismo estatal, a partir da transição 

econômica para o mercado, a mudança institucional14 não altera simplesmente as regras 

do jogo, mas envolve a reorganização dos interesses e de poder dos atores políticos e 

econômicos, sejam estes indivíduos ou organizações15.  

 

Segundo os neo-institucionalistas, os incentivos políticos, econômicos e sociais são 

delineados pelas instituições. Esses teóricos compreendem as instituições como regras 

que regem as diversas interações em uma sociedade, determinando princípios que 

estruturam as relações entre os indivíduos. Elaborado em meados da década de setenta, 

o neo-institucionalismo remonta ao papel das instituições no debate da teoria 

econômica. O neo-institucionalismo, na perspectiva econômica, entende que as 

transações representam a principal unidade de análise e são ademais responsáveis pela 

definição dos mercados, das hierarquias e do surgimento de novas formas híbridas 

organizacionais16.  

                                                 
14 Além de representar um marco na sociedade científica, a obra de North (1990) consegue trazer uma 
explicação mais refinada sobre a mudança nos arranjos institucionais, tornando possível vincular a 
trajetória teórica, com o caminho percorrido pela China a partir do início de seu processo de transição. 
Este fato histórico foi primordial para a determinação dos caminhos do crescimento econômico chinês. 
15 Cabe aqui destacar a diferença básica estabelecida por North entre instituições e organizações, por estes 
serem dois conceitos bastante complexos e que serão constantemente mencionados no decorrer desta 
análise. Assim como as instituições, as organizações são baseadas na estrutura da interação humana. A 
diferença entre elas são as regras do jogo definidas pelos jogadores. Para facilitar essa explicação, utiliza-
se como exemplo o caso chinês. O propósito do governo central chinês é definir como o jogo, isto é, o 
processo de transição para o mercado, será tocado para frente. Inicialmente, o objetivo do governo é 
atingir o mercado a partir de uma combinação de habilidades, estratégias, coordenação etc (estes 
delineados pela reforma institucional). Para isso, as partes políticas, econômicas e sociais do governo, ou 
seja, as suas organizações precisam ser adaptadas às novas condições institucionais. Tanto a forma como 
essas organizações surgem, quanto como se expandem, é influenciada pela modificação nos arranjos do 
socialismo: pela reforma institucional. Essas modificações são criações humanas, pois expandem e são 
alteradas a partir das condições humanas. Assim, enquanto que as partes organizacionais são alteradas ou 
criadas a partir do estabelecimento da reforma para o mercado, essa reforma depende das escolhas 
tomadas pelos indivíduos enquanto instituições. Por esse motivo, North (1990, p.107) afirma que 
instituições “(…) are the underlying determinant of the long-run performance of economies”. 
16 Entre as conseqüências do rápido crescimento econômico do mercado-orientado, e a partir da 
descentralização fiscal do governo central e da transformação das coletividades agrícolas, por volta da 

16 
 



 

As pesquisas baseadas no estudo das instituições re-surgem como reação às perspectivas 

behavioristas, mais influentes na década de 1960 e 1970. Para Immergut (1998), o neo-

institucionalismo pode ser considerado um dos focos principais da ciência política 

contemporânea. A autora afirma que para se entender o cerne teórico do neo-

institucionalismo, precisa-se de uma melhor compreensão sobre o movimento político 

behaviorista. No que se assemelha ao neo-institucionalismo, o behaviorismo é bastante 

criticado, já que não está claro qual o método, teoria e tópicos de pesquisa que 

abrangem este movimento.  

 

Para os behavioristas, as instituições não são levadas em consideração, pois o que 

importa de fato é o que o comportamento visível pode trazer, já que este é revelado e 

passa a ser considerado a única fonte de análise. Esse foco no comportamento visível 

seria o ponto de partida para os behavioristas. Em contrapartida, os neo-

institucionalistas rejeitam a idéia de que o comportamento a partir das preferências é 

visível e suficiente para explicar os fenômenos políticos e sociais17.  

 

Enquanto que a soma de preferências individuais explica o comportamento coletivo para 

os behavioristas, para os neo-institucionalistas, isto se torna algo problemático, pois não 

há como a ação social ser explicada pelo simples somatório das preferências a partir de 

um comportamento visível18. De acordo com Immergut, existem três pontos críticos 

tecidos pelo movimento neo-institucional com relação ao behaviorismo: 1) preferências 

reais dos indivíduos não conseguem ser reveladas; 2) a agregação dessas preferências 

não pode ser compreendida como um fenômeno coletivo; 3) esta agregação é 

                                                                                                                                               
década 1980, ocorre o surgimento de formas híbridas organizacionais voltadas para o mercado (ou 
marketized firms). Com o início da trajetória para o mercado, os governos locais arredam suas empresas 
para produtores agrícolas. Com efeito, essas empresas se transformam em uma forma de propriedade 
mista: nas formas híbridas organizacionais, ou seja, empreendimentos administrados não mais pelos 
governos, mas sim, por novas corporações, a partir de terras arrendadas pelos governos de suas regiões 
aos produtores. Essas questões e conceitos serão refinados no decorrer do capítulo 4. 
17 Para Elster (1994) e Coleman (1990), um fenômeno pode ser compreendido como uma seqüência de 
causas, e produzido de diferentes maneiras pelos atores sociais, através da interação entre indivíduos. 
18 Immergut (1998) destaca que os neo-institucionalistas rejeitam a idéia do determinismo social, a partir 
do estruturalismo de Marx e Durkheim, o qual atribui a uma determinada estrutura social a força casual de 
todas as situações sociais. Com isso, o desafio de teóricos do neo-institucionalismo está no fato deles 
rejeitarem uma orientação normativa. Na verdade, neo-institucionalistas, diferentemente dos antigos 
behavioristas, tentam explicar como as instituições são formadas, ou seja, como os indivíduos criam essas 
instituições. O somatório das preferências a partir de comportamentos visíveis não é o suficiente para a 
explicação de como as instituições são formadas. Além das preferências, os interesses que estão por trás 
das escolhas dos indivíduos são fundamentais na compreensão de um fenômeno institucional.  
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meramente normativa, pois na verdade, comportamento político e decisões coletivas são 

produzidos para que decisões sejam tomadas. Com isso, o desafio neo-institucional está 

em analisar como as instituições, formada não apenas por preferências visíveis, mas 

pelo que está por trás das escolhas dos indivíduos, moldam os resultados de um 

determinado fenômeno e, conseqüentemente, se esses resultados são obtidos de forma 

imparcial.  

 

Pelo neo-institucionalismo, as instituições são responsáveis pela formulação e execução 

das normas, procedimentos e regras de uma determinada sociedade. Assim, essas 

instituições se tornam fundamentais, tanto para obtenção de resultados políticos, quanto 

para moldar e determinar as preferências dos indivíduos. Ou seja, os principais 

parâmetros de avaliação do neo-institucionalismo constroem uma relação entre 

instituição e comportamento dos indivíduos a fim de explicar como as instituições 

surgem ou se modificam. O pressuposto básico dessa nova abordagem teórica está 

centrado na idéia de que as instituições afetam o comportamento dos atores sociais19. 

 

Hall e Taylor (2003) procuram fornecer respostas provisórias em relação à problemática 

em torno desse termo. Tal confusão se desfaz quando se percebe que o neo-

institucionalismo não é uma corrente única de pensamento, pois na verdade, de acordo 

com os autores, há pelo menos três diferentes métodos de análise, são eles: 

institucionalismo histórico, da escolha racional e o sociológico.  

 

Nesse sentido, e assim como Hall e Taylor, Immergut também vai tratar sobre as três 

escolas institucionais. A autora procura desvendar o que há de comum nessas escolas, 

apontando qual o ponto de partida em cada uma delas. Ela esclarece as contribuições do 

neo-institucionalismo na ciência política, enfatizando que embora haja determinadas 

diferenças entre os diferentes tipos de neo-institucionalismo, há um ponto em comum 

                                                 
19 Esse profundo debate neo-institucional está vinculado à discussão trazida por Mahoney e Snyder (1999) 
sobre a interação entre agência e estrutura. De acordo com os autores, a agência, que nesse caso 
específico é representada pelos indivíduos, se torna responsável em impactar ou modificar a estrutura de 
uma sociedade, enquanto que a estrutura pode igualmente moldar o comportamento dos indivíduos. O 
ponto de equilíbrio entre estrutura e agência está nas ações coletivas, formação de estruturas sociais, 
comportamentos individuais e mecanismos observáveis e não observáveis, isto é, formais e informais, 
permitindo manifestações através das instituições. Nos primeiros momentos de uma nova forma 
organizacional, os líderes (indivíduos) de um Estado, moldam as instituições. No entanto, e 
posteriormente, as instituições se tornam responsáveis por moldar o comportamento dos líderes (interação 
entre mudança institucional e elite política). 
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entre essas perspectivas, no que diz respeito à preocupação dos teóricos com a 

dificuldade em saber quando que as preferências dos atores são afetadas por 

determinado contexto institucional.  

 

De acordo com a autora, e ao definir as diferentes escolas neo-institucionais, a escolha 

racional não considera a formação dos interesses comuns, colocando as alternativas 

como já dadas. As preferências são moldadas pelos indivíduos, diante do contexto em 

que estão inseridos, ao entrarem em interação, procurando estabelecer o equilíbrio. 

Nesse sentido, Hall e Taylor enfatizam que, enquanto os indivíduos são guiados pela 

racionalidade, os resultados motivam suas ações. Isto significa dizer que os atores, a 

partir de preferências já determinadas, passam a agir instrumentalmente, ou de maneira 

utilitarista, para que essas preferências sejam maximizadas. Na verdade, suas ações são 

realizadas estrategicamente, a partir de um cálculo dos custos-benefícios que antecede a 

ação. 

 

Por outro lado, e pelo institucionalismo sociológico ou teoria organizacional, parte-se 

inicialmente de uma concepção da racionalidade limitada (bounded rationality). Esta 

abordagem neo-institucional, também chamada de teoria da “lata do lixo”, sustenta que 

tanto a seleção de problemas como a aplicação de soluções são processos quase 

arbitrários, não havendo uma correspondência entre o problema a ser enfrentado e sua 

solução, mas sim uma adaptação do primeiro ao segundo. Mesmo a crítica a processos 

de dominação exercidos pelas organizações, adotada por alguns autores do 

institucionalismo organizacional, não poderia assumir uma postura normativa, pois não 

há um padrão de justiça a partir do qual a dominação pudesse ser aferida.  

 

A ação humana deixa de ser guiada simplesmente por regras e procedimentos formais, 

pois esta ação passa a ser associada às heranças cognitivas e aos modelos de moralidade 

que passam a ser formalizados através de padrões. Ao fornecer explicações sobre o neo-

institucionalismo sociológico, Hall e Taylor destacam que os fatores sociais e culturais 

são fundamentais na explicação sobre a dinâmica institucional. Por essa nova corrente 

de análise neo-institucional, instituições e padrões culturais passam a ser definidos a 

partir de uma unidade única de análise. De acordo com Immergut, a teoria 

organizacional é lançada através de uma estrutura de opiniões dos indivíduos enquanto 
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agentes sociais. O cálculo dos interesses desses atores é estabelecido a partir de 

procedimentos rotineiros, como normas e convenções sociais. 

 

Já para os adeptos do institucionalismo histórico, os interesses são formados por atores 

coletivos e instituições que conduzem o caminho da sua própria história. As três 

características do institucionalismo histórico são: racionalidades “alternativas” ou 

construções de preferências (indivíduos e a coletividade podem desenvolver 

interpretações de seus interesses e objetivos, que afastam predições devido à 

racionalidade. Nesse sentido, a perspectiva weberiana alega que a racionalidade 

instrumental é produto de desenvolvimentos históricos particulares e deve ser construída 

e suportada por grupos particulares de instituições e crenças); causalidade contextual; e 

contingências da história. 

 

Para Hall e Taylor, o institucionalismo histórico recorre à perspectiva calculadora e 

cultural ao tratar da relação entre instituição e ação, oferecendo, assim, uma grande 

importância às relações de poder assimétricas. Por isso, os adeptos desta corrente 

baseiam suas teorias em duas principais perspectivas: cultural e calculadora.  Os 

teóricos desse tipo de institucionalismo dão ênfase ao desenvolvimento histórico, 

defendendo a causalidade social dependente da trajetória percorrida, isto é, a natureza 

do path dependent20.  

 

Seguindo a linha do path dependent para explicar o fenômeno da mudança institucional, 

North (1981; 1990) propõe uma discussão baseada em pressupostos institucionais da 

história econômica, mas que influenciam a ciência política contemporânea. Assim, ele 

destaca as instituições como engrenagens capazes em reduzir incertezas, já que 

estruturam o dia a dia dos indivíduos. Essas instituições funcionam como guias da 

interação humana, ou seja, o indivíduo realiza determinadas atividades em sua rotina 

sem nem ao menos estar preocupado em como irá efetuá-las. As instituições irão diferir 

de um Estado para outro, e é por isso que, enquanto certa atitude em um contexto é 
                                                 
20 Quem destaca a importância do path dependent na compreensão do desempenho sócio-econômico dos 
Estados de forma bastante refinada é North (1990), realizando um esboço sobre a teoria da mudança 
institucional (institutional change), com o intuito de explicar não apenas a estrutura da história 
econômica, como também, explicar como o passado influencia o presente e o futuro, e como uma maior 
mudança institucional afeta a escolha e a natureza do caminho percorrido pelos Estados. North afirma que 
implicações culturais em longo prazo representam um importante papel na forma pelo qual as instituições 
se expandem e, conseqüentemente, é path dependent. Por esse motivo, esta pesquisa parte de alguns 
desses pressupostos trabalhados por este autor. 
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considerada inadequada, em outro, tal atitude pode ser considerada necessária. Essa 

dinâmica cultural influencia a maneira pela qual os indivíduos fazem suas escolhas. 

Entre os economistas, as instituições definem e limitam uma série de escolhas tomadas 

pelos indivíduos. Também se pode afirmar que as instituições indicam que os seres 

humanos coagem na tentativa de “modelar” a interação entre eles. 

 

Refletindo sobre um contexto socialista como a China, pensar em mudança ao escutar 

conselhos de livre mercado do governo chinês, e criar confiança nas novas instituições 

que surgem como conseqüência dessa mudança, é bastante complexo para camponeses 

chineses responsáveis por grande parte da produção agrícola. Eles imaginam que essa 

modificação possa desencadear em novas mudanças, em apenas um curto espaço de 

tempo. Assim, a incerteza, causada pela sensação da instabilidade institucional, gera 

insegurança nos camponeses sobre o futuro da transição para o mercado. Tais dúvidas 

podem ser intensificadas devido ao fato de que os camponeses não possuem suas 

próprias terras. Os esforços derramados pelos governos para reunir apoio para a reforma 

econômica através da mobilização familiar, isto é, a formação das coletividades 

agrícolas, pode se transformar no efeito inverso. Ao invés de um maior entusiasmo para 

com os empreendimentos privados, o desejo pode produzir medo, cautela, devido às 

inversões políticas durante décadas passadas (Nee e Young, 1991). 

 

Porém, a solução das incertezas já havia sido apresentada por North (1981), inclusive no 

que diz respeito à reforma chinesa desenvolvida nas últimas duas décadas do século XX 

e início desse século: o que convence os camponeses chineses aceitarem a reforma é a 

criação de instituições estáveis e presentes na rotina dos indivíduos, capazes em 

personificar o entendimento e comportamento e, principalmente, reduzirem os custos de 

transações em longo prazo. Sem expectativas estáveis, o empreendedorismo agrícola 

tem dificuldade em identificar novas oportunidades na realização do cálculo de ganhos e 

perdas necessário para determinar se um esforço particular é válido. Com isso, a 

expansão dessa abordagem fornece a base conceitual para o entendimento de como a 

mobilização de esforços pode provocar um efeito contrário ao objetivo inicial da 

reforma.  

 

Além disso, as forças ativas são modificadas, dependendo do contexto de cada região, 

pois por conta das variações culturais, essas forças não produzem em todo lugar um 
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mesmo resultado. As instituições são tidas como integrantes da passagem da história 

que produzem determinados trajetos. E é por isso que os teóricos buscam entender de 

que forma as instituições são capazes em produzir esses trajetos, ou seja, como elas 

estruturam uma nação a novos desafios.  

 

Cabe então distinguir no fluxo da história a continuidade e os momentos críticos. Esses 

momentos ocorrem quando há mudanças institucionais, criando, assim, bifurcações que 

produzem uma nova trajetória. Entretanto, o problema está em saber quando as 

situações críticas acontecem, isto é, que ponto a decisão do ator vai fazer com que ele 

escolha um ou outro caminho. Como o caminho é descrito pelo observador, através de 

sua interpretação dos fatos históricos, este pode terminar por “esquecer” o ator, e assim, 

o path dependent pode se tornar um critério perigoso. Para não cair nesse erro, o 

observador deve apresentar parcimônia, ou seja, tentar ser o mais “neutro” e “imparcial” 

possível. E ainda, a ausência de uma perspectiva comparativa na natureza do path 

dependent tende a análises de casos singulares, podendo transformar a história em um 

instrumento incoerente com as demais realidades. 

 

Ainda assim, reconhecendo os limites e críticas sobre a natureza do path dependent, esta 

pesquisa está baseada nos pressupostos neo-institucionais delineados por North (1981, 

1990), considerando que este é o melhor caminho para uma maior compreensão sobre a 

trajetória da transição econômica chinesa. Considera-se que a situação crítica 

responsável por esta mudança de trajetória ocorre durante o Terceiro Plenário do 

Comitê Central do 11º Congresso do Partido Comunista Chinês, em 1978. Nesse 

momento, Deng Xiaoping assume a presidência do governo central, decidindo traçar um 

diferente caminho do já traçado pelos dirigentes anteriores, entre eles Mao Zedong e 

Hua Guofeng. O caminho escolhido por Deng é o da introdução da reforma institucional 

em busca de modernização econômica. Essa reforma contribui com a dinâmica do 

mercado na China, conforme será analisado de forma mais refinada no decorrer da 

pesquisa.  

 

Ao utilizar a história como instrumento para contextualizar o momento da mudança 

institucional, e assim, a reforma na China, faz-se necessário que uma breve análise 

sobre as mudanças enfrentadas pelo governo chinês durante a liderança de Mao 
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Zedong21 seja realizada. Isto se dá, pois o passado influencia o presente e futuro, e a 

introdução da reforma institucional afeta a escolha e a natureza da trajetória percorrida 

pela China, ou seja, o seu path dependent. Por esse motivo, os atores responsáveis pela 

formulação de decisões22 devem ser evidenciados.  

 

Daí então parte-se para uma análise mais refinada sobre o funcionamento da reforma na 

China, para assim entender o seu processo de transição durante o período de 1979 até 

1993. Para isso, além de elementos do institucionalismo tratado por North, trabalha-se 

com uma nova perspectiva institucional trazida por Nee e Opper (2007), a cerca do 

capitalismo político (politicized capitalism23), própria de economias em transição ainda 

sob o controle único do partido, como no caso da China. Não descartando a importância 

dos efeitos do path dependent em economias em transição, ao contrário de North, Nee e 

Opper vão propor uma discussão mais voltada para a abordagem institucional da 

sociologia econômica, conforme destacam “notwithstanding lock-in effects of path 

dependence, politicized capitalism as a hybrid order itself embodies organizational 

dynamics of market transition” (2007, p.122).  

 

Diante disso, cabe revisar a literatura sobre economias redistributivas em processo de 

transição para o mercado, para que o debate sobre essa nova abordagem teórica seja 

compreendido. E é exatamente com base nesta importante discussão que o próximo 

tópico está traçado. 

 

 

                                                 
21 Essa breve análise refere-se ao início da liderança de Mao Zedong, em 1949, com a criação da 
República Popular da China, e vai até 1978, quando Deng Xiaoping finalmente ascende ao poder no 
Estado. 
22 Embora esses formuladores de decisões sejam destacados no decorrer do capítulo 3, a preocupação 
maior não está em analisar como ocorreu o processo da formulação de decisões, mas sim, como o passado 
influencia a escolha de uma diferente trajetória, contribuindo, assim com o processo de transição para um 
futuro mercado. 
23 Ao trabalhar com essa nova alternativa institucional dentro do debate sobre economias alternativas, Nee 
e Opper (2007, p.93) destacam que: “we call this type of institutional order politicized capitalism, where 
state actors set the regulatory framework and remain directly involved in guiding transactions at the firm 
level. In transitions from state socialism, politicized capitalism is a hybrid order comprising recombinant 
institutional elements, preexisting and emergent organizational forms, and networks oriented to 
establishing a market economy”. Esse seria um novo conceito neo-institucional, testado pelos teóricos a 
partir da introdução de uma reforma institucional voltada para o mercado na China. De acordo com estes 
teóricos, “(...) politicized capitalism is to an extent largely bounded within the state regulated and 
controlled sectors and constrained by the extent and size of the market economy” (2007, p.122). O debate 
em torno desse tipo informal de institucionalismo será destacado e compreendido com o decorrer desta 
pesquisa.  
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1.2 Economia Redistributiva versus Economia de Mercado  

 

 

A reforma institucional fornece diferentes oportunidades no estudo sobre a transição 

econômica de Estados socialistas para economias de mercado. Além disso, as 

oportunidades também surgem quanto ao crescimento de economias alternativas 

(second economy), principalmente quando essas economias adquirem um maior impulso 

dentro da ordem estratificada das sociedades pós-socialistas.  

