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RESUMO 

 

MENEZES, Carla Cristina Costa de. Made in China: fenômeno que levou o Brasil a 
reconhecer a China como economia de mercado. 2010. 106 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciência Política) - Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010. 
 
 
A China é hoje um ator internacional com uma ampla diversidade de interesses e parcerias 
correspondente à sua importância econômica, política e diplomática. O verdadeiro motor do 
crescimento da China é sua constante reestruturação econômica, nos moldes tipicamente 
chineses de investimento estatal associado ao capital estrangeiro. A China se mantém 
governada com base na ditadura do partido único – Partido Comunista Chinês (PCC), muito 
embora o Ocidente almeje uma abertura política do país ao capitalismo. Não obstante sua 
forma de governo, a economia chinesa está bastante atrelada às exportações, seu 
vertiginoso crescimento está diretamente relacionado à sua inserção internacional 
representada pela aceitação mundial dos produtos fabricados na China. O que interessa no 
presente estudo é a análise das relações políticas, econômicas e diplomáticas entre Brasil e 
China, a fim de identificar as principais razões que levaram o Brasil a reconhecer a China 
como economia de mercado. 
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ABSTRACT 

 

MENEZES, Carla Cristina Costa de. Made in China: phenomenon that led Brazil to 
recognize China as market economy. 2010. 102 f. Dissertação (Mestrado em Ciência 
Política) - Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010 
 
 
China is today an international actor with a wide diversity of interests and partnerships 
corresponding to its economic, political and diplomatic importance. The real engine of growth 
in China is its constant economic restructuring, along the typically Chinese lines of state 
investment associated with foreign capital. China is still governed on the basis of single-party 
dictatorship - the Chinese Communist Party (CCP), although the Occident craves a political 
opening of the country to capitalism. Notwithstanding its form of government, the Chinese 
economy is very tied to exports; its rapid growth is directly related to its international insertion 
represented by the worldwide acceptance of products made in China. What matters in the 
present study is the analysis of political, economic and diplomatic relations between Brazil 
and China, to identify the main reasons that led Brazil to recognize China as market 
economy. 
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INTRODUÇÃO 

A política externa consiste no conjunto de posturas, práticas e iniciativas do Estado 

relacionadas com o ambiente político que o envolve: o sistema internacional de Estados. 

Raymond Aron (2002), em Paz e guerra entre as nações, define o sistema internacional 

como "o conjunto constituído pelas unidades políticas que mantêm relações regulares entre 

si e que são suscetíveis de entrar numa guerra geral". 

Os sistemas internacionais são constituídos de unidades separadas, isto é, Estados 

soberanos que se encontram integrados pelas relações de independência. A estrutura desse 

sistema envolve a consideração dos seus limites. A distância geográfica, por exemplo, por 

muito tempo foi um fator determinante na delimitação dos sistemas: entidades políticas 

muito distantes não podiam manter relações interativas regulares. Também funcionou como 

fator de delimitação espacial a premissa de interdependência política das entidades. 

A estrutura do sistema também depende da configuração da relação de forças. Os 

sistemas organizam-se em torno das grandes potências, ou seja, dos Estados que dispõem 

dos meios para exercer uma influência significativa sobre todos os demais. Apenas as 

entidades políticas cujo poder é levado em conta são participantes integrais de um sistema 

de Estados, de modo que a configuração da relação de forças dos sistemas influi 

decisivamente sobre os padrões de aliança, tensão e conflito que dinamizam. 

Há, porém, uma delimitação do comportamento legítimo ou admissível dos atores em 

um contexto específico. Durante os anos 50 e 60, a preocupação com a dimensão cultural 

das relações internacionais gerou frutos importantes, como as análises de política externa 

que enfatizavam o papel das variáveis cognitivas. Hoje, a formação de identidades 

diversificadas e a cultura tornam-se variáveis endógenas às análises das instituições 

internacionais. O tema da cultura e da formação de identidades em um cenário internacional 
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progressivamente globalizado, composto de atores crescentemente reflexivos, não pode ser 

marginalizado. 

Na medida em que se vive um momento de crise e transformação, a necessidade de 

historicizar e perceber a construção social dos conceitos assinalada pelos teóricos críticos e 

construtivistas representa um passo adiante em relação à influência realista. Trabalhar com 

economia política internacional hoje é adotar uma tendência de voltar a enfatizar os papéis 

da cultura e da história na configuração da arena internacional.  

Na segunda metade do século XX, a bipolaridade de poder estruturou as relações 

entre os Estados e definiu os padrões de conflito e cooperação em escala global, a partir 

desse entendimento foi construído o capítulo primeiro, cujo enfoque fortemente teórico 

busca analisar a cooperação internacional existente entre o Brasil e a China sob a ótica da 

teoria das relações internacionais. São analisadas as principais escolas das relações 

internacionais: idealista, realista e radical. E situa-se o estado da arte nas relações 

internacionais e a cooperação enquanto nova tendência da disciplina. 

Considerando fatores históricos associados à teoria do path dependent, a presente 

obra analisa, em seu capitulo segundo, o comunismo e a economia de mercado na China 

face ao capitalismo ocidental. Faz-se ainda um estudo dos períodos de governança de Mao 

Tse-Tung e de Deng Xiaoping, as reformas políticas e econômicas ocorridas na China 

desde a ascensão de Deng Xiaoping ao cargo de secretário-geral do Partido Comunista 

Chinês (PCC), após a morte de Mao, reformas econômicas passaram a se concretizar. A 

política chinesa de atrair investimentos estrangeiros e seu desenvolvimento em proporções 

mundiais também são considerados no capítulo dois. 

Foi durante o período de 1976 a 1997 que as reformas de Deng Xiaoping culminaram 

com a implantação de uma economia de mercado nos moldes chineses. A China era um 

país comunista, no qual o Estado controlava toda a economia, afetando a definição de 
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preços, investimentos e créditos, isto cerca de dez anos antes da queda do Muro de Berlim. 

Em fins de 1978 a China optou pela abertura ao capital externo, reformulação de sua 

economia e adaptação à globalização capitalista. Assim, em dezembro de 2001, entrou para 

OMC, aceitando ser considerada uma economia em transição pelo período de quinze anos. 

Como tema central, os moldes da economia de mercado socialista são tratados no capítulo 

três do trabalho, que preocupa-se com a demonstração da forte atuação do Estado chinês 

na economia e o seu conseqüente sucesso. 

As relações de cooperação internacional mantidas entre a República Federativa do 

Brasil e a República Popular da China são objeto de análise do quarto capítulo, importante 

para elucidar a decisão brasileira de reconhecer a China como economia de mercado. De 

acordo com a visão Ocidental, a abertura econômica da China deveria estar associada à 

sua abertura política. A transição de economia planificada à liberação do mercado, 

responsável pelo vasto e ligeiro crescimento da China, representa, para o Ocidente, uma 

contradição entre a liberdade econômica e repressão política representada pelo 

unipartidarismo do Partido Comunista da China -PCC. 

A China é uma uma civilização com mais de 3 mil anos, que abriga mais de um 

bilhão de pessoas, possui uma forma de governo autoritária e formalmente comunista, 

caracterizada por possuir valores e tradições completamente diferentes daquelas ostentadas 

pelo Ocidente. Seria essa a China que o Brasil reconheceu como economia de mercado? 

De acordo com os padrões ocidentais, para caracterização de uma economia 

como de mercado, alguns fatores devem ser observados: conversibilidade monetária; livre 

negociação dos salários; abertura para que empresas estrangeiras operem no país e 

mínima intervenção estatal. Quanto a esses fatores, observa-se a atuação do governo 

chinês no sentido de, para atrair investimentos, abre as portas do país às empresas 

estrangeiras, onde além não tributar investimentos financeiros deixa as empresas livres para 
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operarem dentro do mercado chinês sozinhas, ou em joint ventures (associações de 

empresa nacional com empresa estrangeira, sujeita à legislação nacional chinesa). 

Com questões culturais e históricas funcionando enquanto variáveis nas relações 

internacionais entre Brasil e China, esta perspectiva de estudo possui como objetivo geral 

compreender como se deu a construção das relações sino-brasileiras e quais foram as 

razões que levaram ao aprofundamento da parceria entre os dois países para que o Brasil 

chegasse ao reconhecimento da China como economia de mercado, antes desse 

reconhecimento ter sido feito pela Organização Mundial do Comércio - OMC. 

Em face da dinâmica própria do sistema internacional, analisam-se as relações 

diplomáticas estabelecidas entre os dois países e suas conseqüências para o 

relacionamento cooperativo entre ambos. Uma análise mais aprofundada sobre as relações 

diplomáticas sino-brasileiras justifica-se pelo fato de as relações políticas e econômico-

sociais estabelecidas entre brasileiros e chineses terem sido pouco estudadas nos últimos 

anos, a partir da visão das relações internacionais, principalmente através da utilização de 

seqüências históricas para estabelecer um nexo causal entre a transformação do regime 

econômico e eventos temporalmente remotos. 

Na conclusão, uma análise geral leva à explicação de como foram importantes para 

a decisão política brasileira a expansão econômica chinesa, decorrente da penetração dos 

investimentos estrangeiros após a sua abertura ao capital internacional, e o mecanismo de 

cooperação que, historicamente, fez os dois países buscarem bons relacionamentos 

políticos e econômicos. 

De modo geral, o estudo trata de uma análise de fatores econômicos, políticos e 

diplomáticos de reflexos mundiais que desencadearam uma decisão política do Brasil, nesse 

momento em que o eixo da economia mundial vem se deslocando no sentido asiático, e os 

países se identificando a partir da formação de blocos econômicos. 



 

 

 

16 

Alguns questionamentos, entretanto, ainda permanecem: os Estados Unidos ainda 

são o líder da economia mundial? Até quando sua posição se manterá frente ao sucesso 

chinês? Que posição ocupará a China no mercado mundial em 2050? Quanto às relações 

sino-brasileiras no atual cenário político internacional, não estariam marcadamente 

dominadas, quiçá, viciadas, pelo império do capitalismo e pela visão da cultura ocidental? 

Espera-se, assim, contribuir para o esclarecimento e compreensão dessas questões.



1 A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL ENTRE BRASIL E CHINA 

SOB A ÓTICA DA TEORIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 
1.1 AS ESCOLAS DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

O estudo das relações internacionais, ou seja, das relações estabelecidas entre os 

Estados, é recente e apenas se transformou em disciplina acadêmica no século XX. A 

análise do Estado foi cada vez mais influenciada pelas investigação da posição por ele 

ocupada e do papel desempenhado no sistema geral e nos subsistemas particulares em que 

está inserido. Entretanto, o vasto campo de estudo das relações internacionais não é 

definido de forma consensual, o que é bastante enriquecedor ao debate. 

Diferentes autores encaram de modo divergente - e muitas vezes conflitante - o 

objeto das relações internacionais. De forma geral, é possível identificar três tradições 

divergentes que informam a produção acadêmica de teorias sobre as relações 

internacionais. 

1.1.1 Escola Idealista 

Oriunda do pensamento iluminista, a escola idealista enfatiza a comunidade de 

normas, regras e idéias que sustentam o sistema de Estados. É proveniente da noção de 

direito natural que uma vez aplicada ao sistema internacional, implica a definição da justiça 

como arcabouço das relações entre os Estados. Fortemente influenciada pela visão 

rousseauniana do contrato social voltada para um contexto específico, essa tradição, que se 

desenvolveu e se reforçou no mundo anglo-saxão sob a forma de uma reação moral aos 

horrores da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), forneceu os parâmetros para a escola 

idealista (HERZ, 1997). 
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A escola idealista assenta-se sobre a idéia iluminista ancestral da possibilidade de 

uma sociedade perfeita. Essa meta moral condiciona o caráter francamente reformista dos 

autores, que se preocuparam em adaptar o sistema internacional às exigências do direito e 

da justiça. 