 

Economia alternativa, ou "second economy", inclui todas as atividades que geram algum 

tipo de renda além da redistribuição coordenada, como por exemplo, construção 

privada, manufaturas, comércio, artesanatos etc (Nee, 1989). Nee e Young (1991, 

p.294) definem ‘second economy’ como "(…) the entire range of economic activity 

outside of the formal, centrally planned economy, including private construction, 

manufacturing, commerce, transport, handicrafts, repairs, services, and moonlighter 

whose off-hours work is for private gain". Ao revisar a literatura, pode-se concluir que 

economia alternativa é considerada toda aquela que ainda não atingiu a economia de 

mercado, mas que se encontra em processo de transição24.  

 

Por outro lado, e um diferente tipo de economia deve ser destacado: a economia 

redistributiva. Em um contexto redistributivo, a repartição de bens é realizada através de 

uma política de formulação de decisões centralizada. Assim, a redistribuição em Estados 

socialistas é realizada a partir de uma lógica política, responsável pela repartição dos 

recursos. Em economias redistributivas socialistas, o sistema de recompensa do Estado 

favorece aos que apresentam lealdade e status político, ou seja, membros do Partido e os 

que estão próximos ao poder. Por outro lado, aqueles que apresentam maiores 

qualificações educacionais, a partir do capital humano, são subordinados à autoridade 

política (Zhou, 2005).   

 

                                                 
24 Conforme ressalta Bruszt (1993), o termo second economy não consta em dicionários técnicos 
econômicos, talvez devido ao fato de que se trata de um novo conceito, referente a um fenômeno 
moderno, próprio de economias pós-socialistas. Assim, Bruszt optou por traduzir o termo second 
economy por economia alternativa, tendo a vantagem em identificar as dificuldades em definir esse 
fenômeno a partir dos termos utilizados pela literatura clássica sobre economias capitalistas ou socialistas. 
Nesse sentido, e para efeitos de tradução, cabe utilizar a expressão “economia alternativa” no decorrer 
dessa análise, como o termo mais apropriado para a expressão second economy. 
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Nesse tipo de economia redistributiva, o poder, definido como “controle sobre os 

recursos”, é uma função de posições dentro de uma hierarquia. No caso de uma 

economia de mercado, entretanto, isso é diferente, pois maiores oportunidades para 

mercados privados são ofertadas. O poder deixa de ser monopolizado, tornando-se mais 

difundido entre os membros da elite política e sociedade como um todo. Além disso, a 

repartição de bens e serviços é alterada, e o poder passa a depender mais das transações 

e menos do Estado e de sanções administrativas. Por essas razões, e a partir da teoria de 

transição para o mercado, a substituição das hierarquias de mercado causa um declínio 

significativo no poder entre os membros socialistas do setor redistributivo25 (Nee, 

1991). 

 

Dessa forma, pesquisadores focam suas análises na eficiência e nos efeitos da reforma 

de mercado em Estados socialistas. Se a transição de uma economia redistributiva para 

economia de mercado, transformando-se, assim, em economia alternativa, envolve 

mudanças no modo da distribuição de recursos, a transição altera, muito provavelmente, 

a ordem estratificada (Nee, 1989).  

 

As instituições de mercado fornecem incentivos na busca de interesses para os agentes 

econômicos. Esses agentes se adaptam e competem em uma economia de mercado 

emergente, ou economia alternativa, instituindo novas práticas econômicas e regras que 

permitam suas empresas sobreviverem e lucrarem. O crescimento de uma economia de 

mercado altera as estruturas de incentivos para esses agentes da economia na facilitação 

e motivação de novos caminhos para a mobilidade em sociedades pós-socialistas (Nee e 

Cao, 2004). Aliás, a mudança de hierarquias para mercados em economias socialistas 

altera os determinantes socioeconômicos e, assim, as fontes de poder e privilégios. Já a 

mudança na estrutura da propriedade devolve os incentivos agrícolas com as 

preferências tradicionais para a produção dos camponeses. 

 

Uma corrente da análise freqüentemente argumenta que a redistribuição traz 

conseqüências mais positivas em Estados socialistas do que em Estados de bem-estar 

social (Stephens, 1986). No entanto, a experiência demonstra que a redistribuição26 em 

                                                 
25 Isso será explicado com mais detalhe a seguir, ainda neste sub-tópico. 
26 Em economias modernas de mercado, a redistribuição ocorre a partir das instituições do Estado de bem-
estar social. Já em sociedades socialistas, a redistribuição constitui um princípio integrado da economia. 
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Estados socialistas, na verdade, não contribui com um melhor desempenho sócio-

econômico de suas regiões, e assim, com a redução das desigualdades (Konrad e 

Szelenyi, 1979; Szelenyi, 1978, 1983).  

 

Assim destaca Nee (1989, p.663), ao afirmar que: “in market economies, redistribution 

takes place through the institutions of the welfare state, but in state socialist societies, 

redistribution constitutes the integrative principle of the economy”. Em uma economia 

redistributiva, os preços dos produtos agrícolas são subsidiados pelo governo, e por isso, 

são mais baixos que os preços do mercado. Essa dinâmica contribui com uma reduzida 

competitividade e poucos incentivos para a produção. Com o início da reforma para o 

mercado, e para que os preços dos produtos não aumentem (causando a inflação), a 

competitividade deve ser estimulada a partir de incentivos para novos empreendimentos. 

Com isso, a produtividade nessas empresas aumenta na medida em que os custos com as 

transações diminuem.  

 

Durante a reforma, a redução da desigualdade social é confundida pela dinâmica das 

instituições, isto é, o setor dominante redistributivo interage com as forças de mercado 

de forma a subordinar as suas instituições às novas interações. Por isso, na ausência de 

direitos de propriedade bem-definidos e protegidos, não há como a transição para uma 

economia de mercado ser completada. Além disso, a emergência de instituições de 

mercado permanece limitada por instituições políticas estatais e por redes sociais que 

vinculam a redistribuição do governo ao desempenho sócio-econômico (Nee e Opper, 

2007).  

 

Em uma economia redistributiva, as regras de competição e cooperação, responsáveis 

por estruturar os direitos de propriedade, são pouco articuladas e cumpridas. Por isso, os 

redistribuidores manuseiam considerável poder durante a reforma, especialmente nos 

setores da agricultura e indústrias estatais, onde as intervenções burocráticas persistem, 

enfraquecendo a disciplina e os incentivos econômicos.  

                                                                                                                                               
A redistribuição envolve relações verticais entre o distribuidor e o produtor, permitindo que os níveis 
múltiplos da hierarquia burocrática repartam o lucro e recursos obtidos pela própria dinâmica da 
redistribuição. Na economia alternativa chinesa, a redistribuição ocorre em coletividades agrícolas (a 
partir da repartição da terra, do trabalho e de instrumentos de cultivo, e da distribuição de renda para as 
famílias) através de um planejamento central (venda de produtos agrícolas a preços mais baixos que os 
preços de mercado e compra monopolizada de produtos manufaturados através de pesadas indústrias 
estatais a preços mais altos que os preços do mercado). 
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A reforma institucional adotada pelo governo chinês durante o período de 1979-1993 

favorece parcialmente o processo de transição para o mercado. Isto se dá, pois ao 

analisar esse processo, a dinâmica redistributiva na economia ainda pode ser 

visualizada. Através de uma reforma parcial (partial reform), os redistribuidores 

continuam a exercer controle substancial sobre a economia, distribuindo fatores de 

produção27 a preços menores que os preços do mercado. Já os recentes 

empreendimentos privados, por outro lado, adquirem a matéria-prima apenas através do 

monopólio estatal, e a elevados preços (conseqüentemente, os custos com as transações 

são igualmente elevados). Muitas dessas empresas privadas vendem seus produtos para 

tradicionais empresas e lojas de propriedade estatal (Nee, 1991). Essas características 

institucionais da reforma na China fornecem a base para o que Nee (1991) e Oi (1989) 

chamam de “clientelismo”28. 

 

Aliás, agricultores e produtores muitas vezes buscam suas conexões (guanxi)29 com os 

governos a fim de ganharem acesso aos recursos e ao mercado, através da influência por 

meio do suborno30. Muitos desses produtores cultivam essas conexões com o intuito que 

o governo proteja os empreendimentos contra as incertezas geradas pelo ambiente 

mercadológico, isto é, quando instituições e procedimentos regulados pela economia de 

mercado são ausentes. Nesse sentido, os custos com as transações através das fronteiras 

dos setores redistributivos envolvem corrupção a partir dessas conexões, que passam a 

assumir o “poder da redistribuição”. 

 

Através da teoria de transição para o mercado, os teóricos31 argumentam que os 

mercados substituem as hierarquias na distribuição dos recursos. Quanto menos o 

                                                 
27 Para os camponeses produtores chineses, esses fatores são fertilizantes químicos, gasolina e herbicidas. 
28 Essas argumentações dão embasamento para a hipótese sustentada neste estudo, e que será 
experimentada no decorrer dos capítulos através da literatura aqui traçada. 
29 Pelas argumentações de Nee e Opper (2007), estas conexões são características de um tipo de 
instituição informal (politicized capitalism), próprio de economias alternativas como a China. 
30 O acesso aos recursos acontece devido à influência do capital político. Assim destacam Nee e Opper 
(2007, p.120): “(…) political capital does not yield any additional benefits in competitive markets (...) the 
less developed the local market-supporting institutions and the less liberalized the local markets, the 
more likely entrepreneurs are to enter politics”. 
31 Nee e Cao (2004, p.26) destacam que “(...) market transition theory does not rule out an independent, 
ongoing, casual effect of the state in shaping the post-Communist stratification order in urban China”. 
Além disso, essa teoria “(...) predicts that the transition toward a market economy will result in a decline 
of the significance of redistributive power and political capital relative to market-based non-state 
economic actors, higher return to human capital than under a centrally planned economy, and new 
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mercado for coordenado, maiores serão as formas de conexões na burocracia 

redistributiva (politicized capitalism). Ou seja, na medida em que a redistribuição 

diminui, o mercado passa a operar, abrangendo uma complexa série de instituições 

centradas nos direitos de propriedade e no intercâmbio de bens e serviços.  

 

Por isso, desigualdades sociais entre zonas rurais e urbanas se tornam elevadas em 

economias redistributivas, devido à persistência de hierarquias responsáveis pela 

ineficácia institucional. Szelenyi (1978) e Shrik (1993) partem do pressuposto de que 

em Estados socialistas, as desigualdades sociais são criadas e estruturadas pela 

redistribuição, ou seja, através de elevados gastos públicos e altos preços dos produtos 

no mercado (inflação). Para que sua argumentação cause o efeito desejado, Szelenyi 

toma como estudo de caso algumas economias do Leste Europeu (a Polônia, Hungria e 

antiga Czechoslovakia).  

 

A experiência dessas economias difere amplamente das experiências em economias de 

mercado mais avançadas32 (ou Estados de bem estar social), onde as desigualdades 

sócio-econômicas surgem, basicamente, das situações de mercado, mas que, em 

seguida, são estruturadas ou moderadas pela redistribuição, ou seja, a partir da 

intervenção estatal. Na Europa Oriental, a expansão de uma esfera redistributiva 

dominante contribui com os privilégios de uma parte da sociedade já privilegiada. 

Curiosamente, entre esses Estados, os interesses dos menos favorecidos podem ser 

supridos a partir do aumento das transações de mercado. 

 

Dito isso, acredita-se que ao realizar uma reforma independente da redistribuição, essas 

desigualdades vão aos poucos se tornando limitadas. Os redistribuidores favorecem 

“'their own kind', (or more sociologically speaking: the class which is organized around 

the monopoly of redistributive power), when they allocate scarce resources", conforme 

lembra Szelenyi (1978, p.77). No entanto, Szelenyi não explica por que a substituição 

de uma economia redistributiva para uma economia de mercado beneficia 

imediatamente os produtores agrícolas. Nesse sentido, e ampliando a lógica da análise 
                                                                                                                                               
sources of economic advantage associated with entrepreneurship and hybrid/private sector employment” 
(1999, p.807). 
32 Essa afirmação está baseada em uma polêmica discussão trazida por Szelenyi, ao destacar que "I 
propose that State socialism is qualitatively different from modern Western Welfare capitalism, it is based 
on historically new institutions of economic integration, socialist redistributive economy is crucially 
different from the redistribution of real income in welfare capitalist societies" (1978, p.71). 
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de Szelenyi sobre a transição econômica dos Estados socialistas, Nee (1989) propõe a 

teoria de transição para o mercado a partir de três argumentos principais. 

 

1) O poder do mercado => se o excedente não mais é monopolizado pelo setor 

redistributivo, e passa a ser distribuído através do mercado, duas coisas podem ocorrer: 

o poder, e assim, o controle sobre os recursos, passa a ser menor na economia 

redistributiva, do que nas transações de mercado. Em segundo lugar, quando o preço do 

trabalho e dos bens é baseado em acordos mútuos, e não acordos administrativos, entre 

os compradores e vendedores, estes adquirem mais poder sobre os termos da negociação 

de seus bens e serviços. Assim, a transição de uma economia redistributiva para uma 

economia de mercado envolve a transferência de poder que favorece diretamente os 

produtores. 

 

2) O incentivo de mercado => os mercados fornecem poderosos incentivos para 

produtores, enquanto que economias redistributivas diminuem esses incentivos. Em 

uma economia redistributiva socialista, os preços (na indústria e nos serviços) não são 

sensíveis ao desempenho e são menores (para produtos agrícolas) do que os preços de 

mercado. Em transações de mercado, entretanto, os produtores têm o direito em conter 

seus produtos até que acordos mútuos sobre os preços sejam realizados. Com efeito, 

uma grande parte do excedente é retida pelos produtores. Também existem grandes 

incentivos para esforços individuais, pois as recompensas estão mais relacionadas à 

produtividade individual. Os incentivos transformam a produtividade, refletindo em 

altos retornos para a educação. 

 

3) A oportunidade oferecida pelo mercado => em um Estado socialista, a transição de 

economia redistributiva para economia de mercado resulta em novas estruturas de 

oportunidades. Mais do que focando exclusivamente no acesso e na mobilidade do setor 

redistributivo, as oportunidades do mercado exploram caminhos alternativos da 

mobilidade socioeconômica. Assim, mudanças na estrutura das oportunidades permitem 

o empreendedorismo como uma alternativa ao avanço burocrático no socialismo de 

Estado. 

 

Embora Szelenyi (1978) apresente seu argumento em direção a mesma linha sugerida 

por Nee, em seguida, Szelenyi e Manchin (1987) modificam a hipótese de que as 
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desigualdades são produzidas pela economia dominante redistributiva, ao argumentarem 

que depois do efeito inicial de nivelamento, as desigualdades são na verdade originadas 

pelo mercado, e que estas passam a reforçar as desigualdades geradas pela economia 

redistributiva. E ainda, conjeturam que os privilégios da elite empreendedora na 

Hungria, por exemplo, aproximam-se dos benefícios da elite dos oficiais locais, 

enquanto que a base da hierarquia social não desfruta dos mesmos benefícios da 

reforma. Essa visão indica que a reforma de mercado gera maiores desigualdades, 

contradizendo, assim, a recente hipótese do declínio das desigualdades sociais em uma 

economia em transição. Baseados nas observações de interações entre forças 

redistributivas e de mercado na Hungria, esses autores prevêem o surgimento de uma 

nova elite de empreendedores (cadre-enterpreneurs33).  

 

Dessa forma, e de acordo com essa abordagem, na verdade, o mercado gera novas 

oportunidades para a patronagem e corrupção, alterando, mas não diminuindo, o poder 

da nova elite de empreendedores do governo que negociam regularmente preços e 

vendas com produtores agrícolas e industriais. Para esses teóricos, o surgimento de uma 

nova elite de empreendedores, os cadre enterpreneurs, confirma essa perspectiva e 

contradiz a teoria de transição para o mercado. Assim, e de acordo com essa 

perspectiva, a redistribuição permanece dominante na economia, pois é responsável pela 

relação entre agricultores/produtores e Estado.  

 

Diante dessas argumentações, e buscando testar a validade da teoria de transição para o 

mercado34, Nee (1991; 1992) aponta que a teoria não indica o desaparecimento do poder 

dos cadres quando os mercados começam a coordenar a atividade econômica na 

reforma do sistema socialista. No entanto, e pela teoria, considera-se que através da 

reforma parcial, o poder desses atores é forte, se não dominante, em regiões menos 

                                                 
33 O conceito de cadre é bastante amplo, mas resumidamente indica ser um funcionário do governo 
responsável pelo gerenciamento das empresas estatais (Lisheng, 2007). No caso da China, com o 
surgimento de formas híbridas organizacionais, os cadre-enterprenerus passam a ser responsáveis pelo 
gerenciamento dessas empresas, assim como pelas conexões informais através do fornecimento de 
benefícios múltiplos da redistribuição aos produtores (Nee, 1992).    
34 O preço dos grãos estabelecido pelo governo chinês, por exemplo, aumenta bastante desde 1978, e 
mesmo assim, esse preço permanece substancialmente menor que o preço de mercado. A proporção do 
lucro de agricultores referente às transações no mercado aumenta consideravelmente nesse período, 
representando 50% ou mais em algumas áreas. O aumento da proporção do lucro derivado confirma os 
benefícios do mercado (Nee, 1991). A teoria de transição para o mercado é então validada, e nesse 
sentido, essa pesquisa parte dos pressupostos por ela sugeridos e já mencionados. Isso será demonstrado 
mais adiante. 
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dominadas pelo mercado, ou onde as empresas e o mercado permaneçam limitados por 

instituições políticas35. Na medida em que a redistribuição diminui, os mercados aos 

poucos substituem as hierarquias, transformando o contexto institucional do Estado. Por 

essa teoria, argumenta-se que as oportunidades criadas através do mercado exploram 

caminhos alternativos em busca do empreendedorismo, evitando o avanço burocrático 

no socialismo. Os cadres podem continuar poderosos, assim como os atores estatais, 

mas quando a mobilidade das instituições aumenta através da dinâmica do mercado, 

então a influência do poder redistributivo do Estado, conseqüentemente, torna-se menor, 

afetando, assim, o poder dos cadres e, assim, as conexões informais. 

 

Os teóricos que defendem a transição para o mercado combatem a noção de que 

conexões interpessoais (guanxi) através dos cadres, responsáveis por incentivar a 

distribuição dos recursos (fatores de produção, capital e trabalho), permaneçam como 

forte característica da economia. Assim, a teoria desenvolvida por Nee at al reconhece a 

persistência da redistribuição durante o processo de transição36. Mas isso acontece como 

solução para as estruturas de mercado (formação de um novo tipo de instituição 

informal, o capitalismo político) e elevados custos com as transações econômicas. Para 

que essa dinâmica não seja propagada, a teoria pressupõe um aumento na produtividade 

e no emprego a partir de novos empreendimentos centrados em direitos de propriedade 

protegidos e bem definidos (premissa-3), de modo que a confiança no mercado seja 

estabelecida e, assim, as interações fortalecidas. Isso se dá, pois a propagação do poder 

                                                 
35 Parte-se da premissa de que, quanto maior a influência do mercado em uma região, menor serão as 
interferências políticas na economia. Assim, e entre as regiões onde as ZEEs estão localizadas, como a 
dinâmica do mercado é maior, as conexões interpessoais informais entre governos e empresas nessas 
regiões são menores (baixa influência do capital político) (premissa-2). Isso será igualmente tratado mais 
adiante. 
36 De acordo com Evans (2004), o controle estatal não deve ser descartado, e estar reduzido a uma soma 
de poderes políticos, pois na verdade, são produtos históricos de suas sociedades. Este controle deve ser 
tratado como instituições, com poderes para influir no curso das diversas mudanças institucionais. Nesse 
sentido, Evans defende uma relação sinérgica entre as esferas públicas e privadas no Estado, ou seja, uma 
autonomia inserida a partir da coesão burocrática interna e a inserção do Estado (burocracia weberiana 
versus estrutura social). Por outro lado, e seguindo a lógica weberiana, Nee entende essa relação como 
uma ameaça à autonomia do Estado e das normas sociais, pelo menos em contextos socialistas, devido às 
fracas estruturas de mercado e a forte influência do capital político nas negociações econômicas. Ele não 
descarta a necessidade do controle estatal, ou seja, o Estado intervindo sempre que necessário, para evitar 
possíveis transgressões às regras. Muito pelo contrário. Ele admite a necessidade dessa intervenção do 
governo central nas regiões onde o corporativismo é alto. No entanto, o papel desempenhado pelo Estado 
é de agente regulador das relações de mercado na economia, como já ressaltado por North (1990). Para 
Nee, em Estados socialistas, o controle estatal não é a mesma coisa que relações de poder entre as 
diferentes formas organizacionais, dentre as diferentes esferas. Pois em um contexto pós-socialista 
composto por fracas estruturas de mercado, essas relações são responsáveis pelo corporativismo local 
(premissa-1) e, assim, pela forte influência do capitalismo político como instituição informal na 
economia.  
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redistributivo em Estados socialistas, ao contrário do que ocorre nas economias em 

Estados de bem-estar social, contribui ainda mais com o clientelismo e, nesse sentido, 

com a corrupção estatal. Conseqüentemente: 
 

Why is there so little increase in inequality in the early stage of 
marketization? First, vertical mobility of the poor is substantial. This 
indicates that entrepreneurs come from varied backgrounds. Though many 
come from cadre backgrounds, many more come from households that were 
poor and less privileged under collective farming. This latter group may 
include households that were rich prior to collectivization and became the 
objects of class struggle during periods of agrarian radicalism (...) Second, 
when market reform is accompanied by improved economic performance, the 
poor appear to participate directly in the benefits of the marketplace. Not 
only do poor households benefit from entrepreneurial opportunities, but 
transactive exchanges in the marketplace enable direct producers to retain a 
greater proportion of the surplus above the cost of production than is true in 
a state socialist redistributive economy in which surplus is appropriated by 
administrative fiat. This broad participation in marketlike transactive 
exchanges generates a different dynamic of wealth distribution than implied 
(…) (Nee, 1991, p.280). 