O Liberalismo, considerada por muitos como idealista, é também uma das 

grandes tradições do pensamento ocidental, e foca sua análise no indivíduo, na legitimidade 

das instituições do governo, nas questões que se referem ao comércio e sua preocupação 

com o âmbito doméstico (NOGUEIRA; MESSARI 2005). O liberalismo considera que há 

possibilidades de cooperação em um sistema internacional, mesmo que anárquico, além de 

considerar as variáveis internas dos Estados na análise de sua atuação internacional. 

O cerne do idealismo, entretanto, são as formas imperfeitas de governo que 

provocam as guerras defendidas por Immanuel Kant em “A Paz Perpétua”, de 1795. Para o 

filósofo alemão, é somente através de um regime em que o povo tenha voz, e possibilidade 

de desenvolvimento de uma opinião pública é que a paz poderia ser alcançada em âmbito 

internacional. 

Porém, para Kant, as repúblicas seriam mais pacíficas graças à natureza de 

suas instituições e à observância do estado de direito. Não se supõe que os indivíduos se 

convertam à causa da paz por meio de algum processo educativo, cultural ou espiritual. Ao 

contrário, Kant afirmava que até mesmo uma ‘nação de demônios’ seria pacífica se bem-

ordenada de acordo com princípios republicanos (NOGUEIRA; MESSARI 2005).  

1.1.2 Escola Realista 

A escola realista enfatiza não a comunidade ideológica do sistema 

internacional, mas seu potencial conflitivo. As raízes desse estilo encontram-se 

essencialmente em Maquiavel e Hobbes. Maquiavel sublinhou a importância da força na 
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prática política liberta de constrangimentos morais e conferiu legitimidade aos interesses do 

soberano. Em seu pensamento, os fins condicionam os meios. O inglês Hobbes, como o 

italiano Maquiavel, nutria profundo pessimismo em relação à natureza humana. Seus 

comentários sobre o sistema internacional traçam um paralelo entre as relações 

estabelecidas pelas pessoas na ausência do Leviatã (HERZ, 1997). 

Por essa via, ele realça a idéia de ausência de um poder soberano e imperativo 

nas relações internacionais, o que se tornou a fonte da argumentação básica da escola 

realista. No plano acadêmico, a escola realista desenvolveu-se como reação aos fracassos 

da "política do apaziguamento" conduzida na Europa do entreguerras. Substituindo a meta 

moral do sistema internacional pela análise das condições objetivas que determinam o 

comportamento dos Estados. 

Os pensadores realistas ancoraram sua argumentação nas noções de anarquia 

inerente ao sistema e da tendência ao equilíbrio de poder como contraponto a essa 

anarquia. As divergências entre os autores realistas a respeito dos condicionantes do 

comportamento dos Estados originaram a corrente neo-realista, também conhecida como 

realismo estrutural. Contrariamente aos realistas que tentam definir o comportamento dos 

Estados pela ânsia de poder, os neo-realistas preferiram identificar a busca da segurança 

como causa última da prática política no sistema internacional. Esse enfoque realça a 

problemática da estrutura do sistema, que define as formas e graus da insegurança 

experimentado pelos atores isoladamente (HERZ, 1997). 

A escola Realista é dominante no estudo das Relações Internacionais. Um dos 

assuntos mais tradicionais da escola, a guerra, já havia sido tratado milênios atrás, por 

Tucídides, em que os pressupostos centrais da escola já começavam a ser desenhados, tal 

como a consciência de que não havia uma autoridade legítima no cenário internacional – a 

anarquia – e a idéia de que o medo da não sobrevivência fazia com que os Estados se 

engajassem em guerras (NOGUEIRA; MESSARI 2005).  



 

 

 

20 

Já o Realismo Clássico, de uma maneira geral, tem como princípios básicos a 

consideração do Estado como principal ator do sistema internacional, além de compreendê-

lo como um ator unitário e racional. Além do mais, dentro de uma hierarquia nas Relações 

Internacionais, as questões de segurança estão geralmente no topo da lista.  

O realismo político exposto por Hans Morgenthau (2003) expõe que é a teoria 

mais apropriada para entender a política internacional, já que é racional e leva em 

consideração a análise de casos passados para apreender o presente, sendo que a única 

forma de se alcançar estabilidade no mundo é através do equilíbrio de poder. O Realismo 

tem um enfoque principalmente descritivo, em detrimento de uma visão normativa. 

1.1.3 Escola Radical 

A terceira tradição tem raízes mais recentes, situadas no pensamento marxista. 

Karl Marx não produziu uma teoria do sistema internacional, mas da história da revolução 

Social. Ao contrário das tradições citadas anteriormente, não é a cooperação ou o conflito 

entre os Estados o seu objeto, mas o conflito entre as classes sociais. O Estado é um 

elemento marginal no pensamento marxista, e o comportamento dos Estados, quando 

enfocado, surge apenas como veículo para interesses econômicos, políticos ou ideológicos 

de outros atores (HERZ, 1997).  

Contudo, principalmente por meio de Lênin, a tradição marxista forjou um 

pensamento sobre as relações internacionais, classificado como escola radical ou 

neomarxista. O Ambiente internacional das últimas décadas do século XIX e início do século 

XX - marcado pela expansão colonial das potências européias na Ásia e na África, por 

políticas semi-coloniais dos Estados Unidos no Caribe e Extremo Oriente, bem como do 

Japão nas áreas insulares e costeiras da Ásia oriental e do sudeste - condicionou a 

teorização leninista sobre o imperialismo. 
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A Terceira Internacional Comunista, ou Comintern (1919-1943), fundada por 

Lênin para instruir partidos comunistas de todo o mundo, lutava pela superação do 

capitalismo, estabelecimento da ditadura do proletariado, abolição de classes e realização 

do socialismo, sob esses propósitos, o Partido Comunista Chinês, fundado em 1941, foi 

orientado. 

O argumento original de Lênin, entretanto, consistiu na ligação entre a prática 

imperialista e a guerra entre as potências. A noção de imperialismo jamais foi nitidamente 

definida entre os autores da escola radical. O rótulo "imperialismo" é utilizado em diferentes 

contextos, designando às vezes qualquer império, outras, apenas os impérios coloniais dos 

séculos XIX e XX. Nas obras posteriores dos marxistas não fica claro se o termo designa a 

"etapa superior do capitalismo" a que se refere Lenin ou a um sem número de relações 

econômicas entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos (HERZ, 1997). 

Contudo, a preocupação pelas relações de subordinação econômica entre 

estágios desiguais de desenvolvimento industrial e tecnológico veio a formar o arcabouço 

das análises radicais ou neomarxistas do sistema internacional. Essas abordagens, sob o 

ponto de vista metodológico, contribuem para lançar luz sobre os atores do sistema 

internacional que não são Estados: grupos econômicos e corporações transnacionais, 

igrejas, instituições privadas multilaterais, organizações sindicais, ambientais e não-

governamentais em geral. 

1.2 TEORIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS APLICADA À 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL ENTRE BRASIL E CHINA 

1.2.1 O Estado da Arte nas Relações Internacionais 

O estudo de relações internacionais está hoje em evidência devido às profundas 

transformações que vêm marcando o sistema internacional, seja em decorrência do fim do 
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conflito bipolar, seja como resultado da aceleração dos fenômenos da 

transnacionalização/globalização e da fragmentação sociocultural. Assim, abrem-se novos 

campos de estudo, inauguram-se novos projetos de pesquisa e o movimento de importação 

de teorias e problemas de outras ciências sociais se intensifica. 

Por outro lado, o papel das instituições internacionais envolvidas nas mudanças 

estruturais de um sistema bipolar para outro, multipolar, ou unipolar, também são 

questionados no contexto deste trabalho. Tanto variáveis endógenas como exógenas à 

disciplina de relações internacionais tiveram profunda influência na configuração do atual 

estado da arte. Quanto às variáveis endógenas, cabe mencionar as críticas ao paradigma 

realista e, particularmente, à sua versão neo-realista feitas por teóricos críticos, liberais e 

marxistas. 

Quanto às variáveis exógenas, além do fim da Guerra Fria e do conflito entre dois 

sistemas socioeconômicos distintos, cabe citar a reflexão pública sobre o fenômeno da 

globalização e o contato com o fluxo transnacional de bens materiais, culturais, financeiros, 

de epidemias etc.; a permanência de conflitos violentos a despeito das promessas liberais; 

os problemas vinculados à distribuição de recursos; o descongelamento das estruturas 

centrais do sistema ONU; os conflitos étnicos e nacionais; a constatação de que problemas 

tais como narcotráfico, terrorismo, desequilíbrio ecológico, desenvolvimento econômico, 

migrações e controle de armamentos só podem ser tratados em contextos multilaterais; o 

papel das Organizações Não-Governamentais; e os processos de integração regional 

(HERZ, 1997). 

 Da década de 70 em diante, a consciência em relação à intensificação e 

diversificação das formas de interação no ambiente internacional associou, definitivamente, 

o debate sobre a ordem internacional à busca de uma explicação sobre a formação de 

normas e instituições internacionais. A análise de regimes internacionais tem ocupado uma 
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parte expressiva da pesquisa em relações internacionais, permitindo um translado do foco 

nas relações de poder entre Estados para questões políticas (KEOHANE, 1989). 

Bobbio (2000) advoga que no século XX podemos encontrar três grandes 

avanços no que tange a normatização da sociedade internacional e rumo à democratização 

do sistema internacional. O primeiro evento que Bobbio cita é a busca pela aceitação de um 

pacto de não agressão entre os atores estatais internacionais, pacto este que tende a incluir 

todos os membros da sociedade internacional. Neste sentido, a Liga das Nações (defendida 

veementemente por Wodroow Wilson, ex-presidente dos EUA) tentou a consolidação de tal 

pacto, somente concretizado, de certa maneira com as Nações Unidas.  

O segundo evento é a aparição da figura de um “Juiz” internacional, como 

árbitro permanente, que surgiu após a II Guerra Mundial na figura da Corte Internacional de 

Justiça. Vale ressaltar, no entanto, que este juiz não conta com uma fonte de poder 

coercitivo próprio, logo suas decisões muitas vezes podem ser desrespeitadas. O terceiro 

evento refere-se à própria criação da Sociedade das Nações e da ONU como a busca de 

uma terceira via, superando a anarquia sem cair na autocracia.  

Contudo, constata-se, então, que nas relações internacionais, apesar dos 

avanços dos processos de democratização, ainda estão presentes, de maneira forte, 

marcas do sistema de equilíbrio e anarquia. Os Estados democráticos são assim obrigados 

a pensar na sua sobrevivência quando se deve conviver com outros estados não-

democráticos, o que pode levar a abalos sua situação interna.  

1.2.2 Cooperação: a Nova Tendência das Relações 

Internacionais 

Regimes são conjuntos de princípios, normas, regras e procedimentos para os quais 

as expectativas dos atores convergem. Estas normas e instituições são marcadas pela 
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ausência de uma ordem política hierárquica e mecanismos de implementação de sanções. 

Assim, há uma delimitação do comportamento legítimo ou admissível dos atores em um 

contexto específico. É importante notar que a teoria de regimes se refere a padrões de 

cooperação vinculados a áreas temáticas. Trabalhos sobre regimes têm possibilitado a 

compreensão de formas de cooperação internacional e construção de instituições na 

ausência de governo. 

Os institucionalistas, como Keohane (1989), são os herdeiros diretos da literatura 

sobre regimes e cooperação internacional da década de 80. Segundo eles, as instituições 

podem estimular a cooperação entre atores racionais egoístas na medida em que reduzem 

incertezas, diminuem o custo das transações, provêem informações e estabilizam 

expectativas, modificando assim a relação custo/benefício. 

Os autores institucionalistas afastam-se da premissa, básica para os neo-realistas, 

de que os atores buscam sempre ganhos relativos. Assim, em situações que se distanciam 

de jogos soma zero a possibilidade de cooperação aumenta. As instituições que puderem 

ser construídas a partir dessa concepção de cooperação serão o pilar da ordem 

internacional. O principal foco de debate com os neo-realistas refere-se, justamente, à 

natureza do sistema internacional.  