 
Assim, a difusão das transações de mercado tende a causar um intenso desgaste na 

autoridade redistributiva do Estado e, então, superar as dificuldades iniciais geradas pelo 

efeito da reforma em socialismos estatais. Com efeito, pode-se assim afirmar que a 

dinâmica do mercado possibilita a diminuição do poder da redistribuição de recursos e 

bens em uma sociedade pós-socialista e, principalmente, das conexões interpessoais 

informais através dos cadres. 
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2 – UMA ANÁLISE SOBRE O CONTEXTO INSTITUCIONAL CHINÊS DE 

MAO ZEDONG A DENG XIAOPING 

 

 

A experiência chinesa de transição para o mercado inaugurada em 1978, período no 

qual os Estados encaram maiores expectativas de democratização, permanece sendo 

uma inovadora tentativa para criação de um diferente universo institucional. O 

conhecimento adquirido a partir dessa experiência conduz a impetuosos 

questionamentos: desvendar como uma reforma institucional pode contribuir com o 

processo de transição para o mercado, diante de um passado dificultoso.  

 

Com isso, uma análise mais detalhada sobre o contexto chinês que antecede esse 

processo iniciado em 1979, adquire especial interesse. Neste capítulo, inicia-se 

averiguando os elementos chaves dessa experiência. Primeiramente, apresenta-se um 

ensaio sobre como as instituições estavam sendo criadas durante a liderança de Mao. 

Em seguida, parte-se para uma análise sobre o momento crítico vivenciado pelo governo 

central na época da ascensão de Deng Xiaoping como presidente da China Popular, 

durante o Terceiro Plenário do Comitê Central do 11º Congresso37 do Partido 

Comunista em 1978.  

 

O maior desafio para um melhor entendimento dessa transição não está em entender 

quais são os resultados esperados, mas sim, compreender o caminho percorrido pela 

economia para se atingir os objetivos da reforma, isto é, uma compreensão sobre a 

natureza do path dependent (North, 1990; Qian, 2002).  

 

Com isso, esse capítulo é importante na medida em que fornece o suporte necessário 

para a análise dos próximos capítulos, sobre como os mecanismos da reforma 

contribuem com o processo de transição para o mercado, desde 1979 até 1993, e os 

desafios que ainda precisam ser encarados pela economia alternativa chinesa, de modo 

que os focos da redistribuição sejam reduzidos. 

 

                                                 
37 O Congresso Popular Nacional é considerado a organização de maior poder na China e, por isso, é 
responsável pela promoção de reformas.  Essa importante organização exerce o poder de legislar, dá 
forma ao poder Executivo e ao Judiciário, é responsável pelas decisões que podem afetar e causar impacto 
na sociedade, e nomeiam e escolhem a direção das demais organizações governamentais (Lisheng, 2007). 
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2.1 A Era Maoísta: Reforma Agrária e Tentativas de Industrialização 

 

 

A China é fruto de uma transformação social, que ocorre a partir da instituição da 

República Popular38, fundada em 1949, como desdobramento da Terceira Internacional 

do Lênin39. Nos primeiros momentos da proclamação da República, através da liderança 

de Mao Zedong, o foco recai sobre tarefas práticas de conter a inflação, erguer a 

produção agrícola e industrial, além de manter a lei e a ordem no Estado. Tenta-se 

persuadir as elites técnicas e administrativas para servir ao novo Estado, e garantir que 

as indústrias internacionais e pesadas já instauradas fossem estimuladas a ficar e 

trabalhar pela nova sociedade (Spence, 1996).  

 

Para Mao Zedong, uma nova sociedade deve surgir dentro das cidades, mesmo 

reconhecendo a necessidade em compensar os seus “companheiros de marcha”, ou seja, 

os camponeses alinhados ao Exército de Libertação Nacional do Estado.  

 

Embora a proporção da população urbana na China seja bastante inferior com relação à 

população concentrada na zona rural, com o passar dos anos, conforme mostra a Tabela 

1, a população se torna aos poucos mais urbana. Por isso, o governo chinês, sob a 

liderança de Mao Zedong, procurando rapidamente conter o elevado número de 

chineses que migram para os grandes centros urbanos, instaura uma reforma agrária no 

Estado. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Por volta do mesmo período em que ocorre a criação da República na China, um grupo de estudantes 
chineses, entre eles Deng Xiaoping e Zhou Enlai, despertados pelos problemas sociais, e com desejos em 
conhecer o mundo, se engajam em um programa de bolsas na França, amparado pelo movimento sindical 
francês. Esse programa faz parte de um sistema de estudos que grupos progressistas avançados mantêm 
na França durante esse período, e está associado às usinas francesas. Ainda nessa mesma época, Deng e 
Zhou Enlai obtêm importância fundamental na manutenção e força do Partido Comunista, pois 
conseguem institucionalizá-lo politicamente também na França. Ao retornar para a China, eles trazem 
consigo motivações sociais voltadas para a internacionalização da economia.  
39 Partido de inspiração leninista 
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Tabela 1 - Proporção de População Urbana e Rural na China (1949-1983) 
 

*Milhões de habitantes 

Ano 
População 

Total 
Urbana* 

População 
Total Urbana 

(%) 

População 
Total Rural* 

População 
Total Rural 

(%) 

1949 57.650 10,6 484.020 89,4 
1958 107.210 16,3 552.730 83,7 
1966 133.130 17,9 612.290 82,1 
1976 163.410 17,4 773.760 82,6 
1981 201.710 20,2 799.010 79,8 
1983 241.260 23,5 783.690 76,5 

 Fonte: Elaborado pela autora a partir de Spence (1996, p.641). 

 

Além disso, o campo e a cidade funcionam a partir de ritmos sociais e prioridades 

políticas próprias. Precisa-se manter a ampla base de apoio camponês responsável pela 

manutenção da forte influência do Partido Comunista, e resguardar os operários 

localizados nas zonas urbanas e grandes cidades. Nesse sentido, institui-se a reforma 

agrária chinesa, a partir da extinção da propriedade feudal e distribuição de terra entre 

os camponeses40. 

 

A partir da coordenação por equipes de trabalho de três a trinta pessoas, escolhem-se 

aldeias em determinadas áreas, a fim de identificar e isolar os chefes dos feudos, e em 

seguida, romper com os velhos padrões de deferência que sustentam o poder desses 

chefes, também chamados de “terratenentes”. Com efeito, tem-se ai o exemplo de uma 

mudança institucional (North, 1981; 1990), resultando no rompimento de velhas 

instituições informais, representadas pelos feudos. Em decorrência dessa mudança, a 

violência no campo aumenta bastante, quando uma em cada seis famílias feudais tem 

um membro morto durante os confrontos (Spence, 1996).  

 

Já nas cidades, por outro lado, procura-se evitar esses violentos conflitos, estimulando-

se a reabertura de indústrias e a manutenção dos empregos de operários. Os sindicatos 

são criados, mesmo que sob a intensa vigilância do governo comunista chinês. Para 

Mao Zedong, resguardar o operariado da influência das massas de camponeses, para ele 

perniciosa, requer a criação de uma instituição responsável pela contenção da migração 

                                                 
40 Esse início da reforma agrária seguiu o mesmo modelo desenvolvido no norte da China e na região da 
Manchúria. 
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de chineses para grandes centros urbanos ou quaisquer outras províncias ao redor do 

Estado. Com isso, ainda em meados da década de 1950, o governo da China implanta 

um sistema de leis e programas, com o intuito em diferenciar os diferentes grupos 

sociais, e assim, controlar o movimento populacional. Através de uma sucedida 

tentativa, cria-se o sistema hukou41, que consiste em firmar qualquer chinês ao seu local 

de nascimento, como uma espécie de certificado, não permitindo a migração de chineses 

do campo para a cidade, embora o inverso fosse permitido. Assim destaca Cheng e 

Selden: 
There were two basic reasons why many people accepted relocation and why 
resettlement processes were accomplished smoothly in the early years of the 
People's Republic. First, relocation was basically voluntary with the 
important exception of criminals and class enemies. In most cases, it was 
accomplished without coercion and frequently state financial support 
facilitated the process (...) the second factor conducive to relocation was its 
association with land distribution and state subsidies. The state provided 
each migrant from Beijing and Tianjing to Suiyuan and Chahaer five to six 
mu of land and a loan of 560 catties of millet. Jilin province guaranteed each 
migrant a seven-month grain and vegetable allowance. This support, plus 
free transport, attracted many unemployed and poor urban residents, 
particularly recent migrants from the countryside. Most important, there 
were no barriers to re-entry to the cities (1994, p.648-649).  

 

Esse sistema de registro populacional42 pode ser considerado um importante mecanismo 

institucional, definidor da relação entre cidade-campo, e modelador de importantes 

elementos nas relações entre governo-sociedade. A partir desse mecanismo, o governo 

chinês é capaz de por em evidência o socialismo coletivo chinês através da criação de 

uma hierarquia nos espaços urbanos, igualmente priorizando a cidade com relação ao 

                                                 
41 O sistema hukou, também conhecido pela literatura (Wang, 2004; Chan e Zhang, 1999; Cheng e 
Selden, 1994) como “household ou residential registration”, sobrevive à reforma institucional e transição 
para o mercado, adequando-se ao novo contexto social, e tornando-se cada vez mais institucionalizado. 
Diferentemente dos sistemas de registro populacional em outros Estados, esse sistema é desenhado não 
simplesmente com o intuito de fornecer estatísticas populacionais e identificar status, mas para regular a 
distribuição populacional e atender aos interesses e objetivos do governo central. O sistema é introduzido 
nas cidades chinesas pelo Ministério da Segurança Pública do Estado, a partir de 1951, e aos poucos foi 
sendo estendido para as zonas rurais, a partir de 1955, com o objetivo de servir como um mecanismo de 
controle das migrações e movimentos populacionais (Chan e Zhang, 1999). Ainda assim, e durante o 
início da década de 1950, as migrações entre zonas urbanas e rurais chinesas são consideradas livres, e 
por isso, bastante intensas. Até mesmo a Constituição promulgada em 1954 garante o direito de livre 
migração e fixação de residência a qualquer cidadão chinês. No entanto, o fluxo migratório da zona rural 
para as cidades se intensifica, e então, transforma-se em um problema, principalmente nas maiores 
cidades do Estado (Shanghai, Beijing, Tianjin). O governo central tenta várias medidas para controlar a 
migração urbana, e aos poucos o sistema hukou é implantado e estabelecido, culminando na promulgação 
da primeira lei do hukou na Constituição de 1958 pelo Congresso Nacional, quando finalmente a política 
de controle migratório é institucionalizada. 
42 Embora o sistema hukou seja considerado um mecanismo de registro populacional, esse sistema “was 
designed not merely to provide population statistics and identify personal status, but also directly to 
regulate population distribution and serve many other important objectives desired by the state” (Chan e 
Zhang, 1999, p.818-819).  
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campo e prevenindo o elevado fluxo de pessoas para as grandes cidades (Cheng e 

Selden, 1994). Com essa medida, Mao consegue impedir a “favelização” de diversas 

cidades chinesas.  

 

Por mais de três décadas, o sistema hukou estrutura as diferentes oportunidades 

propiciadas aos residentes urbanos e rurais em geral, e aos empregados do Estado e 

agricultores em particular. Aliás, a China tenta evitar problemas originados a partir da 

urbanização de cidades pós-Segunda Guerra Mundial, isto é, por conta do intenso êxodo 

rural.  

 

Para que os camponeses migrem para a cidade é necessário que haja uma especial 

autorização do Partido. Aos poucos, Mao procura de uma forma abrupta e direta, 

“comunizar”43 o interior. Ele faz a reforma agrária pelo estilo clássico, ou seja, através 

da divisão de terras entre os camponeses, e obtém, então, a coletivização da propriedade 

rural, criando uma organização de existência histórica, a comuna popular: uma possível 

solução maoísta para o problema da grande massa camponesa.  

 

Contudo, essa medida não soluciona o problema dos camponeses, uma vez que se faz 

necessário haver incentivos para qualquer medida econômica ser implantada e 

propagada (North & Thomas, 1973). Os camponeses abarcados pelas diversas comunas 

populares imediatamente relaxam em seus trabalhos, pois não há incentivos para esses 

trabalhadores contribuírem e aumentarem a produtividade. Aos camponeses não é 

ofertado qualquer tipo de incentivo para que o aumento da produção, e por isso, o 

projeto da comuna popular de Mao, do ponto de vista da produtividade, não é bem 

sucedido (Gráfico 1). Aliás, ainda há resistência na zona rural ao sistema das comunas, 

devido à forte influência do Partido Comunista sobre os camponeses.  

 

 

 

 

 

                                                 
43 De acordo com Spence (1996), as comunas são as principais formas de organização social no campo. 
Pode-se também afirmar que elas são organizações emancipadas do feudalismo, governadas 
automaticamente. 
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Gráfico 1 – Produtividade Agrícola e Lucratividade per capita (1949-1985) 

 
       Fonte: Traduzido pela autora a partir de Nee (1991, p.271). 

 

Além disso, e partindo para as zonas urbanas, embora várias sejam as tentativas de 

industrialização chinesa, o modelo de industrialização adotado pelo governo central sob 

a liderança de Mao, é o mesmo da União Soviética44 (Naughton, 1995) (Tabela 2). A 

produção industrial passa a ser controlada pelo Estado por uma seqüência de planos 

qüinqüenais, embora essa produção esteja intimamente ligada ao desenvolvimento das 

diversas regiões agrícolas, na forma de impostos, poupanças e do cumprimento das 

cotas de aquisição do governo a baixos preços. Além dos Planos Qüinqüenais, Mao 

                                                 
44 Na antiga União Soviética, para que altos recursos em investimentos e indústrias sejam emitidos, o 
governo nacional deve ser o responsável em garantir o total controle sobre esses recursos. A estratégia de 
desenvolvimento vai sendo aprimorada com o objetivo em alcançar crescimento máximo com relação à 
capacidade militar e industrial no Estado o mais rápido possível. O elevado fluxo de investimentos é 
então direcionado para a produção de capital intensivo e concentrado no setor de bens de produção. Os 
serviços sociais, como saúde e educação, são fornecidos abundantemente em um estágio mais avançado 
do desenvolvimento, no entanto, há uma enorme tendência em se desviar do objetivo proposto, e assim, 
ocorre o descuido em se fornecer esses serviços. Inicialmente, essa estratégia de desenvolvimento vai 
sendo adotada tanto pela antiga União Soviética, quanto pela China, mas não tarda e a China opta em 
abandonar tal estratégia, uma vez que seus objetivos não coincidem com a sua realidade econômica. Na 
verdade, a China não precisa de trabalho intensivo, mas sim, de terra e capital, e por conta do prestígio 
atingido pela União Soviética nesse período, que a China opta por seguir tal estratégia durante um 
primeiro momento (Ver Tabela 2). 
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lidera a campanha das Cem Flores e o Grande Salto Adiante. A primeira consiste na 

promessa de Mao aos intelectuais e aos não-comunistas, de melhores condições de 

trabalho, através da promoção da liberdade. Pela campanha, fica permitida a liberdade 

de expressão de intelectuais do Partido Comunista. No entanto, a campanha se revela 

um fracasso, pois se acredita ser uma armadilha preparada por Mao para descobrir quem 

eram os seus adversários, atraindo intelectuais com o convite para criticar 

“construtivamente” o Partido.  
 

Tabela 2 – Características da Estratégia Econômica Soviética 
 

1. Altas taxas de investimento, acima de 25% do PIB 
2. Priorização da indústria pesada e militar 
3. Priorização de investimento em bens de produção de capital, 

ausência de investimento nos serviços 
4. Investimento em necessidades básicas: saúde e educação 
5. Preferência para autarquia: limitada importância no comércio externo  

Fonte: Livre tradução da autora a partir de Naughton, (1995, p.27). 
 

Por outro lado, e já através do Grande Salto, a China tenta superar a Inglaterra em 15 

anos, mobilizando-se em um intenso esforço de coletivização integral e de 

industrialização. Mezzetti destaca que:  

 
O Grande Salto consistiu na criação das comunas populares, entidade nova 
que incorporava aldeias e fazendas cooperativas com a coletivização 
integral e integrada da agricultura, da indústria, do artesanato e do 
comércio. Morava-se em dormitórios, comia-se em refeitórios comunitários, 
não se fazia mais o trabalho individualmente e sim em equipe, tal como 
decidido pela organização (2000, p.61). 

 

Porém, não tarda e o Grande Salto sofre uma dura derrota, trazendo à China graves 

problemas na produção, aumentando ainda mais as dificuldades econômicas vivenciadas 

pelos chineses e fazendo tombar no caos toda a economia nacional. Assim destaca Oi:  

 
(...) the Maoist state closed free markets in 1957 and created a state 
monopoly for the procurement and sale of almost all goods and services. 
Each and every factory was told which products were to be made and in what 
quantity, what materials should be used, where the materials should come 
from, how much they should cost, and where these products should be sold 
and from how much (1995, p. 1134). 
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Mesmo com a adoção de diferentes medidas para industrializar o Estado, a ideologia e 

anseios motivam a escolha dos programas elaborados. Por isso, Mao não obtém sucesso. 

Embora consiga conduzir o início de um processo de reforma na China, não é capaz em 

mantê-lo de forma equilibrada, sem evitar falhas e radicalismos nas políticas 

administrativas. Até mesmo a Revolução Cultural45 entra em processo de esgotamento a 

partir de 1969. Aldeões e camponeses perdem a confiança no Partido, pois os líderes 

chineses crescem e ganham enorme destaque, para depois serem difamados, e ao 

perderem crédito e serem derrubados do poder, derrubam também as possibilidades em 

dar continuidade às reformas recém implantadas. 

 

Até aqui, foi possível delinear brevemente os mecanismos de desenvolvimento maoísta, 

assim como o fracasso das tentativas de industrialização46. No próximo sub-tópico, 

parte-se para uma análise sobre o momento crítico vivenciado pelo governo na época da 

ascensão de Deng como presidente, durante o Terceiro Plenário do Comitê Central do 

11º Congresso do Partido Comunista Chinês.  

 

 

2.2 O Momento Crítico: Mudando as Regras na República Popular Chinesa 

 

 

Na atmosfera do fracasso das revoluções maoístas, não apenas no interior do Partido, 

mas por volta de toda a China, a necessidade de reforma em busca de modernização se 

intensifica. Por conta da influência causada pela democracia ocidental, chega à Terceira 

Plenária do Comitê Central do 11º Congresso um grande acontecimento de política 

                                                 
45 A Revolução Cultural, também chamada de Grande Revolução Proletária Cultural, busca resgatar o 
proletariado, colocando-os em privilegiadas posições dentro da literatura, das artes, e até, da educação 
superior, que nessa época freqüentam apenas filhos de partidários influentes. Além disso, os participantes 
dessa revolução, liderados por Mao Zedong, passam a chamar o Ministério da Cultura de “Ministério dos 
Imperadores Reis, Generais e Ministros, Ministério dos Talentos e Belezas”, ou “Ministério das Múmias 
Exteriores”, pois os membros do Ministério Cultural, e da maior parte do Partido, são intelectuais 
profissionais e burocratas do Partido. Mao declara que muitos desses burocratas, entre eles Deng 
Xiaoping, passam a seguir o caminho do “capitalismo ocidental”, mesmo quando pronunciam os slogans 
do socialismo, e que por isso devem ser banidos de dentro do Partido. 
46 Os resultados obtidos com a reforma agrária e industrialização durante a liderança de Mao não são bem 
sucedidos na tentativa de aumentar a produção e lucratividade, pois a redistribuição não contribui com a 
produtividade agrícola e industrial em Estados socialistas e, assim, com um maior desempenho sócio-
econômico (Nee 1989; 1991; 1992). Por isso, uma nova necessidade de mudança toma conta do 
Congresso Chinês. 
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externa, junto ao clima de excitação em Pequim suscitado pelo Muro da Democracia47: 

o início das relações diplomáticas entre a China e os Estados Unidos da América 

(Mezzetti, 2000). Assim ocorre o início da era pós-maoísta chinesa, ou como chamada 

pela literatura, a era de uma economia híbrida pós-socialista. Embora a campanha contra 

Deng Xiaoping48 crescesse bastante, a sua vitória sob Hua Guofeng49 impulsiona o 

início das mudanças, através da criação de bifurcações responsáveis em produzir uma 

nova trajetória econômica.    