Os neo-realistas enfatizam que os atores se movem segundo a lógica dos jogos 

soma zero, ou seja, buscam ganhos relativos. Nesse contexto, as possibilidades de 

cooperação são limitadas e o aliado de hoje deve ser visto como o inimigo de amanhã. Além 

disso, a formação de uma rede de instituições internacionais não mudaria a estrutura do 

sistema, e o problema da insegurança no sentido militar mantém-se relevante (HERZ, 

1997). 

Na medida em que o estudo de instituições internacionais se torna crescentemente 

relevante devido às relações de interdependência das sociedades nacionais e ao papel das 
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organizações internacionais, o debate teórico sobre sua natureza e seus papéis mescla-se 

com os principais focos de discussão no campo das relações internacionais. Assim, o 

debate entre institucionalistas e realistas sobre o tema expressa os contornos da literatura 

hoje nessa área. Da mesma forma, as críticas construtivistas indicam a constituição de uma 

nova tradição entre os especialistas. Conclui-se que cooperação, conflito e formação de 

identidades são fenômenos que devem ser estudados em interação, associados a fatores 

culturais e históricos. 

A premência de estudos sobre os fenômenos de fragmentação e integração de 

comunidades, conflitos étnicos e nacionais, possibilidades de cooperação internacional e a 

necessidade de uma maior reflexão sobre o papel dos analistas de política internacional 

leva-nos de volta ao tema da cultura, ao papel de idéias e identidades, às análises de dentro 

para fora. Faz-se necessário voltar ao conceito de cultura internacional para entender os 

processos de cooperação internacional. 

O tratamento dado pode contribuir para uma sociedade internacional integrada, ou 

problematizar o fenômeno, assinalando a contradição entre o processo de universalização 

de um conjunto de idéias e as particularidades de diferentes grupos sociais. Ao contrário, as 

propostas dos institucionalistas sobre cooperação passaram a incorporar os conceitos 

fundadores do realismo: poder e racionalidade. 

O egoísmo, para Kant, é uma característica humana, o que, contudo não leva a 

espécie a desenvolver por completo suas habilidades. Sendo assim, são através de 

instituições e do pacto social, respeitando os direitos naturais do homem, que se incita o 

republicanismo, no sentindo de que é ético o agir pensando na comunidade. 

Bobbio, parafraseando a idéia de Kant, entende que a condição preliminar de uma 

paz perpétua era a de que todos os Estados tivessem a mesma forma de governo e que 

esta fosse a ‘república’ – aquela forma de governo na qual para decidir a guerra é preciso a 
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anuência dos cidadãos. Mas, os Estados só poderão se tornar todos democráticos em uma 

sociedade internacional democratizada. Porém, uma sociedade internacional democratizada 

pressupõe que todos os Estados que a compõem sejam democráticos (BOBBIO 2000).  

Na ação internacional de vários Estados, percebe-se que de fato são democráticos 

em âmbito interno, mas tendem à perpetuação de uma situação de hegemonia quando 

agindo no campo externo. Temos que levar em consideração também que há mais 

interesses em jogo tanto internos quanto externamente, tais como vantagens econômicas, 

posição geopolítica, defesa das fronteiras, migrações, etc, que trazem novos desafios para 

os debate, do que Kant trazia.  

É então patente que parte das idéias de Kant, mesmo após a criação de uma 

miríade de organismos internacionais, e das tentativas cada vez mais significativas de dar 

mais espaço a outros países que não os hegemônicos usuais, carregam uma carga de 

idealismo, talvez não alcançável no mundo tal como está. Contudo, o realismo clássico, ao 

considerar como impossível a cooperação em um sistema anárquico, se equivoca e não 

deixa espaço para manobras, no sentido de institucionalizar uma nova ordem de maior 

interdependência (HERZ, 1997).  

Sendo assim, a busca de um meio-termo entre o idealismo e o realismo tem um 

papel importante na política internacional, e deve considerar a importância da 

democratização interna dos Estados bem como do externo, ampliando as possibilidades de 

cooperação e da consolidação de uma relação cosmopolita entre os agentes internacionais. 



2 CHINA: COMUNISMO E ECONOMIA DE MERCADO 

 
2.1 CHINA COMUNISTA FACE AO IMPÉRIO DO CAPITALISMO: 

CONFUCIONISMO CHINÊS? 

Apenas depois de 1840 o comunismo ficou melhor caracterizado como forma de 

regime social que defende uma distribuição de riqueza igualitária e os bens produtivos são de 

propriedade comum de todos. O pensamento em uma sociedade ideal, que consagrasse 

igualdade de direitos surgia em meio às desigualdades sociais à epoca de Karl Marx, para 

quem o objetivo do comunismo era acabar com o confronto de classes, o que seria alcançado 

com domínio do proletariado através do declínio da burguesia. 

Baseado numa sociedade sem classes, o comunismo defende que todos têm os 

mesmos direitos, os mesmos ganhos e gastos. Entre os países que adotaram o regime 

comunista estão a U.R.S.S., a China, Cuba, Alemanha Oriental, Vietnã e Coréia do 

Norte. A partir de um ponto de vista político e econômico, o comunismo seria a etapa final 

de um sistema que visa a igualdade social e a passagem do poder político e econômico 

para as mãos da classe trabalhadora, explicam Karl Marx e Friedrich Engels (MARX, 1999). 

Entretanto, para atingir esse estágio, considerado talvez até utópico, o Estado 

deveria passar pelo socialismo, uma fase de transição onde o poder estaria voltado para 

organização da sociedade rumo à igualdade plena, onde os trabalhadores seriam os 

dirigentes e o Estado não existiria. O socialismo surgiu no século XX como uma corrente de 

pensamento que confronta o liberalismo e o capitalismo. 

Assim sendo, tem-se que o sistema político-econômico do socialismo é marcado 

por diferenças existentes no seu regime. Algumas doutrinas rigorosas acreditam no poder 

de uma sociedade ideal, sem, no entanto, informar os meios de atingi-la, o Socialismo 

Científico, desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels, está fundamentado no 
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materialismo histórico, voltada para a organização do proletário e para realização de uma 

revolução proletária. 

Confúcio teria vivido de 551 a.C. - a 479 a.C., porém, na China, a existência do 

Confucionismo contribuiu para a expansão econômica do país. O chamado “capitalismo 

chinês” resulta do ressurgimento do Confucionismo convicto da capacidade de 

transformação da natureza humana a partir de normas de comportamento que podem 

facilitar ou dificultar o desenvolvimento econômico. 

A busca da estabilidade interna é a preocupação constante da forma de governo 

chinês. Procura-se, principalmente, valorizar as tradições dos povos, suas práticas culturais, 

crenças e tudo que diga respeito à sua identidade nacional. O equilíbrio é obtido através de 

um conjunto de normas de comportamento desenvolvidas durante longos períodos 

monárquicos, de modo a permearem modos “feudais” (PINTO, 2000). 

O ressurgimento do confucionismo na China funciona como fator de agregação e 

de estabilidade, resultando no maior potencial de governabilidade nos Estados envolvidos 

com as normas comportamentais estabelecidas pelo sistema confucionista. 

Nesse contexto, os chineses desenvolveram cedo uma visão sinocêntrica do 

mundo, segundo a qual o imperador da China reinava sobre aquele país e as áreas 

vizinhas. Para os chineses o mundo poderia ser governado de forma harmoniosa e pacífica, 

como uma sociedade ideal, sob o mandato de um imperador virtuoso. Unidade e harmonia 

eram os objetivos a serem atingidos, numa visão utópica de como deveriam estabelecer-se 

as relações internacionais, ditadas a partir de um centro de decisões, que era a China. 

O Confucionismo emergiu como normas éticas sofisticadas de conduta, a serem 

respeitadas, inclusive pela elites dirigentes do país. São seis os princípios de Confúncio 1- 

Ren, humanidade (altruísmo);2- Li, ou cortesia ritual; 3- Zhi, conhecimento ou sabedoria 

moral; 4- Xin, integridade; 6- Zhing, fidelidade; 7- Yi, justiça, retidão, honradez. Hoje esse 
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conjunto de normas estabelecidas tradição e processo histórico chineses implica o 

ressurgimento do confucionismo como fator de agregação e progresso não apenas na 

China, mas em todo sudeste asiático. 

Não obstante o traço característico de desdém com que os chineses tratavam o 

comércio internacional, que era delegado a populações de outras etnias, as formas 

comportamentais foram influências importantes para os vínculos econômicos na China, 

dentre elas estão: a disciplina social, a aversão ao indivídualismo, o caráter prioritário da 

educação, a expectativa de liderança governamental, a perspectiva de longo prazo, a 

preocupação constante com a harmonia, e unidade familiar e o sentido do dever. 

2.2 A CHINA DE MAO TSE-TUNG E DE DENG XIAOPING 

Depois da unificação sob o Império Qin, a China foi dominada por mais de dez 

dinastias, o poder era centralizado na figura do Imperador, coadjuvado por ministros civis e 

militares e, principalmente, por um primeiro-ministro. As relações políticas com regiões 

dependentes do império eram mantidas à base de casamentos, coligações militares e 

ofertas. 

Nos séculos XIX e XX, a China estava permeada por concessões estrangeiras 

dentro do seu território: Cantão, Hankou (foi concessão britânica, depois alemã, russa, 

francesa e finalmente japonesa), Guangzhou Wan (concessão francesa), Qingdao 

(concessão alemã), Xangai (concessão britânica, depois fundiu-se com os Estados Unidos, 

finalmente concessão francesa), Tianjin (concessão para França, Reino Unido, Estados 

Unidos, depois para Japão e Alemanha, seguida por Itália, Império Austro-Húngaro, Rússia 

e Bélgica), Weihai (concessão ao Reino Unido), Hong Kong (concessão britânica), Macau 

(concessão portuguesa), Port Arthur (concessão russa, depois japonesa). 
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As diversas concessões foram regulamentadas pelos Tratados Desiguais, são 

assim chamados pelos chineses o conjunto dos tratados regulamentadores das concessões: 

Tratado de Nanquim-1842; Tratado do Rio Bug-1843; Tratado de Tianjin-1850; etc. A 

maioria das concessões geralmente representavam uma abertura forçada da China para os 

tratados de comércio com os países Ocidentais, eram dotadas de extraterritorialidade 

concedidas à potências ocidentais ou ao Império do Japão, onde as pessoas e as empresas 

eram julgadas em seu país de origem. 

Com cerca de 400 milhões de habitantes, a China do final do século XIX era um 

país submetido aos interesses das principais potências imperialistas. A República chinesa, 

no entanto, não conseguiu fazer frente às potências estrangeiras e nem aos chefes militares 

locais, chamados “os senhores da guerra”. Detentores do poder nas províncias, eles 

controlavam, juntamente com outros grandes proprietários de terra, quase totalidade das 

áreas produtivas. Em 1927, o general Chiang Kai-shek, assumiu o comando das tropas do 

Partido Nacional do Povo, disposto a submter os chefes militares locais e impor-se ao país 

todo. 

Durante as lutas que então se travaram a China foi esfacelada pelos Senhores 

da Guerra. O país foi divido entre chefes militares, Chiang Kai-shek voltou-se também 

contra os comunistas, ordenando que os massacrassem. A partir daí, a união entre os 

nacionalistas e os comunistas cedeu lugar a uma sequência de guerra entre eles, a Guerra 

Civil Chinesa. Esta guerra pode ser dividida em três grandes períodos: o primeiro, de 1927 a 

1930, quando a estratégia do PC chinês orientava-se para o assalto e a ocupação de 

grandes cidades, como Shangai, Cantão (Gengzhou) e Changsha, onde seus seguidores 

foram derrotados e expulsos, tendo seus quadros urbanos praticamente exterminados pelo 

exército nacionalista. 

O segundo período deu-se entre os anos de 1930 a 1937, quando a liderança do 

PC chinês concentrou-se em Mao Tse-tung, quando o PC chinês abandonou do seu 
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horizonte próximo a possibilidade de liderar uma revolução urbana que lhe proporcionasse 

uma rápida ascensão ao poder na China, com o apoio dos “sovietes rurais”. Mao Tse-tung 

estabeleceu como estratégia do partido uma luta de longa duração, por meio do 

aperfeiçoamento da guerra de guerrilhas como seu principal instrumento de luta. Após terem 

se retirado das montanhas de Ching-Kangshan, os comunistas pressionados pelos 

extermínios ordenados pelo General Chiang Kai-shek, deram início à Longa Marcha 

(1934/35). 