 

A proposta de modernização de Hua é firmada nas comunas populares (brigade and 

communes), pois de acordo com a sua idealização, as comunas já são o suficiente para 

combinar indústria, agricultura, comércio e educação pública, estreitando, assim, as 

diferenças entre a cidade e o campo, operário e camponês e entre trabalhador manual e 

mental. Para isso, o setor coletivo da economia deve ser constantemente expandido, e as 

atividades capitalistas refutadas. Através dessa dinâmica, não há transição para a 

economia de mercado, nem alteração na política de propriedades privadas em seu grau 

de produção familiar (Spence, 1996).  

 

Por outro lado, e durante o Terceiro Pleno do Comitê Central do 11º Congresso do 

Partido Comunista, as exigências das Quatro Modernizações50 são apresentadas, e fica 

claro que o plano de modernização de Hua não é capaz em arcar com o 

desenvolvimento acelerado proposto. Assim, o programa de Deng, ancorado na política 

das Quatro Modernizações, ganha impulso. Um importante aspecto do início da 

                                                 
47 Os recentes acontecimentos do Terceiro Pleno acarretam uma atmosfera de liberdade intelectual no 
Estado. Por mais de duas décadas, não há liberdade de expressão na China, e por isso, essa atmosfera 
transforma-se em um famoso foco de ideais democráticos. Uma grande quantidade de escritos ganha 
ampla circulação através de jornais e revistas controlados pelo governo central, enfocando horrores 
vividos durante a Revolução Cultural. Os meios de expressão mais importantes são os murais, compostos 
por ensaios ou poemas, e uma ampla gama de revistas pequenas. Por esse motivo, o movimento passa a 
ser chamado de “Muro da Democracia”. Entretanto, a previsível reação do governo começa logo em 
seguida. Embora Deng tenha a princípio estimulado os cartazes do Muro da Democracia, quando percebe 
que as manifestações são intensificadas, ele se volta contra elas. Dessa forma, várias revistas são fechadas 
e, em seguida, é suspenso o direito de pendurar cartazes nos muros. 
48 Deng passa a ser visto pelos radicais como “defensor do caminho capitalista”, que quer restituir o 
antigo elitismo intelectual, e ignorar a experiência vinda da população situada na base da sociedade 
chinesa 
49 Antes de Deng Xiaoping assumir a liderança e presidência do Comitê Central do Partido Comunista, 
Hua é nomeado o sucessor de Mao Zedong, assumindo o Partido e a presidência da Comissão de 
Assuntos Militares logo após a morte de Mao em 1976. 
50 A convivência de Deng Xiaoping com Zhou Enlai explicam a elaboração da Política das Quatro 
Modernizações, uma vez que elas são pensadas em comum entre ambos, embora o primeiro esboço tenha 
sido elaborado pelo próprio Zhou Enlai. 

41 
 



implantação da reforma, a partir de Deng, está em transformar a agricultura, indústria e 

forças armadas, além de impulsionar atividades culturais no Estado. No entanto, devido 

à escassa literatura sobre a reforma no sistema de segurança pública e da cultura 

chinesa, a pesquisa concentra-se apenas na análise da reforma agrícola e industrial. 

Estas modernizações são responsáveis pela transição para o mercado da economia 

socialista redistributiva na China. Nesse sentido, Shrik aponta que:  
 

The immediate economic context of the CCP (Chinese Communist Party) 
decision of late 1978 to undertake reforms was that Chinese leaders were 
searching for a solution to serious economic problems produced by Hua 
Guofeng, the man who had succeeded Mao Zedong as CCP leader after 
Mao’s death in 1976. During his brief reign (1976-1978) Hua tried to prove 
himself a worthy successor to Mao by draping himself in the mantle of 
Maoist tradition. His approach to economic development was orthodox 
Maoism with an up-to-date, international twist (1993, p.35). 

 

O Partido aceita a implantação de ampla reforma através da conquista de uma 

modernização ancorada no mercado. E assim, a escolha é ditada através de cálculos 

políticos: a solução é designada para instituir e aprimorar uma economia planejada no 

Estado51. Tanto a reforma institucional, quanto a abertura comercial, parecem ser a 

essência do governo de Deng Xiaoping através do Partido Comunista. Deng abre a 

economia para o capital externo e, conseqüentemente, o mercado internacional, embora 

o Estado permaneça sob a influência única do Partido Comunista52. O plano proposto 

por Deng é impulsionado e colocado em prática, e por esse motivo, o capital político nas 

relações comerciais ainda é bastante forte. Ainda assim, a reforma institucional em 

busca de mercado é planejada, embora não mais baseada em ideais revolucionários, mas 

sim, fundadas em vantagens e estratégias políticas53. 

 

                                                 
51 O plano econômico de Deng Xiaoping atrae a idéia de um pássaro preso em uma jaula: “the bird 
(economic activity) would be given more freedom and more rational economic signals but never allowed 
to escape from the cage (the planned economy)” (Shirk, 1993, p.36). 
52 É interessante ressaltar que embora a forte presença do líder chinês seja fundamental dentro desse 
processo de mudanças e de transição para o mercado, os teóricos aqui trabalhados não ressaltam a 
diferença entre a influência de um líder político da influência do Partido na China. Assim, percebe-se que 
a preocupação maior da análise está na compreensão da mudança nas instituições e em seus efeitos, e não 
no processo decisório, ou seja, em como essas decisões estão sendo tomadas. Por isso, a presente pesquisa 
não se concentra em aprofundar esta discussão, apresentando, dessa forma, os seus limites, 
principalmente por se estar trabalhando com uma corrente histórica da análise neo-institucional, onde a 
ênfase na liderança é crucial. 
53 Shirk (1993) indica que em 1978, há uma acirrada disputa pelo poder entre Deng e Hua. A 
característica marcante de Deng é que sua postura é interpretada como a de um empreendedor político, 
capaz de inovar a política econômica e atrair o apoio entre os membros do Partido Comunista e da 
Plenária do Comitê Central.  
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Por volta do ano de 1978, e durante o Terceiro Pleno do Comitê Central, importantes 

eventos da política externa ocorrem: o Tratado de Paz e Amizade Sino-Japonês; a 

denúncia de Deng ao novo Tratado de Amizade e Cooperação Soviético-Vietnamita 

como uma ameaça a paz e segurança no Pacifico; anúncio de que os Estados Unidos e a 

China estabelecem relações diplomáticas plenas em 1979 e troca de embaixadores; e a 

condenação ao Vietnã por apoiar uma “frente unida do Camboja” para derrubar o 

regime Pol Pot (Spence, 1996). Assim, a China aos poucos passa a mover-se no cenário 

internacional com a mesma rapidez com que evolui a situação interna. A idéia da “luta 

de classe” é transformada em “luta pela produção”, e toda a energia passa a se 

concentrar em um intenso esforço em favor das Quatro Modernizações. 

 

A transição para o mercado a partir de 1978 resulta em certa alteração da burocracia 

maoísta em uma burocracia um pouco mais moderna e sofisticada. Entretanto, vale 

ressaltar que os aspectos da burocracia maoísta ainda estão presentes. A cultura 

organizacional da era maoísta é constituída através de uma ampla experiência histórica e 

bastante enraizada em uma burocracia socialista. Por isso, pode ser bastante complicado 

descartá-la, apesar dos esforços em criar uma nova burocracia rural.  

 

A confiança nas relações verticais estabelecidas entre governos locais e empresas 

agrícolas, a partir da descentralização do governo central, reflete uma continuidade da 

cultura organizacional maoísta e, assim, a persistência da redistribuição na economia. 

Entretanto, e conforme será ainda aprofundado, essa continuidade pode ser 

interrompida, na medida em que o governo encare alguns desafios. Mas isso será tratado 

posteriormente.    

 

Na era maoísta, mobilizações de massa são intensas na economia e estão associadas aos 

esforços radicais para refazerem as instituições rurais econômicas. Essa associação não 

desaparece rapidamente das mentes das famílias de agricultores, dependendo do poder 

da atração do lucro de empreendimentos privados na expansão da economia rural de 

mercado. Existe, assim, uma tendência para a mobilização da burocracia direta, mesmo 

quando direcionada para o alcance de metas sociais e políticas, em busca de um 

aumento da intensidade de microintervenções estatais na atividade econômica. Assim, 

apesar da transformação da agricultura ter adquirido grande alcance desde 1978, há 

importantes áreas de continuidade com o passado, pois muitas das características 
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burocráticas da era maoísta continuam a persistir como instituições modelando a 

dinâmica da intervenção estatal (Nee e Young, 1991). 

 

Ainda, as grandes linhas das reformas são esboçadas. Inicialmente foram aplicadas com 

cautela, para em seguida serem adaptadas de maneira mais impetuosa, até a 

transformação ser alcançada. Para isso, as novidades são implantadas no setor agrícola, 

“não se podia pedir aos camponeses que trabalhassem por entusiasmo revolucionário, 

mas sim era preciso dar-lhes incentivos materiais; (...) modificar as relações entre os 

camponeses e as comunas e entre estas e o Estado, que pagaria os produtos 

acumulados; dar parcelas de terreno às famílias para o cultivo privado e permitir a 

retomada do artesanato individual” (Mezzetti, 2000, p.63).  

 

Começa então a haver distinção entre Partido e governo central. O primeiro não toma o 

lugar do segundo, enquanto que o governo central diminui a influência como gerente 

das empresas. Ainda assim, com a descentralização fiscal do governo central, e ao 

ofertar autonomia aos governos locais, conexões informais entre estes governos e os 

empreendimentos nas regiões são estabelecidas. Isto se dá, pois o Partido permanece 

influenciando governo e diferentes esferas organizacionais. Mas esse assunto será 

esboçado no próximo capítulo sobre os mecanismos da reforma na China apresentados 

durante o Terceiro Pleno. 
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3 – OS MECANISMOS DA REFORMA INSTITUCIONAL E O PROCESSO DA 

TRANSIÇÃO CHINESA PARA O MERCADO 

 

 

Desde fins da década de 1970 e sob a liderança de Deng Xiaoping, o governo chinês 

utiliza uma série de instrumentos, a fim de superar os desgastes causados pelas lutas 

armadas e revoluções54 durante a liderança de Mao Zedong. A reforma implantada pelo 

governo central sob a liderança de Deng é responsável pelo processo de transição da 

China para uma economia de mercado. Por isso, assume uma relevância ainda maior na 

história do desenvolvimento chinês, visando estabelecer normas e institucionalizar os 

procedimentos de mercado. 

 

A transformação da China em uma economia em transição para o mercado é 

acompanhada pelo surgimento de formas organizacionais, e por uma mudança ainda 

maior em sua ordem estratificada. Entretanto, os mercados são construídos através de 

uma alteração da política vertical para horizontal, a partir de uma grande quantidade de 

transações descentralizadas entre atores econômicos (Nee e Cao, 1999).  

 

Embora o governo nacional constitua uma importante e decisiva força causal na retirada 

do socialismo estatal, a expansão da economia de mercado ativa uma maior participação 

das instituições, contribuindo, dessa maneira, com a formação de uma ordem pós-

socialista. As políticas voltadas para o mercado globalizado reforçam ainda mais a 

existência de mecanismos engajados com a ordem social, na medida em que a elite 

comunista consiga realizar a transição induzida pela ação do mercado, reforçando os 

interesses adquiridos.  

 

Nesse sentido, o foco desse capítulo está em investigar como funcionam os mecanismos 

da reforma na China durante a primeira fase do processo de sua transição para o 

mercado, entre 1979 e 1993. São eles: a descentralização fiscal do governo central, a 

transformação das coletividades agrícolas e a introdução de ZEEs. Esses mecanismos 

são responsáveis por parte da transição chinesa para uma economia de mercado, e 

assim, causam constantes e polêmicos debates entre os teóricos interessados em 

                                                 
54 A China enfrenta conflitos densos sob a liderança de Mao Zedong. Dentre elas, a Campanha das Cem 
Flores, o Grande Salte Adiante e, finalmente, a Revolução Cultural. 
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desvendar esse processo. Por isso, cabe aqui realizar uma análise mais detalhada sobre 

esse assunto pouco explorado pelos teóricos neo-institucionais brasileiros, e que serve 

como exemplo para os demais estudos sobre economias em transição para o mercado. 

 

 

3.1 Descentralização Fiscal do Governo Central Chinês 

 

 

Desde meados da década de 1950, sob a liderança de Mao Zedong, o sistema chinês é 

regionalmente transformado, e grande parte das responsabilidades de planejamento e 

coordenação é transferida para o nível do aparato das províncias (Shrik, 1993; Tong, 

1989). No entanto, o processo de transição na China durante a década de 1980 torna 

possível o estabelecimento de uma maior dinâmica na descentralização fiscal do 

governo nacional, permitindo microintervenções econômicas dos governos nos diversos 

municípios e vilarejos.  

 

Conseqüentemente, cerca de 50% da verba do governo central passa para a 

administração de governos locais (Nee, 1992). Além disso, e com o passar dos anos, a 

dependência nos laços verticais entre as agências estatais diminui bastante, na medida 

em que a transição para o mercado assume maior importância. Nesse sentido, Nee 

ressalta que: 
 

 (...) the state transferred to local governments’ greater budgetary and fiscal 
power. Like the enterprises, local governments could retain surplus revenue 
after paying a negotiated share of local taxes to the central government. The 
aim was to overcome administrative rigidities associated with central 
planning and to stimulate enthusiasm on the part of local government to 
support and pursue market-oriented economic development (1992, p.5). 

 

A política de descentralização fiscal intensifica a autonomia dos governos locais, 

através de corte dos laços econômicos verticais com o governo central, subordinando os 

assuntos da economia local ao controle de seus respectivos governos. Como resultado, 

esses governos assumem um importante papel na mobilização econômica, embora 

dando uma maior ênfase na integração vertical da região. Enquanto isso, os camponeses 

empreendedores buscam ganhar uma maior autonomia, modificando suas produções da 

matéria-prima do algodão para uma maior diversidade de commodities no mercado, pois 

a especialização estimulada pelo comércio traz ao mercado uma grande variedade de 
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commodities, tanto agrícola, quanto da indústria leve, aumentando, dessa forma, a 

competitividade. Explicações sobre a relação vertical estabelecida entre governos locais 

e empresas são aprofundadas mais adiante. 

 

 3.1.1 Capitalismo Político e Federalismo aos “Moldes Chineses” 

 

A partir da década de 1980, ocorrem maiores reformas descentralizadoras em um 

número expressivo de Estados. Dillinger (1995) observa que, de 75 Estados 

considerados em via de desenvolvimento ou economias em transição, 63 são 

descentralizados, possibilitando, assim, o rompimento vertical do poder estatal. Além 

disso, e conforme destaca Arretche (1996), a reforma também pode ser realizada de 

acordo com estratégias distintas, isto é, pela desconcentração, delegação, transferência 

de atribuições e privatizações55. Entre as economias que absorvem as reformas no 

sentido da descentralização56 do governo nacional, a literatura aqui trabalhada considera 

a China como um caso de descentralização fiscal. Esse debate é bastante polêmico e 

suscita questões relevantes. 

 

O desempenho “desacelerado” do Estado chinês na era maoísta e as forças do 

comunismo contrárias à reforma permitem que a industrialização no período pós-Mao 

seja intensificada a partir de esforços dos governos locais (Oi, 1995). E mesmo que a 

descentralização tenha sido iniciada durante esse período, a estrutura financeira do 

Estado sofre maior impacto na medida em que o processo de transição para o mercado 

ganha forma, conforme demonstrado na Tabela 3. A receita do governo central aumenta 

entre o início da reforma em 1978, até 1993, mas há uma diminuição nos seus gastos. 

                                                 
55 Pode-se definir desconcentração como sendo a transferência da responsabilidade de execução de 
serviços para as agências locais do governo central. Por delegação se entende a transferência da 
responsabilidade da gestão dos serviços para outras agências não-vinculadas ao governo central, embora o 
controle dos recursos seja mantido pelo governo central. Já transferência de atribuições seria a 
transferência de recursos e funções de gestão para agências que não são institucionalmente vinculadas ao 
governo central. E finalmente, as privatizações seriam a transferência da prestação de serviços sociais 
para organizações de capital privado (Arretche, 1996). 
56 O termo “descentralização” é ambíguo, e passou a ser usado para descrever as mudanças no papel do 
governo nacional. Entende-se por descentralização a transferência de autoridade e responsabilidade das 
funções públicas do governo central para governos locais ou intermediários, organizações locais semi-
independentes, e/ou setor privado. “Decentralization can help cut complex bureaucratic procedures and it 
can increase government officials' sensitivity to local conditions and needs. Moreover, decentralization 
can help national government ministries reach larger numbers of local areas with services” (World Bank, 
2002, p.2). Esse conceito pode ser enquadrado no contexto da reforma na China. 
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Nesse mesmo período, a receita dos governos locais diminui, mas os gastos aumentam 

consideravelmente. 
 

Tabela 3 – Relação entre Receita e Gastos do Governo Central e Governos Locais 
na China (%) 

 

Receita Gastos 
Governo Governos Governo Governos 

 
Ano 

  Central Locais Central Locais 
1978 15.5 84.5 47.2 52.56 
1980 24.5 75.5 54.3 45.7 
1985 38.4 61.6 39.7 60.3 
1989 30.9 69.1 31.5 68.5 
1990 33.8 66.2 32.6 67.4 
1991 29.8 70.2 32.2 67.8 
1992 28.1 71.9 31.3 68.7 
1993 22 78 28.2 71.7 

             Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados obtidos pelo National Bureau of Statistics  
             of China, (2006). 
 

Isso se dá, pois são os governos locais que passam a ser responsáveis em transmitir 

flexibilidade e incentivos para melhorar o desempenho sócio-econômico das suas 

respectivas regiões. Além disso, e desde a década de 1980 em diante, embora as 

empresas coletivas adquiram capacidade na formulação de decisões (Nee e Cao, 1999), 

o lucro desses empreendimentos passa a ser administrado pelas agências estatais locais, 

que então redistribuem a produção em suas regiões. Embora esse processo de 

descentralização do governo central permita uma maior dinâmica organizacional do 

governo na China, mudanças na burocracia rural ainda estão em estágio inicial, mas isso 

será ainda explicado.  

 

Como destacado no capítulo 2, através do sistema hukou, Mao consegue conter os 

camponeses nas regiões rurais, evitando uma maior migração da massa populacional 

para os centros urbanos do Estado. Ao dividir as terras entre os camponeses, consegue-

se obter a coletivização da propriedade rural e a criação de uma organização de 

existência histórica, a comuna popular. Com isso, com o início do processo de transição 

para o mercado, o governo central reconhece a importância do papel das coletividades 

dentro desse processo, e visando ampliar a dinâmica da descentralização, admite a 

necessidade de mudança na estrutura organizacional dos distritos municipais e vilarejos. 
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Assim, nessa primeira fase do processo de transição, o governo prioriza a agricultura 

com relação à indústria, pois: 
 

Agricultural reform was easier to pull off in the Chinese political system than 
was industrial reform because, although originally there were strong 
ideological objections to dismantling collective agriculture (...) agricultural 
reform faced less bureaucratic resistance and could find bureaucratic 
consensus. (…) Moreover, the CCP continued to play a more active role in 
agriculture than in industry, as it has always done (Shirk, 1993, p.133). 

 

Por isso, os municípios experimentam dessa mudança a partir do estabelecimento de 

novos governos nos seus distritos (new township governments). A política de 

descentralização fiscal nos municípios intensifica a autonomia desses governos, através 

do corte nos laços verticais que anteriormente subordinava a Comissão Econômica do 

município ao controle de suas províncias. Daí então, a Comissão Econômica e de 

Planejamento passam a serem as organizações responsáveis pela coordenação das 

atividades econômicas no município. Como resultado, o governo do município assume 

um papel de maior destaque no desempenho local, embora ainda dando uma maior 

ênfase à integração vertical em sua região. Entretanto, apenas 20% das coletividades 

incluem a jurisdição da Comissão Econômica, enquanto o restante é privado e depende 

da distribuição do mercado (Nee e Young, 1991). 

 

Diferentemente da antiga administração das coletividades agrícolas, o novo governo não 

exerce a direção direta nos assuntos econômicos dessas empresas. Ao invés, novas 

entidades corporativas (new corporate entities) são igualmente criadas, e se tornam 

responsáveis pelo gerenciamento das novas empresas coletivas (TVEs), ou formas 

híbridas organizacionais57, através do cadres-enterpreneurs. 

                                                 
57 Nee (1992) propõe esse novo conceito para essas empresas, apresentando uma refinada explicação 
sobre as formas híbridas em sociedades socialistas. Ele afirma que essas empresas representam uma 
forma de propriedade intermediária formada através de pressões por eficiência e flexibilidade em 
contextos de rápida mudança. Essas formas híbridas são caracterizadas como diferentes estruturas de 
governança entre o mercado e a hierarquia, e que possuem sua própria lógica institucional, embora 
careçam de uma estrutura bem-definida dos direitos de propriedade e, assim, de autonomia efetiva. Por 
isso se torna necessário, em contextos socialistas, de regras claras e legais que forneçam a segurança para 
as partes em uma transação, e que as façam cumprir com o que foi previamente acordado. A grande 
vantagem das formas híbridas é a sua capacidade de redução das incertezas nas relações 
intergovernamentais. Ao revisar a literatura sobre as diferentes formas organizacionais empresariais na 
China, considera-se que o tratamento dado por Nee a esse tipo de empreendimento, isto é, à forma híbrida 
organizacional, está relacionado, na verdade, às TVEs. Embora Oi (1995) discorde da análise de Nee, não 
considerando que as TVEs sejam formas híbridas, mas sim, propriedades exclusivas do governo, essas 
empresas podem ser consideradas como primeiro passo para a privatização em uma economia socialista 
em transição e, por isso, são chamadas de formas híbridas organizacionais. De acordo com Masiero 
(2006, p.425-426), as TVEs “são oficialmente consideradas uma classe de empresas de propriedade dos 
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No entanto, ainda existem consideráveis níveis de sobreposição (overlapping of ties) 

entre os novos governos e as entidades corporativas, devido à persistência da 

redistribuição ainda presente, conforme já explicado no capítulo 1 desta pesquisa pela 

teoria sobre a transição para o mercado. Freqüentemente, o governo do município 

exerce influência constante nas novas corporações, quando seus membros mais 

influentes passam a assumir posições de destaque nessas entidades. Mesmo havendo 

intensos esforços para combater as hierarquias dentre as diferentes formas 

organizacionais no governo, essas mudanças ainda são bastante superficiais com relação 

à separação entre economia e poder político. 

 

Não obstante, pode-se assim destacar que a estrutura organizacional dos municípios 

passa então a ser dividida da seguinte maneira, conforme descrito por Nee e Young 

(1991):  

 

Novo Governo Municipal     Novas Entidades Corporativas       TVEs 

 

Já nos vilarejos, a reforma obtém algum êxito. Essas regiões adquirem pouco controle 

direto sobre a direção da atividade econômica, uma vez que as coletividades vão sendo 

transformadas, e são aos poucos arrendadas para as partes privadas, os equipamentos 

são liquidados, e a terra transferida para as famílias de camponeses. Mas os vilarejos 

ainda influenciam a economia através do poder de negociarem contratos e 

arrendamentos. Entretanto, devido ao fato de que o poder dos vilarejos se torna bastante 

retraído no auge da coletividade agrícola durante a era Mao, esses vilarejos não mais 

possuem responsabilidades ou atividades específicas, mesmo que em muitas áreas, o seu 

poder como entidade organizacional permaneça descrito no papel.  

 

Embora o objetivo da reforma fosse permitir que os governos dos vilarejos se tornassem 

mais autônomos com relação ao governo central, na prática, o new township government 

é responsável pela supervisão desses vilarejos, pela manutenção da lei e da ordem, pela 

coleta das taxas e cotas dos grãos, e pela implantação das políticas do Partido (Nee e 

Young, 1991). Ainda que haja esforços para combater as hierarquias entre as diferentes 

                                                                                                                                               
governos dos towns (aglomerações populacionais menores que uma cidade, mas maiores que uma vila) e 
comitês de villages (vilas) incluindo ainda aquelas possuídas por indivíduos e trabalhadores que residem 
nestas localidades”. 
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formas organizacionais no governo, essas mudanças ainda são bastante superficiais com 

relação à separação entre a economia e poder político. Isto explica a forte influência do 

capital político no Estado.  

 

Pela teoria sobre a transição econômica para o mercado, as relações verticais 

estabelecidas entre as esferas dos governos locais e as empresas ali instaladas causam a 

formação do corporativismo local, dificultando a dinâmica do mercado, conforme será 

explicado mais adiante. Ou seja, essas mudanças igualmente causam o surgimento de 

um contexto informal caracterizado pelo capitalismo político (Nee e Opper, 2007). 

 

Somando-se a essa discussão, diante dessas mudanças no sistema organizacional local 

chinês, Qian (1999) destaca que, mesmo que a China seja considerada um Estado 

unitário, com problemas que ainda precisam ser encarados, ela funciona como um 

sistema federalista. Seguindo esse mesmo argumento, Montinola, Qian e Weingast 

(1995) apontam para um “federalismo, aos moldes chineses” (federalism, chinese style), 

destacando que o sistema chinês fornece bases suficientes para um tipo especial de 

federalismo, que também pode ser chamado de federalismo “conservador de mercado”58 

(market-preserving federalism)59.  

 

Para esses autores, a reforma na China fornece um surpreendente contraste às 

expectativas econômicas e sociais. Sob a ótica do indivíduo, o sistema difere 

consideravelmente do federalismo desenvolvido no Ocidente, uma vez que o 

federalismo ocidentalizado está associado à liberdade política e proteção dos direitos de 

propriedade, e a China precisa avançar nesse sentido. Não obstante, e a partir da 

perspectiva das relações organizacionais entre os diferentes níveis do governo, a 

                                                 
58 Tradução livre da autora. 
59 De acordo com Montila, Qian e Weingast, market-preserving federalism abarca uma série de condições 
com relação à distribuição de autoridades e responsabilidades entre os diferentes níveis de governo, são 
elas: hierarquia entre os governantes, permitindo, assim, que cada esfera do governo tenha autonomia 
dentro de suas possibilidades; governos locais ou sub-nacionais têm autoridade primária sobre a economia 
em suas jurisdições; o governo nacional tem autoridade para proteger o mercado e assegurar a mobilidade 
dos bens nas diferentes regiões; a divisão da receita entre os governos é limitada para todas as esferas; e a 
distribuição de autoridade e responsabilidade tem um nível de duração institucionalizado, para que não 
haja alterações pelo governo central diante de possíveis insistências dos governos sub-nacionais. Essas 
condições representam o arranjo institucional do market-preserving federalism. Assim, “market-
preserving federalism’s balance of power between the national and subnational governments is superior 
to either a complete centralization with a unitary government or a complete decentralization with each 
region an independent state” (1995, p.7).  
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descentralização fiscal na China apresenta algo em comum com o federalismo ocidental 

(Weingast, 1995).  

 

O sistema chinês moderno passa a incluir uma divisão das decisões políticas entre os 

governos locais. Além disso, esses governos conseguem obter controle primário sobre a 

economia, pois possuem autonomia para redistribuir os recursos entre as coletividades 

através das novas entidades corporativas. Por isso, e de acordo com Montila, Qian e 

Weingast (1995), essas mudanças causam o surgimento de um novo e diferente contexto 

institucional, podendo ser informalmente caracterizado como um federalismo 

“conservador de mercado”, aos moldes chineses.  

 

Ainda assim, a possível existência de um sistema federalista chinês gera polêmicos 

debates e precisa ser mais explorado e refinado, principalmente durante a segunda fase 

do processo de transição, na medida em que o Partido preserva o direito de impor suas 

regras e livre decisão. 

 

Até então, cabe destacar que o refinamento no desenho da descentralização fiscal 

chinesa acontece a partir de uma redefinição do papel estratégico do governo central em 

um arranjo institucional em busca de maiores transações de mercado. Entretanto, 

embora o governo central permita que os governos locais adquiram uma maior 

flexibilidade, a presença e o poder de decisão do Partido Comunista são bastante 

intensos60. Com isso, a descentralização tem facilitado os focos do corporativismo local 

no Estado.  

 

Mesmo havendo reforma em busca de descentralização fiscal, o poder político 

permanece bastante atrelado ao Partido Comunista Chinês, ainda exercendo forte 

                                                 
60 O Partido preserva o seu direito de livre decisão, incluindo a habilidade em modificar a reforma ou 
impor pesadas exigências ao sucesso das empresas, além de haver limitadas tentativas em fornecer ao 
mercado privado um sistema de segurança dos direitos de propriedade privada. Nenhuma decisão foi 
tomada para que haja o desenvolvimento de um direito comercial ou um tribunal independente. Embora 
essas características indiquem algum impedimento ao desempenho sócio-econômico chinês durante a 
primeira fase de transição para o mercado, a China evita possíveis conseqüências desastrosas a partir da 
mudança para uma economia alternativa. O processo de transição para o mercado apóia a mudança de 
ideologia, com o Partido Comunista modificando sua ênfase dogmática na versão maoísta do marxismo-
leninismo, para o pragmatismo, uma abordagem de mercado-orientado. Embora a retórica do socialismo 
seja conservada (“socialismo de mercado”), os focos anti-mercado (anti-market), anti-iniciativa privada 
(anti-private initiative) e anti-ganhos privados (anti-private gain) vão sendo aos poucos removidos 
(Montinola, Qian e Weingast, 1995). 
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influência61. Cada nível do Partido nos municípios consegue persistir através de uma 

ordem oficial promulgada pelo próprio Partido. Os comitês partidários dos municípios e 

vilarejos buscam conduzir a política do Partido sem modificá-la (Nee e Young, 1991).  

O Partido ainda constitui uma força organizacional com poderes para alcançar as 

diferentes regiões estatais quando precisa mobilizar apoio para suas políticas. 

 

Cabe igualmente destacar que os governos locais são formados por membros do próprio 

Partido Comunista. E ainda, mesmo buscando a transição de uma economia 

redistributiva para uma economia de mercado, quando relações verticais entre governos 

e empresas não são rompidas, o Estado persiste com características de uma economia 

redistributiva, responsável pelo corporativismo local. Com a redistribuição, tanto os 

gastos dos governos locais, como os preços dos produtos no mercado são elevados, 

devido aos pesados custos com as transações. Por isso, e para compensar os altos custos, 

as empresas e os governos locais trocam favores em busca de benefícios mútuos. 

 

Essa relação vertical vai variar de acordo com o contexto institucional de cada região. 

Nas regiões onde as forças do corporativismo estão presentes, faz-se necessária uma 

“re-centralização” da economia, de modo que permita o aumento do poder regulatório e 

de coação do governo central, para que as instituições de mercado penetrem nessas 

regiões, evitando, assim, a corrupção local (Nee, 1992). Já nas regiões onde os governos 

locais são autônomos, mas não admitindo relações verticais com os setores 

empresariais, o corporativismo não é preponderante, permitindo, conseqüentemente, o 

funcionamento do mercado, com a livre atuação das empresas nessas regiões. 

 

Por exemplo, a entrada do capital estrangeiro e a diminuição das barreiras para 

empresas privadas nas províncias de Guangdong e Fujian62, localizadas na zona 

marítima no sudeste do Estado, ocorrem graças ao limite da intervenção dos governos 

locais durante o início do processo de transição. Essas regiões apresentam um baixo 

corporativismo, com as empresas atuando de forma mais preponderante, devido ao 

baixo controle governamental. Os governos não interferem na atuação das empresas, 
                                                 
61 A preocupação aqui não está em avaliar o grau de influência do Partido Comunista nas regiões chinesas 
descentralizadas. Na realidade, considera-se que variações nos arranjos locais institucionais, isto é, na 
estrutura do empreendedorismo, influenciam a maneira pela qual as regiões respondem às relações 
verticais com os governos locais e, conseqüentemente, à transição para uma economia de mercado. 
62 Nessas regiões, o governo central instalou zonas econômicas especiais. Mas isso será tratado mais 
adiante. 
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embora arrecadem elevados impostos. Conseqüentemente, essa região é considerada a 

primeira a desfrutar do rápido crescimento do mercado institucional na China. Nee e 

Cao (1999, p.810), ao realizar uma ampla pesquisa de campo em diferentes regiões em 

torno da China, alertam que “the hybrid market economy that emerged in this region 

hence was the result of deliberate state intervention63. Nonetheless, the predicted 

changes in the mechanisms of stratification arise from the extent to which a market 

economy has been instituted”.  

 

Na província de Fujian, a interferência do governo local é baixa. Como conseqüência, 

os produtores operam mais livremente, e fatores e produtos de mercado não estão 

diretamente vinculados ao controle do governo local. Coletividades agrícolas são 

arrendadas aos produtores (sem a presença de cadres), desde que parte do lucro seja 

repassada para o governo local. Isto ocorre a partir de contratos de responsabilidade 

durante um longo período de tempo, tornando, assim, o ambiente do mercado na região 

mais seguro e diminuindo as incertezas. 

 

Em contraste, na zona costeira do Estado, por exemplo, na província de Jiangsu, o 

governo local intervém de forma mais preponderante nas empresas da região. As TVEs 

dominam a economia dessa província, e relações corporativas são mais presentes. A 

dependência mútua entre formas híbridas e governo local em Jiangsu é analisada por 

Nee e Cao, ao destacarem que:  

 
Although the Jiangsu local corporatist governance structure is market-
oriented, local government intervenes in both factor and product market to 
assure that township and village owned firms have ready access to needed 
inputs and market outlets. Local government controls the allocation of land, 
labor, start-up capital, and key raw materials (1999, p.810).  

 

Assim, o governo local nessa região é responsável pela distribuição da terra, mão-de-

obra, levantamento de recursos e matéria-prima entre as coletividades. Esses 

empreendimentos apenas estabelecem contratos com as indústrias estatais 

manufatureiras localizadas na cidade administrativa de Shanghai64. Embora essa 

dinâmica apresente características de mercado, o governo local penetra bastante na 

                                                 
63 Nesse caso, e ao destacarem a expressão “state intervention”, os autores se referem à intervenção do 
governo local, que interage com as forças de mercado originando “efeitos em cascata” (cascading effects). 
64 Tanto Shanghai, quanto Chongqing, Tianjin e Beijing, são consideradas as cidades administrativas 
chinesas. 
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economia empresarial da região, podendo, inclusive, romper contratos realizados para 

designar os gerentes das empresas coletivas. A maior fonte de recursos do governo 

deriva dos lucros das coletividades. Além disso, o governo igualmente estabelece 

restrições aos produtores privados, como restrições de licenças para abertura de 

negócios, acesso restrito aos recursos e ao mercado, e pressões informais para que os 

produtores se registrem legalmente como coletividades agrícolas. Além de Jiangsu, essa 

mesma dinâmica acontece na cidade administrativa de Tianjin e no município de 

Zouping (conservador município localizado na província de Shangdong). Por esse 

motivo, una ampla dinâmica das TVEs é visualizada nessa região. 

 

Dito isso, o seguinte tópico foca na transformação do empreendedorismo, na medida em 

que a descentralização fiscal do governo central possibilita que as agências locais 

adquiram autonomia, mas através da manutenção das relações verticais com as 

empresas. 

 

 3.1.2 O Empreendedorismo Chinês no Processo da Descentralização 

 

A reforma na China envolve níveis múltiplos de formulação de decisões políticas, desde 

o governo central até o nível das regiões, como já explicado anteriormente. A 

explicação dada a uma maior dinâmica na descentralização fiscal das autoridades 

centrais para níveis locais pode ser atribuída à redução das grandes indústrias estatais 

pesadas localizadas nas zonas urbanas do Estado, como conseqüência de um expressivo 

aumento de pequenos empreendimentos65.  

 

Até mesmo durante a gestão de Mao Zedong, grandes empresas estatais não mais 

exercem a mesma influência na economia, mesmo depois de fracassadas tentativas para 

o fortalecimento da indústria pesada, através do Grande Salto Adiante (Shirk, 1993). 

Isso ocorre, pois os pequenos empreendimentos oferecem uma maior dinâmica 

organizacional, e podem ser facilmente administradas pelos governos. Além disso, 

durante períodos de rápida mudança e incerteza institucional, formas organizacionais 

                                                 
65 Estes empreendimentos assumem a forma de coletividades agrícolas e empresas privadas. As pequenas 
coletividades fazem parte do conjunto dos empreendimentos que passam a ser administradas pelos novos 
governos nos municípios e vilarejos, são eles: TVEs ou formas híbridas organizacionais, como chamadas 
por Nee. Além disso, a maior parte da produção industrial das TVEs é controlada pelos governos dos 
municípios e vilarejos. 
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mais flexíveis, informais e abertas ao empreendedorismo apresentam uma maior 

capacidade adaptativa (Nee, 1992).  

 

Já com relação às empresas de maior porte, os governos locais não detêm esse controle, 

pois as grandes empresas estão sob a responsabilidade do governo central. Como 

resultado, e com o início da reforma na China, uma autonomia ainda maior é ofertada a 

esses governos, pois:  
 

It was impossible for the technically unsophisticated Chinese planners to 
incorporate so many small firms into a central plan. As a result, the plan 
covered only part of China’s economy activity (…) and local government 
planners allocated substantial portions of materials that normally were 
under central government control in Soviet-type economies (Shrik, 1993, 
p.30).  

 

Os principais empreendimentos agrícolas chineses, ou seja, as formas híbridas, ou 

TVEs66, agregam uma forma de propriedade comunitária desfrutada por aqueles que 

residem dentro da jurisdição do governo local. Isso permite aos governos locais o direito 

sobre os lucros dessas empresas, tornando-se rapidamente a sua maior fonte de renda 

através do pagamento de taxas, tributos e proventos.  

 

A relação estabelecida entre governos locais e TVEs não apenas está baseada na 

estrutura dos direitos de propriedade, mas também, no reforço da dependência bilateral. 

Isso se dá, pois esses empreendimentos passam a depender das conexões informais 

(guanxi)67 com os governos locais para terem acesso aos recursos e crédito. Por outro 

lado, esses governos também se tornam dependentes das taxas pagas pelas empresas. 

Assim, a existência de conexões que contribuem com o corporativismo economiza os 

custos de transação, pois os arranjos institucionais do mercado ainda são fracos. Diante 

da forte persistência do poder político do Partido responsável pela manutenção das 

relações verticais estabelecidas entre as organizações estatais e empresarias, não há 

como essa relação ser rompida de imediato, pois tanto as empresas quanto os governos, 

não estão totalmente preparados para isso (Nee, 1991; 1992).   

 
                                                 
66 A transformação das coletividades agrícolas em TVEs é um dos mecanismos da reforma e, por isso, 
será aprofundado no tópico seguinte. 
67 Essas conexões contribuem, inclusive, com o desenvolvimento da corrupção (quandao) no Estado, e 
permitem a transferência de recursos informais das empresas para os governos locais em troca de favores 
(bribes and gifts), contribuindo, assim, com uma economia baseada na transferência ilegal de recursos 
(gifts economy). 
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Os governos locais exercem influência no processo da tomada de decisão das novas 

coletividades agrícolas (TVEs) ou formas híbridas organizacionais, mas os residentes da 

comunidade local não podem expressar suas preferências, ainda por conta da ausência 

de uma maior regulamentação no Estado, conforme argumenta Naughton:  
 

Local residents possess no ‘right of membership’ in TVE’s, nor do TVE 
workers possess any rights to participate in TVE management. (...) township 
and village officials in their official capacity possess all the key components 
of property rights: control of residual income; the right to dispose of assets; 
and the right to appoint and dismiss managers and assume direct control if 
necessary (1994, p.267).  

 

Pela análise de Wong (1987; 1991), entende-se que a relação vertical estabelecida entre 

os governos e as pequenas coletividades pode ser interpretada como uma distorção do 

mercado que enfraquece os objetivos da reforma. O argumento é que as causas da 

ineficácia são transferidas dos ministérios centrais para os governos locais compostos 

pelo conservadorismo e protecionismo de oficiais do legado maoísta. 

 

Como alternativa à análise institucional realizada para desvendar a transição, a aliança 

estabelecida entre governos versus empresas, em termos corporativistas, deve ser 

entendida como uma solução local para o problema de estruturas fracas de mercado e de 

fundamentos institucionais incompletos de uma economia de mercado (Nee, 1991). Por 

isso que governos e novos empreendimentos passam a ter uma forte relação 

corporativista interorganizacional. O corporativismo local provoca problemas de 

distribuição ineficiente, devido aos arranjos institucionais do socialismo ainda 

presentes, e que se tornam responsáveis pela persistência da ineficácia econômica. E 

mais, o forte investimento nas conexões informais a partir da redistribuição, embora 

cause a sensação de uma redução nas incertezas de um determinado contexto 

institucional, fornece incentivo por trás do aumento desse corporativismo.  

 

Assim, a relação corporativista estabelecida entre os governos e empreendimentos 

chinesas, nesse primeiro momento de transição, pode ser entendida como um arranjo 

institucional que representa uma solução para o problema das estruturas fracas de 

mercado. Os governos locais auxiliam as pequenas empresas, que por sua vez, recebem 

pouco do Estado para assegurar o acesso seguro aos recursos necessários. Nesse sentido, 

essa relação é aproveitada como oportunidade para ganhos econômicos além das 

fronteiras da redistribuição, uma vez que “local corporatism can enhance the firm’s 
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competitiveness in domestic and world markets by offering subsidies, facilitating 

horizontal and vertical economic integration, providing access to credit capital, and 

investing in infrastructure such as schools, roads, public transportation, and other 

services” (Nee, 1992, p.4). 