Percorrendo um caminho de mais de quase 10 mil quilômetros pelo interior da 

China, entre 1934-1935, os comunistas sobreviventes conseguiram abrigar-se na província 

de Shensi, região árida e inóspita, que por essas características tornou viável a proteção 

dos comunistas contra os ataques dos nacionalistas e da invasão japonesa que começou 

em julho de 1937, Guerra do Pacífico. 

O Japão ocupa grande parte do território chinês entre 1937 e 1945 e destrói  a 

frota americana em Pearl Harbor na tomada de Hong Kong e Singapura, muita destruição foi 

causada à China após anos de batalhas para a reconquista dos territórios tomados pelo 

Japão, que apenas se rendeu com a explosão das bombas atômicas de Hiroshima e 

Nagasaki.  Foi na Ponte Marco Polo, na China, em julho de 1937, que milhares de soldados 

chineses morreram na defesa contra a invasão das tropas japonesas a Pequim, o que ficou 

conhecido como Incidente da Ponte Marco Polo, marco inicial da guerra de oito anos entre o 

Japão e a China, a Segunda Guerra Sino-Japonesa, de 1937 a 1945. 

Finalmente, o terceiro período da Guerra Civil Chinesa ocorreu ao término da 

Segunda Guerra Mundial, de 1945 a 1949, quando os guerrilheiros maoístas, depois de uma 

curta guerra civil, derrotaram definitivamente as divisões do General Chiang Kai-shek, 

expulsando-o do país e fundando a República Popular da China em 1º outubro de 1949. No 

início do século XX, o papel desempenhado pelo Imperador da China desapareceu em 

1912, com a Proclamação da República por Sun Yat-sen. Após uma intensa guerra civil que 
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durou de 1945 a 1949, o Partido Comunista Chinês tomou o poder do Partido Nacionalista, 

na época sob a liderança de Chiang Kai-shek que acabou expulso de Tianamen pelo PCC, 

o que conferiu ao Partido o respeito e a admiração dos chineses enquanto instituição que 

valorizou e organizou o país. 

De 1949-1978 o PCC se mostrou um grande dirigente para o povo chinês, foi o 

período de construção de um socilaismo com características chinesas, as condições 

nacionais da China exigiram árduos esforços do PCC para superar as dificuldades 

financeiras do país. Houve uma fase inicial de recuperação da economia nacional, seguida 

da fase de implementação da transformação socialista implementando ampla parceria 

privada ao setor público, acúmulo de capital para suprir as necessidades do povo chinês 

com educação, alimentação, saúde e reforma agrária. 

Mudanças no curso do Rio Amarelo, associada às melhoria implementadas pelo 

Partido Comunista, refletiram no crescimento da população chinesa a uma taxa média de 

5,9% a.a., no perído de 1949-1978, mesmo com esse aumento populacional,  a China é um 

país que vem mantendo um crescimento sustendado da economia, e mais recentemente 

esse crescimento sofreu uma aceleração. 

Desde 1949-1976 a China foi governada pelo Partido Comunista Chinês, que em 

sua primeira fase realizou a planificação econômica chinesa, fundada por Mao Tsé-tung. Na 

China, Mao Tse-Tung liderou uma revolução para libertar a China da exploração por parte 

de outras nações. A partir do patriotismo, o Partido Comunista Chinês (PCC) deu origem a 

uma corrente autônoma de socialismo para romper o vínculo chinês com a União Soviética. 

O rompimento deu origem a uma rivalidade entre os dois países, pois, enquanto a corrente 

soviética, que era socialista Marxista, visava à tomada do poder pelos trabalhadores 

urbanos, a ideologia socialista chinesa estava eminentemente voltada para o trabalhador 

rural (HART-LANDSBERG E BURKETT, 2008). 
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A última Guerra Civil Chinesa resultou na formação de duas entidades políticas 

que usam o nome China: República Popular da China (RPC), ou China Comunista ou 

simplesmente China, que tem controle sobre a China Continental, e sobre os territórios auto-

governados de Hong Kong (desde 1997) e Macau (desde 1999), objeto de análise neste 

trabalho. E a República da China (RDC), chamada de China Nacionalista ou Taiwan, que 

tem controle sobre as ilhas de Taiwan, Pescadores, Kinmen e Matsu. 

Atualmente essas duas regiões reclamam, formalmente, para si o nome de 

China. A palavra China, para os ocidentais, costuma referir-se à “República Popular da 

China”, enquanto que “Taiwan” se refere à Republica da China, esse é o entendimento 

também adotado nesta pesquisa. 

Na história da China, a Revolução Chinesa representou um marco mundial após 

o estabelecimento da República Popular da China (RPC), em 1949. Muitas mudanças foram 

decorrentes e diversas realizações foram alcançadas sob a bandeira do socialismo nas 

décadas que se seguiram. Sob a liderança do Partido Comunista Chinês, 1949 a revolução 

chegou ao fim com a vitória chinesa, o PCC proclamou um fim ao sofrimento do povo como 

um futuro democrático baseado na construção do socialismo, analisa o cientista social 

Renato Cancian (CANCIAN, 2008). 

Contudo, para os autores Hart-Landsberg e Burkett, o brilhantismo da Revolução 

Chinesa não tem o condão de ofuscar fatores igualmente importantes na história daquele 

país Oriental. Um desses fatores foi que, no momento da morte de Mao, em 1976, o povo 

chinês ainda estava longe de alcançar as promessas do socialismo (HART-LANDSBERG E 

BURKETT, 2008). A base de sustentação do Partido Comunista Chinês sempre foi mais 

ampla do que a expressa nos partidos comunistas da Europa Oriental, o PCC adquiriu maior 

popularidade, em virtude da melhoria dos níveis de vida na China, em oposição à 

estagnação econômica vigente no antigo bloco liderado pela União Soviética. 
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Com a instauração do regime socialista, a partir de 1952, a China passou a ser 

uma república popular de economia planificada. Apenas a partir de 1978 o Partido 

Comunista Chinês ingressou em um processo de reforma com base no mercado que, 

apesar de concebido para revigorar a construção do socialismo, conduziu realmente para a 

direção oposta e a um grande custo para o povo chinês. 