 

Em 1978, cerca de 70% do lucro agrícola se origina a partir da redistribuição dos 

recursos pelo governo, enquanto que apenas 27% são derivados da produção da 

agricultura camponesa. Em contrapartida, esses dados são invertidos já em 1985, 

quando 81% dos lucros agrícolas se originam da produção de commodities dos 

empreendimentos de produtores camponeses ali instalados, enquanto apenas 8% dos 

lucros são derivados do setor redistributivo ainda presente. Tais mudanças ocorrem na 

China por conta da dinamização de sua economia alternativa, uma vez que pouco desse 

lucro advém do setor redistributivo (Nee, 1989). Esses dados dão suporte à explicação 

sobre o crescimento do PIB per capita chinês após o início da reforma, durante a década 

de 1980 até 1993, quando comparando com economias socialistas, na Europa Oriental e 

Central, que só dão início ao processo de transição a partir da década de 1990 (Tabela 

4).  

Tabela 4 – Média do PIB per capita entre 1980-1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Estados PIB (%) 
China 9.8
Alemanha Oriental 2.2
Hungria -0.2
Polônia -0.4
Antiga Czechoslovakia 0.5
Bulgária -0.2
România -0.69

     Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do FMI (2007). 

 

Assim sendo, a transição econômica, quando determinada por fracas estruturas de 

mercado, incerteza institucional e ausência dos direitos de propriedade, caracteriza-se 

por elevados custos com as transações. Para compensar esses custos (tradeoff), as 

empresas estabelecem relações informais corporativas com os governos locais em busca 

de recompensas (payoffs). Porém, na medida em que o governo central cria condições 

para que as instituições de mercado sejam fortalecidas, essas mudanças resultam na 
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redução dos custos com as transações para as empresas, que vão adquirindo confiança e 

maior força no mercado, fazendo com que essas relações corporativistas aos poucos 

sejam reduzidas68.  

 

Com isso, o governo chinês lentamente permite o processo de privatizações69 de 

pequenos empreendimentos estatais em meados da década de 1980. Diferentemente dos 

pequenos empreendimentos, o processo de privatizações das grandes indústrias estatais 

(SOEs) nas zonas urbanas assume uma diferente dinâmica. Já a partir de 1994, inicia-se 

parte dessas privatizações. Embora essa etapa seja de fundamental importância no 

caminho percorrido pela reforma na China, esta pesquisa não se concentra em desvendar 

esse processo, tendo em vista que a preocupação maior está em trabalhar com a primeira 

fase da transição, de 1979 até 1993. 

 

Além disso, cabe ressaltar que as empresas privadas passam a operar a partir de 

apertados orçamentos, dependendo do desempenho do mercado e da rentabilidade. A 

capacidade de sobrevivência e crescimento dessas empresas também é restringida pela 

dificuldade no acesso ao capital e matéria-prima controlados pelos governos de suas 

regiões.  

 

Essas empresas carecem de uma maior legitimidade e do apoio das agências dos 

governos para desfrutarem do acesso seguro ao mercado, por isso dependem de crédito 

informal negociado com os governos. Qian (1999, p.12) destaca que “without a rule of 

law and with strong anti-private property ideology, private enterprises in China were 

often attacked, for example, during the ‘anti-spiritual pollution campaign’ of 1983, the 

                                                 
68 Fatores chaves que explicam o rápido crescimento das formas híbridas do mercado e de empresas 
privadas são caracterizados pela expansão das instituições de mercado, alterações na estrutura dos direitos 
de propriedade, e mudança de um Estado redistributivo para um Estado regulatório. Esses fatores são 
fundamentais na redução do corporativismo local, e assim, na diminuição da redistribuição, possibilitando 
que as forças de mercado sejam formalmente institucionalizadas e operem com maior flexibilidade.  
69 Antes de dá-se início ao processo de transição chinesa para o mercado, as empresas privadas são quase 
que inexistentes na economia chinesa. Com o decorrer da reforma, durante a década de 1980, inicia-se o 
processo de privatizações de pequenas empresas estatais. Esse processo é iniciado como experimento 
pelos governos locais nas províncias de Shangdong, Guangdong e Sichuan (Qian, 1999). No entanto, 
devido à precariedade dos direitos de propriedade no Estado, as privatizações se tornam vulneráveis, e 
não possuem permissão para acessarem os recursos distribuídos pelos governos. Essa fragilidade dos 
direitos de propriedade restringe a competitividade entre esses empreendimentos (Nee e Young, 1991). Já 
a partir da segunda fase da transição, as privatizações ganham mais destaque, e com isso, uma maior força 
no mercado.  
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‘anti-bourgeois liberalization campaign’ of 1987, and after the Tiananmen incident of 

1989”. 

 

Muitas vezes, as empresas privadas são forçadas a saírem dos negócios pela falta de 

matéria-prima, embora haja uma grande demanda por seus produtos. Com o início desse 

processo de privatização, os governos passam a impor limites, inclusive, ao número de 

trabalhadores que essas empresas podem contratar, e por conta dessas restrições, elas 

permanecem sem o capital necessário.  

 

Em uma economia redistributiva, os recursos governamentais geralmente são oferecidos 

através de empréstimos com base em interesses políticos, e não econômicos (Walder, 

1991). Assim, e para que a perda seja compensada, as privatizações buscam uma relação 

mais próxima aos governos, geralmente pagando tributos (management fee) a fim de 

obterem um maior acesso aos recursos, proteção política, ou serem registradas como 

coletividades agrícolas70. Esse tipo de crédito é, por sua vez, limitado e está disponível 

quando os interesses são bastante altos, e quando há interesses políticos em jogo. Com 

efeito, na medida em que a economia de mercado ganha maior impulso e as 

propriedades privadas permaneçam detidas pelo governo e pela lei, os altos custos de 

transações originados pelas intervenções dos governos regionais podem se tornar 

obstáculos ao desempenho sócio-econômico.  

 

Essas discussões são aprofundadas a partir de um estudo de campo na China conduzido 

por Nee (1992), no período de março a agosto de 1985, na cidade e municípios de 

Xiamen, localizada na província de Fujian. Através de amplas e profundas entrevistas 

com os gerentes e trabalhadores dos diferentes setores empresariais chineses, assim são 

divididos os setores entrevistados: grupo de empresas de não-mercado (nonmarketized 

firms), composto por SOEs; empresas voltadas para o mercado (marketized firms), isto 

é, grupo formado pelas formas híbridas, ou TVEs; e um último grupo, composto por 

empresas privadas (privatized firms). A disposição de suas conclusões está ilustrada a 

partir da seguinte Tabela 5: 

 

                                                 
70 Nesse período, muitas empresas chinesas são formalmente consideradas coletividades agrícolas, mas na 
verdade, são empreendimentos privados que compram o título de coletividades para obter certos 
benefícios que não teriam acesso formalmente como privatizações.  
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Tabela 5 – Setores Empresariais Chineses em Xiamen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
* + + = forte; + = quase-forte; 0 = fraco 

     Fonte: Tradução livre da autora a partir de Nee (1992, p.9). 
 

Pelas indicações de Nee, as formas híbridas são estruturas intermediárias, entre as 

empresas estatais e as privatizações e que, através dos cadres71, conseguem obter um 

maior acesso aos recursos dos governos locais, aumentando o seu capital político, ao 

mesmo tempo em que ganha autonomia e competitividade. Nas empresas estatais, em 

contraste, os diretores atuam em busca de um aumento na distribuição dos recursos 

através da barganha, influenciando as burocracias estatais e cultivando relações de 

poder com o Partido. Estes atores não estão preocupados em assumir os riscos com as 

inovações e as novas tecnologias. Além disso, não apresentam perfil qualificado e, 

                                                 
71 Pelas entrevistas realizadas com esses atores, isto é, os cadres, na China rural, Nee (1989, p.673) cita o 
exemplo de uma atitude bastante comum. Ao ser entrevistado, um deles relata “nowadays, if you don’t 
work, you have nothing to eat. I have tons of work to do for my family. How can I have energy to take 
care of the village’s affairs? Besides, if I do a good job for my family I’ll earn more, but a good job for 
the village earns me nothing. Why bother?”. Antes da reforma ser iniciada, esses atores são membros do 
governo central e, assim, detêm o monopólio total dos recursos econômicos. No entanto, e com o início 
da reforma, esse poder é reduzido, e com o processo de transição, eles fazem parte das novas corporações 
subordinadas aos governos municipais.  

Comparações entre os Setores Empresariais Chineses 
de Não Mercado (NF), Mercado (MF) e Privados (PF) 

Atributos NF MF PF 

Autonomia 0 +  +   + 

Orientação local 0  +   + + 

Fracas restrições 
orçamentárias 

   +   + + 0 

Eficiência 0 +  +   + 
Acesso ao capital  +   + + 0 

Acesso à matéria-prima  +   + + 0 

Acesso à mão-de-obra +  +   + + 

Acesso ao mercado +  +   + + 

Incentivos aos trabalhadores +  +   + + 



conseqüentemente, as empresas por eles administradas não são eficientes como as 

privatizações, ou até mesmo, as formas híbridas organizacionais. 

 

Percebe-se, que para superar os desequilíbrios gerados a partir da redistribuição, 

maiores progressos são necessários. Ainda assim, e através desses pequenos 

empreendimentos, a China consegue responder de forma mais favorável à reforma 

institucional nessa primeira fase do que os Estados da Europa do Leste e Central e a 

antiga União Soviética na década de 1980, onde não há registro de existência dessas 

empresas. Por outro lado, quem ainda discorda desse argumento, seguindo uma 

diferente perspectiva com relação às empresas de grande porte na China, é Nolan e 

Xiaoqiang, ao afirmarem que:  

 
(...) China’s large SOEs are not stagnant fossils waiting to die. This sector 
has already undergone large change due to enhance enterprise autonomy, 
the impact of market forces, rapid growth of domestic demand for upstream 
products, strategic integration with the world economy and the state’s policy 
to promote large businesses. China’s large SOEs are developing new 
institutional forms that do not really fit into existing patterns. China is 
experimentally changing its institutions through a combination of central 
policy, local initiative and interaction with international investment (1999, 
p.170).  

 

Contudo, e a partir das argumentações já apresentadas, percebe-se a importância dos 

pequenos empreendimentos chineses na transição para o mercado durante esse primeiro 

momento. Em contextos de baixa institucionalização, pode-se afirmar que essas 

empresas contribuem com o surgimento de novas oportunidades estruturais que 

cumulativamente modificam a reforma ao reduzir a dependência nos governos e 

aumentar os incentivos de mercado72 ao desempenho sócio-econômico. Por isso, 

admite-se que não haveria outra saída: no contexto institucional chinês em 1978 de 

fracas estruturas, as intervenções dos governos locais, embora não favoreçam, passam a 

definir a trajetória de mercado. Entretanto, e para ir ainda mais além ao fortalecimento 

dessas estruturas, a criação de um novo ambiente regulatório, mudanças no direito de 

propriedade e novas instituições de mercado são novos desafios.  Mas isso é assunto a 

ser explorado no próximo capítulo. 

 

 

                                                 
72 Esses incentivos diminuem as possibilidades de o governo fixar preços menores do que os preços de 
mercado para a maior parte das commodities agrícolas. 
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3.2 Transformação das Coletividades Agrícolas 

 

 

Uma das características mais distintas com relação à transição chinesa para uma 

economia de mercado, e um dos mecanismos da reforma institucional, tem sido a 

transformação de suas coletividades agrícolas em TVEs (township and villages 

enterprises)73, ou formas híbridas organizacionais, como nomeadas pela literatura. Com 

isso, as novas coletividades administradas por entidades corporativas, através dos 

cadres, nos municípios e vilarejos74, ganham maior dinâmica.  

 

Como resultado do aumento de sua produção, o lucro industrial total produzido pelas 

SOEs é bastante reduzido (Naughton, 1994). As TVEs surgem como arranjos regulados 

por contratos formais entre produtores e governos municipais e dos vilarejos. Elas são 

consideradas como empresas “da coletividade”, isto é, uma forma empresarial de 

propriedade dos distritos municipais e dos vilarejos, cujo lucro adquirido com a 

produção é das famílias ali instaladas. Essa importante e nova característica do mercado 

chinês oferece caráter peculiar e diferenciado à dinâmica da reforma na China: em 

nenhuma outra economia em transição, um determinado ator com as referidas 

qualidades desempenhou importante função econômica. 

  

Além disso, a preponderância das TVEs igualmente funciona como explicação para a 

agricultura ter respondido de forma mais satisfatória à reforma institucional do que a 

União Soviética e demais economias da Europa Oriental durante a década de 1980 (Nee, 

1992). Quem também aponta para esse fato é Naughton, ao afirmar que:  

                                                 
73 As TVEs surgem a partir da institucionalização do sistema de responsabilidade pelas famílias já em 
1980. Esse sistema é bastante parecido com a agricultura privada, onde as famílias arrendam suas terras e 
pagam as taxas de transferência em forma de aluguel, conforme destaca Chow (1987, p.296) "under this 
system the farm household has control over the land it uses and can choose what to produce and how to 
market its products as is the case in a market economy". Essas empresas buscam mercados especializados 
através da importação de investimentos e de alta tecnologia para que o crescimento econômico seja 
sustentado. Os seus produtos não são produzidos para o consumo local, mas sim, para vendas externas. 
Assim, eles são vendidos mais rapidamente em mercados regionais do que absorvidos por agências 
redistributivas estatais. 
74 A produção das TVEs é controlada pela nova estrutura organizacional dos governos nos municípios e 
vilarejos. Embora o termo “coletividade” ainda seja utilizado como referência para esse novo 
empreendimento agrícola, as suas atribuições não são as mesmas. Com o início da reforma, quando as 
coletividades agrícolas são transformadas em TVEs, as suas funções são descentralizadas, passando a 
serem subordinadas às novas corporações que, conseqüentemente, são subordinadas aos governos dos 
distritos municipais e vilarejos. As TVEs passam a ser consideradas como formas híbridas da economia 
alternativa, característica própria da transição chinesa para o mercado. 
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Rapid entry and formation of new business has been a feature of nearly all 
transitional economies. Growth of the new private sector is widely 
recognized as one of the success stories of the economic transition from 
socialism. Thus Chinese TVE growth is a variant of a more general process. 
Ironically, that process in other transitional economies is often called 
‘privatization from below’, while in China the same entry process has relied 
primarily on ‘collectivities’ (1994, p.266).  

 

De acordo com o autor, o governo resolve transformar suas coletividades, por ser um 

caminho curto e menos custoso para a privatização, pois assim evita maiores 

contratempos e problemas de natureza mais complexa em estágios iniciais da reforma.  

 

O caso chinês demonstra uma relevante característica desse processo: a competitividade 

e a trajetória tomada pelo desenvolvimento do mercado através das TVEs. Isso se dá a 

partir da redução do monopólio e controle econômico do governo central, embora as 

formas híbridas ainda dependam das relações verticais estabelecidas com os governos 

dos seus distritos municipais. Estes empreendimentos se tornam responsáveis pela 

criação da maior parte dos produtos de mercado, cada vez mais flexíveis ao ambiente de 

mudança chinesa. Além disso, as formas híbridas são igualmente responsáveis pelo 

funcionamento da economia alternativa na China. 

 

A maior parte do lucro manufatureiro75 não estatal advém das coletividades rurais, ou 

seja, das TVEs. Diante dessa afirmação, percebe-se a dimensão alcançada por esses 

novos empreendimentos, o que torna o processo de transição para o mercado uma 

engrenagem diferenciada através de mecanismos igualmente diversos. Além de 

Naughton, Zweig enfatiza o importante papel desempenhado pelas TVEs, ao afirmar 

que essas empresas:  

 
(...) responded with alacrity to the opportunities generated by 
internationalization. In 1984-85, TVEs earned only 4 percent of China’s total 
foreign exchange, and in 1985 supplied 4.8 percent of the total commodities 
purchased by state-owned trading companies for export. By 1993, TVEs 
earned almost 33 percent of China’s total foreign exchange and supplied 
almost 54 percent of the export commodities purchased in the domestic 
economy (2002, p.21). 

 

                                                 
75 A produtividade das TVEs tem evoluído a partir da exportação de calçados e roupas, para produtos de 
maior tecnologia, como máquinas industriais, produtos eletrônicos, além de hardwares e bens de 
consumo duráveis. 
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Por outro lado, e ao contrário das TVEs, as SOEs passam a necessitar de reforma, o que 

só ocorre, embora a passos lentos, em meados da década de noventa. Cao, Qian e 

Weingast apontam que: 

 
Beginning with agrarian reform in the late 1970s and proceeding to market 
reform and openness in the 1980s and especially the 1990s, China has made 
great strides in transforming its economy from the Maoist era. By 1993, 
growth of the non-state sector had transformed China’s economy without 
closing any state-owned enterprises (SOEs). Between 1978 and 1993, the 
share of SOE employment was down from 75 per cent to less than 60 per cent 
in the urban areas and from 60 per cent to about 30 per cent with the 
inclusion of non-farm employment in the rural areas. During the same 
period, the state share of industrial output declined from 78 to 43 per cent 
(1999, p.104).  

 

A estrutura da produção das empresas mencionada por Cao, Qian e Weingast, pode ser 

visualizada pelo Gráfico 276. Em 1990, as empresas rurais (TVEs e privadas) somam um 

total de 18.4 milhões, e empregam cerca de 94 milhões de trabalhadores, sendo que a 

maior parte nas TVEs (National Bureau of Statistics of China, 2007), ou seja, cerca de 

50% do total da produção, trazendo uma quantia próxima ao valor de $10 bilhões anuais 

de investimento externo (Nee, 1992). O gráfico revela o rápido crescimento da produção 

das coletividades e privatizações entre os anos de 1978 a 1990. Nesse período, a 

produção das empresas estatais diminui, enquanto novas empresas coletivas e privadas 

aumentam suas produtividades de 23% para 45% no total da produção empresarial. 

 

Além disso, em 1982, o total da produção nacional de empresas privadas é de 0,74%. Já 

em 1994, a produção sobe para 25%. A produção do setor privado, nesse mesmo 

período, cresce três vezes mais do que a produção do setor estatal. Assim, a diferença no 

crescimento da produtividade entre esses setores empresariais na China demonstra o 

avanço na transição para uma economia de mercado (National Bureau of Statistics of 

China, 1995). 

 

 

 

 

 

                                                 
76 O grupo das empresas classificadas como “outras” é formado pelas joint-ventures, trading companies, 
empresas financiadas por Hong Kong, Macao e Tawain, etc. 
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Gráfico 2 – Estrutura da Produtividade dos Setores Empresariais na China 
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 Fonte: Elaborado pela autora a partir de Nee (1992, p.8). 
 

Já em meados da década de 1990, o crescimento do setor não-estatal77 foi formidável, a 

ponto de transformar a economia sem abdicar das SOEs. O governo central mantém 

esses empreendimentos estatais durante o primeiro momento do processo de transição, e 

aos poucos desenvolve um maior processo de privatizações, a partir dos governos de 

suas respectivas regiões. Como resultado, cerca de 70% de pequenas empresas agrícolas 

ainda subordinadas ao planejamento central, localizadas nas regiões rurais, é privatizado 

a partir de 1994 (Cao, Qian e Weingast, 1999).  

 

Ainda como conseqüência dessa transformação a partir da mudança institucional, a 

oferta do emprego aumenta consideravelmente durante a década de 1980 até 1993, 

conforme demonstrado na Tabela 6:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 Com essa pesquisa, ao se tratar do setor não-estatal, considera-se não apenas as empresas privadas, mas 
também, as novas coletividades agrícolas representadas pelas TVEs ou formas híbridas organizacionais.  
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Tabela 6 – Número de Pessoas Empregadas (1978-1993) – milhões 
  

Áreas Rurais Áreas Urbanas 

Ano 
Empresas 
Privadas78

Township-
and-Village 
Enteprises 

Empresas 
Privadas SOEs 

1978 -             28.270 - 74.510 
1980  -            30.000 - 80.190 
1985  -            69.790 - 89.900 
1989 - 93.670 - 101.080 
1990 1.130 92.650 570 103.460 
1991 1.160 96.090 680 106.640 
1992 1.340 106.250 980 108.890 
1993 18.700 123.450 1.860 109.200 

     Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do National Bureau of Statistics of China (2007). 
 

A transformação das coletividades agrícolas permite que sejam introduzidos novos 

incentivos para o aumento da produtividade dos camponeses e suas famílias ali 

instaladas. Como conseqüência, o número de pessoas empregadas aumenta e, nesse 

sentido, há um considerável aumento no lucro per capita durante a década de 1980.  

 

Além disso, no período entre 1978 a 1988, a renda per capita aumenta de 134 yuans 

para 520 yuans, isto é, um aumento de 192%. Um terço das famílias localizadas na zona 

rural recebe cerca de 100 yuans em 1978 (nesse período, 4 yuans = U$1,00). Ainda em 

1978, apenas 2.5% das famílias rurais recebem cerca de 300 yuans. Em 1985, 62% 

dessas famílias recebem mais de 300 yuans, e 22% mais de 500 yuans (Nee, 1989).  

 

Nesse sentido, e a partir do aumento per capita da renda na década de 1980, há um 

avanço durante o processo de transição de uma economia redistributiva planejada para 

uma economia de mercado na China. Por isso, a economia chinesa passa então a ser 

considerada como uma economia alternativa ainda em fase de transição, justificando o 

melhor desempenho sócio-econômico, conforme indicado pela teoria. Esse desempenho 

se dá devido à introdução do mercado na economia, aos poucos substituindo a economia 

redistributiva, por uma maior dinâmica das transações de mercado.  

 

                                                 
78 Não há dados formais sobre o número de pessoas empregadas nas empresas privadas durante a década 
de 1980. Conclui-se que isso ocorre por conta das restrições impostas ao número de trabalhadores nessas 
empresas, além da informalidade gerada a partir do corporativismo e a compra dos títulos de coletividades 
agrícolas. 
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Ao contrário do que ocorre em uma economia de mercado, e conforme enfrentado pelas 

economias pós-socialistas que ultrapassam os obstáculos da redistribuição, a 

persistência de laços verticais contribui com o corporativismo local, e assim, com a 

corrupção no Estado. Por isso, alguns desafios hão de ser encarados para que a China 

consiga superar os obstáculos causados pela redistribuição ainda persistente em sua 

economia, mas isso será tratado no capítulo 4. 

 

 

3.3 A Emergência de Zonas Econômicas Especiais 

 

 

Economias em transição necessitam de amplas reforma para que as engrenagens do 

mercado79 funcionem. A reforma também é exigida para que os Estados possam ganhar 

benefícios mútuos a partir da integração com a economia mundial, e tornar os agentes 

domésticos sensíveis ao ambiente externo. Na era das economias comunistas, o mercado 

é suprimido, assim como o comércio com Estados desenvolvidos. No entanto, e a partir 

da transição para o mercado de Estados comunistas, a competição cresce, e por isso, a 

pressão por uma maior reforma, tanto interna, quanto externa, adquire força. Devido à 

proteção das empresas domésticas através dos subsídios, controle dos preços e crédito 

fácil, reforma nas instituições do Estado são fundamentais para que as empresas 

domésticas, sejam estatais ou não-estatais (SOEs, coletividades ou privadas), ganhem 

competitividade no mercado externo, e não sejam derrubadas devido à entrada de capital 

(Barlow, 2006).  

 

Com a China não foi diferente. O governo central chinês abre a economia ao capital 

externo motivado pelo sucesso econômico e social dos vizinhos, entre eles, o Japão, que 

nos anos 70 obtém uma expansão muito alta como segunda maior economia do mundo e 

de nível tecnológico. Nessa mesma época, além do Japão, os antigos Tigres Asiáticos, 

isto é, a Coréia do Sul, Taiwan, Cingapura e Hong Kong, são igualmente economias de 

primeira linha e bem-sucedidas comercialmente.  

 

                                                 
79 O mercado funciona desde que: a produção de formas híbridas e de empresas privadas aumente com 
relação às empresas estatais; o emprego qualificado com o fim do monopólio estatal na distribuição do 
trabalho aumente; e a competição por mercado e lucros aumente a partir de uma maior dinâmica no 
sistema de incentivos (Nee e Cao, 2004). 

68 
 



Tudo isso acontecia ao lado da China, sendo que três dos casos sob a liderança chinesa: 

Taiwan, Cingapura e Hong Kong. Esse foi um forte estímulo para se levar adiante a 

abertura comercial. Com essa visão, o governo central entrosa a economia ao mercado 

internacional, buscando apoio constante dessas três avançadas regiões, que já interagiam 

com o capitalismo internacional moderno. Assim destaca Shirk, ao indicar que: 
 

When in the mid-1970s Chinese officials began to venture outside China to 
visit foreign countries, many of them for the first time, they were shocked and 
demoralized by what they saw. They had anticipated the technological and 
economic gap between China and the industrialized nations of the West, but 
were surprised and humiliated to see that China lagged far behind even 
Japan and the newly industrialized countries of East Asia (1993, p.35). 

 

Assim, e como mecanismo da reforma, o governo central decide introduzir as “zonas 

econômicas especiais” (ZEEs) em algumas regiões80, dando início ao processo de 

transição voltado para a abertura ao capital já em 1979. Dessa forma, há um crescimento 

na dinâmica do mercado, devido à entrada acelerada de capital externo, com o aumento 

de investimentos externos diretos, empréstimos, aumento no número das importações, e 

no número de empresas estrangeiras registradas, de acordo com a Tabela 7: 
 

Tabela 7 – Variações na Entrada de Capital Externo na China 
 

 

        Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do National Bureau of Statistics of China (1996).  

Ano IEDs* Empréstimo 
Externo* Importações* Multinacionais 

Registradas 

 1978-
1984 30.6 130.41 309.1 - 

1985 16.61 26.88 422.5 - 
1986 18.74 50.14 429.1 - 
1987 23.14 58.05 432.1 - 
1988 31.94 64.87 552.7 - 
1989 33.92 62.86 591.4 - 
1990 34.87 65.34 533.5 - 
1991 43.66 68.88 637.9 37.216 
1992 110.07 79.11 805.9 84.372 
1993 275.15 111.89 1039.6 167.508 

        * Em milhões (U$) 
 
                                                 
80 Essas ZEEs constituem um importante mecanismo da reforma em busca de mercado na China, e por 
isso, foram criadas nas principais áreas portuárias e urbanas do Estado, de modo que facilitassem a 
entrada e saída do capital financeiro. Elas inicialmente são estabelecidas nas cidades de Shantou, 
Shenzhen e Zhuhai todas na província de Guangdong; em Xiamen, na província de Fujian; e na ilha 
inteira que constitui a província de Hainan. Em 1990, o governo cria uma nova ZEE no distrito de 
Pudong, localizado na cidade administrativa de Shanghai. 
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Desde o início da década de 1960, o comércio da China com o Ocidente e Japão crescia 

consideravelmente, embora a autarquia e severas regras comerciais caracterizem as 

relações externas chinesas com as demais economias. Além disso, as limitações da 

reforma institucional em Estados comunistas existem muito mais no campo político, do 

que no campo econômico, devido às dificuldades em se introduzir uma economia de 

mercado através de um Estado-partidário comunista e burocrático. Ainda assim, e em 

sistemas políticos fechados, existe a possibilidade em se atingir elementos de 

flexibilidade e autoridade que contribuam com oportunidades para a inovação política.  

 

Contudo, e principalmente a partir de 1978, com a abertura econômica, um novo 

intercâmbio comercial é estabelecido entre a economia chinesa e as demais e principais 

economias do mundo (Zweig, 2002). Para que o intercâmbio seja facilitado, as ZEEs 

são implantadas em regiões portuárias chinesas, diminuindo as conexões informais entre 

os governos e os empreendimentos nessas regiões (Nee, 1991; 1992).  

 

O início do processo de transição para o mercado é acompanhado por um conjunto de 

metas que objetivam permitir a entrada de capital externo e, assim, de empresas 

transnacionais. Zweig  bem enfatiza essa questão, ao afirmar que:  
 

(...) China decided to increase the number of its transnational interactions. 
Under a mercantilist strategy, China’s leaders created new at-the-border 
institutions, channels of global transaction, through which all foreign 
transactions had to flow, including special economic zones (SEZs), high tech 
or export-processing zones, joint ventures (JVs), and various types of foreign 
affairs offices. The state granted them regulatory powers and special 
privileges, which the Chinese call preferential policies that facilitated 
exchanges and often decreased the transaction costs of international 
business. The subsequent expansion in the flow of goods and services under 
these bureaucratic constraints created a new political economy that 
reconstituted the incentives to which bureaucrats, local officials, ordinary 
citizens, enterprise managers, collectivities, and foreign investors responded 
(2002, p.23). 

 

A partir de então, a frase “open door policy”81 surge com bastante freqüência nos 

pronunciamentos políticos do governo chinês. No entanto, a lógica da “política de 

portas abertas” não é a mesma que a lógica da liberalização comercial. Conforme 

ressaltado por Tzeng (1991), quando o governo nacional opta por adotar políticas de 
                                                 
81 Tzeng (1991, p.270) destaca que “the ‘historical turning point’ marking the beginning of the open door 
policy came in December 1978 at the Third Plenary Session of the 11th Central Committee of the Chinese 
Communist Party (CCP). The communiqué of the Third Plenum announced that China would actively 
expand economic cooperation with other countries and strive to adopt the world’s advanced technology 
and equipment”. 
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liberalização comercial, na verdade, ele está buscando eliminar as suas barreiras 

tarifárias e não-tarifárias que impedem a promoção da livre circulação internacional do 

comércio. Por outro lado, a essência da “política de portas abertas” está na atração e 

absorção da tecnologia e capital externos, capazes de contribuírem com a construção de 

um mercado autoconfiante, e baseado na cooperação entre as partes de uma negociação. 

 

Uma das mais importantes características dessa política está centrada na autonomia 

concedida às zonas costeiras e principais regiões litorâneas82, nas mais desenvolvidas 

áreas chinesas, onde estão localizadas as ZEEs, facilitando, assim, o comércio 

internacional entre China e, principalmente, seus vizinhos costeiros. Nesse sentido, a 

busca pela cooperação entre os atores que disputam por competitividade e lucros (North, 

1990) pode ser traduzida na política chinesa de portas abertas. Por isso, devido à 

introdução das ZEEs, essa política pode ser considerada de fundamental importância no 

processo de transição para o mercado na China, pois contribui com a sua inserção no 

comércio internacional, assim como com a absorção do capital externo pelos seus 

empreendimentos agrícolas.  

 

Porém, o desafio para a República Popular está em permitir que a transição para o 

mercado ocorra, abrindo a economia à comunidade financeira mundial e aos seus 

vizinhos costeiros, mas criando condições para que as regiões menos atingidas pela 

dinâmica das ZEEs sejam igualmente beneficiadas com o mercado, e a influência do 

capital político seja reduzida. Através das zonas econômicas, localizadas nas regiões 

litorâneas do Estado de modo a facilitar o comércio através de portos de navegação, o 

processo de transição ganha uma maior dinâmica com a entrada e saída de capital. 

Nessas regiões, o mercado ganha cada vez mais força e, assim, o lucro é distribuído e o 

desempenho sócio-econômico obtido é positivo.  

 

Por outro lado, ainda há regiões onde as estruturas do mercado permanecem fracas e 

onde o corporativismo local atua. Assim, e conforme já explicado no decorrer desse 

capítulo, o desafio maior está em criar condições para que o mercado seja fortalecido 

nessas regiões. Para isso, e para que as empresas consigam atingir o comércio 

                                                 
82 Pela política de portas abertas, o governo chinês desenvolve uma estratégia para melhorar o 
desempenho das zonas costeiras do Estado. Essa estratégia passou a ser chamada de “Coastal 
Development Strategy” (CDS). As principais regiões beneficiadas por essa nova estratégia de 
desenvolvimento foram Shanghai, Tianjin, Guangzhou, Dalian, Qingdao, Fuzhou e Xiamen. 
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internacional, é necessário que haja um aumento na competitividade empresarial e nas 

oportunidades ofertadas através de incentivos83, diminuindo, assim, os custos com as 

transações entre os produtores localizados nas zonas agrícolas.  

 

As relações hierárquicas não contribuem com o desempenho sócio-econômico estatal 

nem com a dinâmica do mercado. Muito pelo contrário. Em Estados pós-socialistas com 

economias alternativas, essas relações verticais estabelecidas entre governos e setores 

empresariais são frutos da redistribuição ainda presente (Nee, 1989, 1991, 1992; Nee e 

Young, 1991; Nee e Opper, 2007; Shrik, 1993; Szelenyi,1978). Embora o mercado não 

seja capaz em romper de imediato com essas relações, pelo menos permite que sejam 

aos poucos reduzidas. Assim, para que as empresas chinesas ganhem competitividade 

internacional, o governo central precisa permitir que elas estejam preparadas para esses 

desafios internos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 A dinâmica dos incentivos será explicada no próximo capítulo. 
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4 – COMPREENDENDO A DINÂMICA DOS INCENTIVOS E O MERCADO 

NA CHINA 

 

 

A realidade da transição econômica para o mercado absorvida pela literatura, a partir da 

experiência dos Estados localizados na Europa Oriental e Central e antiga União 

Soviética, juntamente com a teoria, formam uma poderosa convenção sobre uma série 

de condições para que a transição seja possível, isto é, estabilização, liberalização, 

privatização, e democratização. A reforma chinesa e crescimento acelerado provocam 

uma parte de tal convenção: embora a China tenha adotado políticas de liberalização de 

seu mercado, e da entrada de investimentos estrangeiros, por mais de duas décadas, a 

transição sucede sem democracia e direitos de propriedade bem definidos.  

 

Sem privatizações e segurança dos direitos de propriedade, os incentivos de mercado 

não encontram condições para serem filtrados na economia. E ainda mais, sem 

democracia, a reforma institucional geralmente necessita de base política, e o 

compromisso com o mercado se torna vulnerável (North, 1981; 1990). Além disso, as 

mais importantes contribuições do mercado surgem a partir de novas tecnologias que 

aumentam a competição, embora os seus efeitos dependam de mudanças na ordem 

interna dos Estados (Nee, 1992). 

 

Ainda assim, em aproximadamente três décadas, a China tenta percorrer um profundo 

processo de transição, buscando incentivos e competição para o crescimento do 

mercado, pois “(...) markets provide incentives for direct producers through both 

positive and negative sanctions. In household production the economic wellbeing of 

households depends entirely on the performance of its productive members in a more 

complex and demanding economic environment” (Nee, 1989, p.674). Entretanto, o 

caminho da reforma chinesa traçado durante a primeira fase da transição assume 

mecanismos próprios, responsáveis pelo surgimento de novos e diferentes arranjos de 

mercado no contexto chinês (Qian, 1999). Como já destacado no capítulo 3, os 

mecanismos adotados pelo governo central chinês contribuem para que sua economia 

embarque em um processo de transição. Entretanto, como destacado por Nee (1989) e 
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Kornai (1986, 1989)84, essa reforma institucional pode ser chamada de reforma parcial 

(partial reform) para o mercado, pois: 
 

While redistributors in the marketized sector have lost power, in sectors and 
regions where reform has been partial or incomplete, positional power in the 
state bureaucracy provides continuing and often lucrative private 
advantages. (…) The rapid growth of official corruption reported in the 
Chinese press reflects the efforts of redistributors to benefit directly from 
market opportunities (Nee, 1989, p.679). 

 
Além de Nee e Kornai, Shirk (1993, p.135) destaca que “the fiscal decentralization 

successfully created new vested interests in reform, but these new vested interests were 

an impediment to moving beyond partial reform to more complete marketization”. Por 

isso, reformas parciais não são suficientes. Maiores incentivos de mercado se tornam 

fundamentais durante o processo de transição em economias pós-socialistas. Para isso, 

maiores transações entre os empreendimentos no mercado interno e externo, geradas por 

um ambiente regulatório melhor definido, precisam ser intensificadas, e assim, assumem 

importância85.  

 

Zweig aponta que a estrutura interna de mercado afeta a relação dos interesses 

domésticos do Estado com a economia mundial, ao enfatizar que:  
 

 (..) the organizational or administrative structure of a sector, its property 
rights, and the sector’s level of decentralization all affect how global factors 
meshed with domestic interests to create constraints and incentives for 
individuals, firms, and communities who sought global linkages (2002, p.17).  

 

Por isso, faz-se necessário que essa estrutura seja fortalecida para que maiores 

incentivos sejam oferecidos. Com o início do processo de transição para o mercado em 

1979, dá-se início à crescente dinâmica empreendedora nos preços dos produtos nas 

regiões agrícolas. Nesse mesmo período, as TVEs ganham um amplo destaque, 

juntamente com o início de um processo de privatizações nas áreas rurais. O 

investimento externo direto passa a ser permitido graças à criação das zonas econômicas 

especiais. Por esses motivos, e mesmo diante de problemas causados pela contínua 

                                                 
84 Ao lançar os aspectos de uma reforma parcial, Kornai indica que as conseqüências dessa mudança 
parcial nas formas organizacionais da China em busca de eficiência econômica e social, na realidade, 
lançam os aspectos de um mercado ineficiente ainda atrelado a um planejamento central. 
85 Os teóricos aqui discutidos trabalham com possíveis desafios que precisam ser encarados pela China. 
Embora a pesquisa esteja centrada em uma análise teórica entre diferentes perspectivas, tal 
posicionamento normativo passa a ser assumido pela autora, pois se trata de uma limitação dos próprios 
teóricos aqui discutidos. Por esse motivo, esta análise, ancorada em teorias testadas e sustentadas pelo 
meio científico social e econômico, apresenta os seus limites. 

74 
 



persistência da herança cultural do legado maoísta, o desempenho sócio-econômico 

obtido consegue ser positivo (OCDE, 2005). 

 

No entanto, considerando que a antiga União Soviética e Europa Oriental e Central 

rejeitam o comunismo e embarcam em um rápido processo de transição para o mercado 

já na década de 1990, a China opta por reorganizar suas instituições do socialismo para 

o mercado, sendo o único Estado ainda sob a liderança de um Partido Comunista nessas 

condições.  

 

Ou seja, a iniciativa do governo chinês de descentralização foi importante, na medida 

em que facilita as transações para os empreendimentos na China. Entretanto, e diante da 

ausência de procedimentos regulamentados pelo governo nacional, as relações verticais 

estabelecidas entre as estruturas administrativas e organizacionais dos governos locais e 

empresas não permite que maiores incentivos sejam injetados para que o contexto de 

mercado dos produtores agrícolas seja expandido. Além disso, estes governos ainda 

estão politicamente vinculados a forte liderança do Partido.   

 

Assim, e para que as reformas sejam sustentadas, o autoritarismo precisa ser substituído 

por estruturas de mercado mais fortalecidas. Por isso, a afirmação de Nelson é cabível, 

ao indicar que: 
 

Para que o processo de reforma se sustente, a abordagem autocrática inicial 
e a dependência da neutralização da oposição devem ser substituídas 
gradualmente por apoio positivo às normas políticas, procedimentos e 
instituições. Só então as reformas estarão consolidadas, ou seja, 
provavelmente não serão erodidas ou revertidas (1993, p.328-329). 

 

A ausência de direitos de propriedade, elevados custos nas transações, e forte poder 

político ainda centralizado são características que contribuem com o corporativismo 

local, estabelecido a partir dessas relações verticais. Essas relações são transferidas dos 

ministérios centrais do governo nacional chinês para os governos regionais, quando 

estes se tornam agentes economicamente autônomos. O corporativismo não ocorre por 

conta do surgimento de uma economia alternativa, mas sim, devido à persistência da 

redistribuição trazida pelo legado maoísta, que permanece funcionando mesmo com o 

início desse dinâmico processo de transição.  
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Entretanto, considera-se que não haveria outra saída em 1978: as microintervenções dos 

governos locais são importantes durante o primeiro momento da transição, diante do 

baixo institucionalismo e dos altos custos com as transações.  

 

Embora essa pesquisa não esteja concentrada na segunda fase do processo de transição, 

cabe destacar que para o mercado ser atingido e ter eficácia, diminuindo o poder dos 

cadres, e assim, o corporativismo local, a criação de um novo ambiente regulatório, de 

novas instituições de mercado e mudanças no direito de propriedade, são desafios a 

serem enfrentados.  

 

Uma perspectiva bastante pessimista com relação às instituicões de mercado na China é 

trazida por Oi (1995, p.1133), ao argumentar que, “(…) the post-Mao state retains key 

features of the Maoist system, the decision to accommodate mandates of rapid economic 

development in a market context has resulted in a qualitatively new variety of 

development state and not merely a modified Leninist system”. 

 

Além de Oi, Nee destaca que: 
 

China has steadfastly refused to carry out reform of its political institutions 
and has fixed its course to remake the economic institutions of state socialism 
not by revolution but by reform. As a result, China, which was perceived as 
innovative and daring in the 1980s, today is viewed as a bastion of 
communism reaction to the changes sweeping through Eastern Europe and 
the republics of the former Soviet Union (1992, p.1). 

 

Uma abordagem mais favorável ao processo de transição chinesa para o mercado pode 

ser encontrada na análise de Qian, ao destacar que: 
 

China's reform has been an overall success in spite of many obvious 
problems, it needs first to be understood from a positive rather than 
normative perspective. In this view, the main lesson from the Chinese 
experience is that considerable growth is possible with sensible but not 
perfect institutions, and that some 'transitional institutions' can be more 
effective than the best practice institutions for a period of time because of the 
second-best principle: removing one distortion may be counter-productive in 
the presence of another distortion (1999, p.6). 

 

Ainda que diferentes abordagens sejam trazidas pelos autores, suas afirmações fornecem 

explicações sobre o motivo chave pelo qual os mecanismos da reforma adotados durante 

a primeira fase da transição contribuem com esse processo. A iniciativa do governo 

central de descentralização, durante esse primeiro momento, pode ser entendida como 
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um importante incentivo para o início do processo de transição chinesa para o mercado. 

Contudo, as microintervenções dos governos locais não devem ser tratadas como uma 

conseqüência do mercado, mas sim, devido à redistribuição ainda presente na economia. 

Por isso que em economias pós-socialistas, essas intervenções locais se tornam 

responsáveis pelo aumento da corrupção no Estado (bribes and gifts, gift economy). Ao 

invés, embora servissem para diminuir os custos com as transações do mercado para as 

empresas, compensando a ausência das fracas estruturas de mercado com o início das 

reformas, essas intervenções não são positivas para uma economia em transição86.  

 

A preponderância das hierarquias estabelecidas entre os governos e empresas contribui 

com o corporativismo caracterizado pela inexistência de um ambiente regulatório bem 

definido. Assim, e na medida em que a ideologia revolucionária do Partido diminui, as 

estruturas do mercado conseguem funcionar de modo a reduzir as forças corporativas 

entre governos e setores empresariais. Conseqüentemente, o mercado ganha uma maior 

dinâmica, aumentando as oportunidades, competição e lucros entre os membros da 

sociedade. 

 

Nesse sentido, embora os governos locais consigam introduzir os mecanismos da 

reforma visando um melhor desempenho sócio-econômico em busca de mercado 

durante a década de 1980, as diferentes esferas organizacionais ainda estão sob a 

liderança do Partido. Além disso, faz-se necessário estabelecer arranjos institucionais 

capazes em criar incentivos de rompimento com o forte corporativismo local (Nee e 

Young, 1991). Assim, a afirmação de North (1973, p.1) é valida: “efficient economic 

organization is the key to growth; development of an efficient economic organization in 

Western Europe accounts for the rise of the West”. E ainda, North destaca que: 
 

(…) Economic growth will occur if property rights make it worthwhile to 
undertake socially productive activity. The creating, the specifying and 
enacting of such property rights are costly, in a degree affected by the state 
of technology and organization. As the potential grows for private gains to 
exceed transaction costs, efforts will be made to establish such property 

                                                 
86 De acordo com os capítulos 1 e 3 desta pesquisa, os teóricos que defendem a transição para o mercado 
reconhecem os problemas originados devido às relações verticais estabelecidas entre governos locais e 
empresas. Ao explicar os motivos para a persistência do corporativismo no mercado, admitem a sua 
inevitável existência em contextos onde as estruturas de mercado estão enfraquecidas, pois as empresas 
buscam compensações diante dos elevados custos com as transações (tradeoff). Assim, o corporativismo 
não ocorre por conta da introdução do mercado na economia. Pelo contrário, ele se dá devido à 
redistribuição ainda presente (nesse caso, o corporativismo aumenta os custos políticos (political costs), 
devido à forte influência do capital político nas regiões). 
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rights. Governments take over the protection and enforcement of property 
rights because they can do so at a lower cost than private volunteer groups. 
However, the fiscal needs of government may induce the protection of certain 
property rights which hinder rather than promote growth; therefore we have 
no guarantee that productive institutional arrangements will emerge (1973, 
p.8). 

 

Dessa forma, o governo deve ser capaz em atuar como agente regulador, diminuindo os 

focos da redistribuição responsáveis pelo surgimento das desigualdades sociais87 entre 

as diferentes regiões chinesas. No entanto, isso só passa a ocorrer mais densamente na 

China a partir da segunda fase de seu processo de transição. Muito embora a economia 

alternativa consiga transformar o empreendedorismo chinês, já na primeira fase do 

processo de transição, provocando uma alteração em seus arranjos institucionais, os 

produtores permanecem conduzindo seus negócios em zonas controladas por governos 

locais e a emergência de novas privatizações não adquirem confiança no mercado, 

devido à ausência de regras e direitos bem definidos.  

 

Além disso, e embora as pequenas SOEs sejam privatizadas, e novas privatizações 

ganhem destaque na economia alternativa, estes empreendimento não substituem a 

necessidade de transformação das grandes SOEs. Esse processo é iniciado a partir de 

1994, embora o Partido ainda esteja no controle. Por cerca de três décadas, o poder 

exercido pelo Partido Comunista sobre estes empreendimentos sofre alterações. Mas 

essa temática não será aqui aprofundada.  

 

Conforme já analisado no decorrer do capítulo 3, considera-se que uma diminuição do 

controle vertical estabelecido entre governos locais e empresas se faz necessária. Além 

disso, alguns outros desafios precisam ser enfrentados. Assim, os dois tópicos seguintes 

traçam alguns dos desafios que precisam ser encarados para o alcance de uma maior 

eficácia nas instituições de mercado em Estados pós-socialistas e que, já na segunda 

metade do processo de transição, o governo chinês tem procurado aos poucos considerá-

los. De acordo com Qian (1999), futuros estudos sobre esses e outros desafios devem 

ser priorizados nas agendas de pesquisa. 

                                                 
87 Esse corporativismo contribui com o aumento da corrupção no Estado e, conseqüentemente, se torna 
responsável pelas desigualdades sociais. Um maior refinamento sobre a temática das desigualdades 
sociais ou sobre as conseqüências da redistribuição em um Estado pós-socialista pode ser igualmente 
averiguado no caso de transição chinesa para o mercado (ou seja, um debate sobre o desenvolvimento 
institucional a partir da introdução de maiores incentivos de mercado). Mas fica como proposta para uma 
futura agenda de pesquisa trazida ao Brasil, uma vez que essa temática já está sendo bastante explorada 
por cientistas sociais e econômicos nos Estados Unidos, Inglaterra e Austrália.  
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4.1 A Carência de Regras Claras e de Direitos Bem Definidos 

 

 

Um importante desafio encarado por governos centrais em Estados pós-socialistas 

refere-se ao estabelecimento de regras mais claras e de direitos de propriedade bem 

definidos. No caso da China, e após a fundação da República Popular em 1949, o 

Estado elaborou e promulgou quatro versões de sua Constituição, respectivamente em 

1954, 1975, 1978, sendo a última e atual promulgada em dezembro de 1982. A 

Constituição da República Popular estipula o sistema político, ou seja, a Assembléia 

Popular, além de determinar como princípio fundamental a transição para o mercado.  

 

A atual Constituição de 1982, promulgada durante a primeira fase de transição chinesa 

para o mercado pela Plenária do Congresso Nacional do Partido Comunista, foi 

reformada por três vezes, a última em 1999, quando o Estado finalmente demonstra 

algum sinal de institucionalização nos seus direitos de propriedade, passando a 

reconhecer o setor privado como um importante complemento de uma economia 

“socialista de mercado”88 (China Daily, 2004).  

 

Isso já demonstra algum sinal de avanço. Embora seja importante ressaltar esse desafio, 

pois é resultado das pressões para o mercado, conforme destacado pela teoria sobre a 

transição econômica, essa questão não será aqui aprofundada, já que o período proposto 

para análise é até 1993. 

 

Ainda, cabe ressaltar que as vantagens econômicas obtidas a partir de um contexto 

regulatório bem definido são várias: maior transparência e confiança entre as agências 

governamentais e as empresas, aumento na possibilidade de cooperação entre os atores 

econômicos, maior equilíbrio entre as relações comerciais, e a redução nos riscos, 

incertezas e corrupção (Qian, 1999), isto é, diminuição do corporativismo que, 

conseqüentemente, reduz o capital político responsável pela corrupção em Estados pós-
                                                 
88 “Economia socialista de mercado” é diferente de “socialismo de mercado”. Enquanto este indica que o 
mercado serve para servir ao propósito do socialismo de propriedades estatais, a economia de mercado 
socialista indica que o mais importante é o mercado. Neste caso, a palavra “socialista” serve como 
adjetivo. Apenas em 1993, o grupo do Partido Comunista responsável pelas finanças e economia, liderado 
pelo secretário do Partido Jiang Zemin, elaboram uma estratégia maior de transição para o mercado, a 
partir de impostos, fortalecimento do sistema fiscal, financeiro, empresarial e do comércio externo. Pela 
Terceira Plenária do Comitê Central do 14º Congresso do Partido, em novembro de 1993, a economia 
chinesa passa a ser reconhecida como uma economia em trajetória para o mercado (Qian, 1999).  

79 
 



socialistas. Esse conjunto de vantagens facilita o processo de transição, contribuindo, 

assim, com um melhor desempenho das instituições89 de um Estado (Nee, 1989; 1991; 

1992; Nee e Cao, 1999; Nee e Young, 1991; Qian, 1999).  

 

 

4.2 Necessidade de Reformas nas Grandes SOEs 

 

 

Enquanto que pequenas estatais são privatizadas na década de 1980, as privatizações de 

grandes SOEs ocorrem a partir da década de 1990. Isso se dá, devido ao fraco 

desempenho dessas indústrias. Entre 1978 a 1990, a lucratividade dessas indústrias cai 

de 24.2% para 12.4, quando comparada com os demais empreendimentos (coletividades 

agrícolas, e posteriormente, privatizações). Em 1996, essa lucratividade cai para 6.5% 

(National Bureau of Statistics of China, 1997).  

 

Embora o processo de privatizações tenha sido iniciado, as grandes empresas estatais 

localizadas nos centros urbanos permanecem sem reforma durante esse primeiro 

momento do processo de transição. Além disso, os seus gerentes são nomeados pelo 

governo central, e essas designações são realizadas baseadas em processos políticos 

densos, contribuindo com o corporativismo local. Ao tratar sobre esse assunto, Qian  

aponta que: 
 

First, the appointment process is politicized, secretive, and complicated. 
When the Party selects both managers and politicians at the same time, it 
may not choose the right people as managers. Second, the selection and 
evaluation methods are based on information through bureaucratic rather 
than market channels (…) Third, the Party bureaucrats have neither the 
ability nor the incentives to make the right decisions on managerial selection 
according to business criteria because they are mainly politically motivated 
(1999, p.39). 

 

Com isso, esses grandes empreendimentos estatais não conseguem ser reformados sem 

que haja o processo das privatizações: delegar maior controle para os gerentes dessas 

empresas significa fornecer incentivos para o aumento da produção, mas também 

permite que esses gerentes tenham o livre acesso aos recursos do governo, o que pode 

                                                 
89 Isso significa dizer que o conjunto das vantagens adquiridas através de regras claras e de direitos bem 
definidos estabelece relações duradouras, trazendo credibilidade e desenvolvimento sócio-econômico em 
um longo prazo. 
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provocar um aumento nos custos de agência (agency costs)90 e, conseqüentemente, o 

problema do principal-agente91. Por outro lado, manter o Partido Comunista no controle, 

evitando possíveis desfalques em suas contas públicas, provoca o aumento da 

interferência política nos assuntos econômicos, podendo resultar em elevados custos 

políticos (political costs) (Qian, 1996). Nesse sentido, uma redução na influência do 

poder político do Partido sobre essas empresas permite uma maior independência e 

autonomia empresarial. 

  

Entretanto, o Partido permanece no poder: “unless the issue of the Party’s role is 

addressed, the goal of ‘separation of government and enterprise’ cannot be 

materialized’” (Qian, 1999, p.40). Assim, já em 1994, o processo de privatizações 

dessas grandes SOEs torna-se inevitável. Faz-se necessário que maiores recursos sejam 

injetados nessas empresas, para que o aumento nos custos com as transações seja 

evitado. Embora esse processo seja de fundamental importância no caminho percorrido 

pela reforma institucional na China, esta pesquisa não se concentra em aprofundar esta 

análise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
90 Esses custos são oriundos de conflitos existentes entre o Partido e os gerentes, denominados agentes. 
Dessa forma, devido ao conflito, os gastos do governo central aumentam consideravelmente (auditoria, 
gastos para estruturação da empresa, etc), para que os interesses desses gerentes visem atender aos 
interesses do Partido, e assim, os benefícios sejam maximizados.  
91 Na ciência política contemporânea, assim como na economia, o problema principal-agente tem sido 
comumente tratado em análises conflituosas sobre o comportamento de agentes, ou seja, pessoas 
contratadas que são subordinadas ao governo, e o comportamento do principal, que neste caso refere-se 
ao governo chinês, representando os interesses do Partido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A introdução de mecanismos da reforma institucional influencia o processo de transição 

para o mercado. Esses mecanismos implantados a partir 1979, igualmente facilitam uma 

alteração na burocracia maoísta. Essa alteração institucional, entretanto, ainda está em 

fase inicial. Além disso, e apesar da reforma na agricultura ter adquirido grande alcance, 

há importantes áreas de continuidade com o passado, pois muitas das características 

burocráticas da era maoísta continuam a persistir como instituições modelando a 

dinâmica da intervenção estatal.  

 

A cultura organizacional da era maoísta é constituída através de uma ampla experiência 

histórica e bastante enraizada em uma burocracia socialista. Por isso, pode ser bastante 

complicado descartá-la, apesar das tentativas dos líderes da reforma em se criar uma 

burocracia rural mais moderna, com direitos de propriedade bem definidos e instituições 

de mercado fortalecidas. Assim, faz-se possível criar condições para o rompimento ou, 

pelo menos, a diminuição das relações verticais corporativistas estabelecidas entre 

governos locais e empresas. 

 

O sistema chinês moderno passa a incluir uma divisão das decisões políticas entre os 

governos locais, a partir da descentralização fiscal. Essa descentralização permite uma 

maior dinâmica organizacional do governo chinês.  Entretanto, e mesmo considerando a 

possível existência de um federalismo “conservador de mercado”, aos moldes chineses, 

com o surgimento de um novo e diferente contexto institucional, a autonomia dos 

governos locais permite que relações verticais sejam estabelecidas com as empresas em 

troca de favores (gift economy).  

 

Essa relação permite o aumento do corporativismo local, transferindo a ineficácia do 

legado maoísta dos ministérios centrais para os governos locais. Com a persistência da 

redistribuição em economias pós-socialistas, tanto os gastos dos governos locais, quanto 

os custos com as transações são elevados. Estas características se tornam responsáveis 

pelas dificuldades enfrentadas no processo de transição, e conseqüentemente, pelo 

aumento nas incertezas entre os atores em uma negociação de mercado. Contudo, diante 

da forte liderança do Partido Comunista e de fracas estruturas de mercado, a 
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necessidade de uma maior dinâmica da descentralização fiscal ocorre devido ao 

aumento dos pequenos empreendimentos.  

 

A influência das pequenas empresas chinesas pode ser entendida como uma das causas 

pela qual a China responde de forma mais favorável naquele momento à reforma 

institucional do que a Europa Oriental e Central e a antiga União Soviética. Ou seja, 

durante a década de 1980, quando esses Estados, atualmente chamados de pós-

socialistas, não admitem que uma mudança em seus arranjos institucionais permita a 

transição para o mercado de suas economias. 

  

Assim, a preponderância das TVEs, ou formas híbridas organizacionais na reforma 

chinesa, funciona como explicação para o aumento da produtividade agrícola. 

Considera-se que uma importante característica da economia alternativa chinesa são as 

formas híbridas organizacionais, o que torna a reforma institucional na China uma 

engrenagem diferenciada.  

 

Além disso, e como importante instrumento da reforma, a introdução das ZEEs pode ser 

considerada de fundamental importância no processo de transição para o mercado, na 

medida em que facilita as transações entre o mercado interno e o mercado internacional 

nas regiões onde estão localizadas.  

 

Diante de tais explicações, cabe aqui resumir os argumentos apresentados no decorrer 

desta pesquisa (Quadro1), a partir dos objetivos alcançados e, assim, da hipótese 

sustentada (partial reform). Conseqüentemente, torna-se possível compreender como a 

implantação dos mecanismos da reforma institucional na China contribui com o seu 

processo de transição de uma economia redistributiva para uma economia de mercado. 
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Quadro 1 – Considerações sobre o Processo de Transição para o Mercado na 

China (1979-1993) 

MECANISMOS 
DA REFORMA 

INSTUTCIONAL 

PROCESSO DE TRANSIÇÃO 
PARA O MERCADO 

DESAFIOS 
INSTITUCIONAIS 

ENFRENTADOS APÓS 1993 

Descentralização 
Fiscal do Governo 
Central 

Maior dinâmica das formas 
organizacionais do governo central; 
transferência das hierarquias dos 
ministérios centrais para os governos 
nas regiões; possível federalismo “aos 
moldes chineses” e capitalismo político. 

Diminuição das relações 
informais estabelecidas entre 
governo e gerentes empresariais; 
maior autonomia ofertada aos 
setores empresariais. 

Transformação das 
Coletividades 
Agrícolas 

Maior dinâmica das coletividades 
agrícolas; surgimento de formas 
híbridas organizacionais (TVEs => 
característica chinesa de mercado); 
aumento na produtividade das 
coletividades e, já durante o início da 
década de 1990, das empresas privadas; 
aumento relativo do emprego e renda 
per capita. 

Diminuição do capital político ou 
das conexões políticas entre 
TVEs e privatizações com os 
governos; definição dos direitos 
de propriedade para que maiores 
incentivos sejam ofertados; 
reformas nos empreendimentos 
estatais (SOEs); aumento na 
competitividade entre os setores 
empresariais. 

Introdução das 
ZEEs (Zonas 
Econômicas 
Especiais) 

Política de portas abertas (open door 
policy); interação com outros mercados 
globais; considerável aumento nos 
investimentos externos (IEDs) e nas 
multinacionais registradas. 

Condições para uma maior 
competitividade com o mercado 
internacional nas regiões onde as 
ZEEs não estão presentes. 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Através da descentralização fiscal do governo central, os governos locais passam a agir 

com uma maior autonomia na economia, permitindo, entretanto, que as forças do 

corporativismo local sejam presentes. Por outro lado, e com o aumento das 

coletividades agrícolas, isto é, das TVEs, característica própria do mercado chinês, o 

empreendedorismo chinês é transformado, possibilitando maiores conexões com o 

mercado interno. Por fim, a entrada de capital externo na economia facilita a interação 

chinesa com outros mercados, contribuindo com a inserção de maiores e novas 

tecnologias e dinâmicas empreendedoras.    

 

O desempenho sócio-econômico tem sido positivo na medida em que o mercado ganha 

forma e algumas instituições são fortalecidas. Assim, esse desempenho se justifica pela 

introdução de uma economia voltada para o mercado, e não pelos arranjos de uma 

economia redistributiva. Mas o destino do mercado não apenas depende desse 

desempenho. A forma como poder e privilégios estão distribuídos entre as diferentes 

84 
 



esferas do governo é igualmente importante na definição da trajetória econômica do 

mercado.  

 

As relações verticais ainda persistem na China. Os mecanismos da reforma institucional 

introduzidos durante o primeiro momento de seu processo de transição favorecem 

parcialmente a economia, na medida em que os arranjos do socialismo e, assim, a 

redistribuição, ainda persistem. A forte influência de laços políticos na economia não 

permite que o mercado seja fortalecido, com direitos de propriedade bem definidos e 

incertezas reduzidas. Os custos com as transações se tornam elevados, e assim, o poder 

dos cadres e o pagamento de tributos informais pelas privatizações aos governos locais 

em troca de favores estão presentes (forte influência do capital político). Nesse sentido, 

sustenta-se que a reforma institucional na China pode ser considerada como uma 

reforma parcial para o mercado (partial reform - hipótese falsificável). 

 

Através dessa pesquisa, entende-se que a reforma nos arranjos institucionais de um 

Estado contribui com o seu processo de transição econômica para o mercado, na medida 

em que o governo cria condições para que as instituições sejam aos poucos fortalecidas. 

Com instituições mais preparadas para esses desafios, a influência política no mercado 

pode ser reduzida.  

 

E com a China não é diferente. Considera-se que o capital introduzido por instituições 

de mercado mais fortalecidas pode consolidar o processo de transição e, inclusive, 

diminuir o capital político entre as diversas regiões chinesas. Para que isso seja possível, 

ainda há um caminho a ser percorrido.  

 

O elevado desempenho sócio-econômico na década de 1980 contribui com a redução 

das desigualdades, mesmo diante da corrupção ocasionada pela redistribuição. No 

entanto, esse debate pode ser aprofundado durante a segunda metade do processo de 

transição na China, no momento em que grande parte das economias socialistas ou pós-

socialistas passa igualmente a abandonar os arranjos do socialismo em busca de 

mercado atrelado a modernização agrícola e industrial. O governo central chinês 

enfrenta outra fase desse processo de transição, adotando diferentes e novos 

mecanismos da reforma, mas estes não são aqui explorados. Com isso, um maior 

refinamento sobre a temática das desigualdades sociais entre esses Estados ou um 
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mergulho maior nas conseqüências da redistribuição em uma economia pós-socialista 

durante a década de 1990 em diante, são algumas temáticas que precisam ser 

averiguadas e mais exploradas. Mas isso fica como proposta para uma futura agenda de 

pesquisa. 

 

Nesse sentido, e a partir das análises aqui efetuadas, entende-se que o governo chinês 

pode criar condições para finalmente vir a enfrentar uma diminuição dos focos da 

influência do capital político nas diversas regiões, afinal, a mudança é possível onde 

quer que sejam introduzidas instituições capazes em transformar um determinado 

contexto. 
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