O rápido crescimento do desenvolvimento econômico da China estava orientado 

para a exportação como a confirmação das virtudes do socialismo de mercado. Hoje 

apresentada como objetivo final do processo de modernização da China, a economia 

socialista de mercado representa a tentativa de obter o equilíbrio entre valores de igualdade 

e de eficiência. A igualdade herdada do socialismo e a eficiência do mercado.  

Depois da morte de Mao, em 1976, Deng Xiaoping assumiu o poder e foi o 

grande responsável pela abertura econômica da China, que, contrariando as espectativas 

ocidentais, manteve-se politicamente fechada. Não obstante os fins de cunho socialista, a 

economia chinesa mostrou ao mundo que a participação maciça do Estado nessa seara, 

característica de modelos econômicos planificados e fortemente estatizados, pode ser 

próspera até mesmo quando se está imerso em um sistema econômico capitalista que 

domina o mundo. Importante destacar que, quando Deng Xiaoping assumiu, o país já estava 

com melhores condições econômicas, o povo bem alimentado, alfabetizado e, com sede de 

consumir. 

Entre os países do antigo socialismo, a China é o único que tem alcançado altos 

níveis de crescimento. Após a abertura econômica, a China tem expandido sensivelmente 

suas relações comerciais, o que teve início a partir de 1970. Em meio à dominação 

capitalista mundial, onde as desigualdades sociais são imensas, o socialismo - modo de 

organização social que busca a distribuição equilibrada de riquezas e de propriedades, com 

a finalidade de proporcionar a todos um modo de vida mais justa - na China, parece ter sido 

um pouco afastado. 
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Ainda em 1960 o país passa a ter relações de apoio com a União Soviética, para 

desenvolver o setor industrial; na mesma década de 60, a China deixou um pouco de lado a 

atividade industrial partindo para o setor agrícola. A partir de 1970 houve uma retomada da 

atividade industrial, com elevados investimentos nas indústrias de grande porte, doravante 

houve uma abertura do comércio exterior, gerando saldos positivos na balança comercial, 

incremento turístico e investimentos em novas tecnologias, com isso a China busca se 

transformar em uma grande potência (FREITAS, 2008). 

O governo da China tem sido descrito como autoritário, comunista e socialista, 

com pesadas restrições em diversas áreas, em especial no que se refere às liberdades de 

imprensa, de reunião, de movimento, de direitos reprodutivos e de religião, além de 

obstáculos ao livre uso da internet. Seu atual chefe supremo é o Presidente Hu Jintao; o 

primeiro-ministro é Wen Jiabao. O país é governado pelo Partido Comunista da China 

(PCC), cujo monopólio sobre o poder é garantido pela constituição chinesa. 

Há outros partidos políticos no país que participam da Conferência Consultiva 

Política do Povo Chinês e do Congresso Nacional Popular, embora sirvam principalmente 

para endossar as políticas adotadas pelo PCC. Há sinais de abertura política, com eleições 

competitivas nos níveis de vila e cidade, mas o partido mantém o controle efetivo sobre as 

nomeações governamentais, vale destacar que esta é a organização administrativa da 

China. 

Hoje o ideal chinês ainda se vincula ao socialismo, mas voltado para o desejo de 

se tornar uma potência mundial no século XXI. Em 1980 o governo chinês ofereceu 

incentivos para instalação de indústrias estrangeiras e a China então entrou em um período 

de intenso crescimento econômico. Uma das grandes mudanças ocorridas, senão a maior 

delas, é a crescente liberalização econômica do mercado responsável pelo o surgimento de 

uma nova era global, com novas economias socialistas optando pela implantação de uma 

reforma voltada para a transição econômica de mercado. 
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A emergência da transição de economias socialistas planificadas para o modelo 

mercado aberto permite que incentivos sejam cultivados para que uma significativa melhora 

no desempenho socioeconômico do país seja alcançada. Entre as nações socialistas que 

aos poucos se tornam favoráveis ao processo de transição econômica, a que mais se 

destaca é a China. No entanto, a forte presença do Partido Comunista ainda persiste no 

Estado chinês - no socialismo chinês, o eixo institucional primordial é o Partido (PCC), que 

não apenas responde pela economia, como também mantém um controle político direto 

(LIPPO, 2008). 

Por outro lado, não podemos dizer que a China é um país totalitário porque vem 

se abrindo economicamente e, politicamente, é necessário ressaltar a importância da 

influência histórico-cultural chinesa como facilitadora da posição que assume hoje a China 

perante o mundo. De acordo com a opinião do historiador e pesquisador da Universidade de 

Pequim, Eric Vanden Bussche, depois de duas décadas de reformas econômicas, o 

comunismo na China é apenas de “fachada”; nem mesmo os integrantes do Partido 

Comunista acreditam na filosofia implantada no país após a revolução de 1949, liderada por 

Mao Tsé-tung (SALEK, 2008). 

Embora a constituição, no sentido de carta política de organização do Estado, 

contenha direitos e garantias individuais, a República Popular da China é considerada um 

dos países menos livres em termos de liberdade de imprensa, e é comum a censura 

manifestação de opiniões e de informações. A China é freqüentemente alvo de críticas de 

Organizações Não Governamentais e outros governos devido a violações graves de Direitos 

Humanos, como no caso de prisões sem julgamento, confissões forçadas, torturas, maus-

tratos a prisioneiros e outros. 

Com uma população de mais de 1,3 bilhão de pessoas, a China mantém uma 

política rígida de planejamento familiar centrada no conceito de "uma criança por família". O 

objetivo do governo é estabilizar o crescimento populacional no início do século XXI. Há 
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denúncias de abortos e esterelização forçados por parte de funcionários locais, obrigados a 

impedir o crescimento da população. Há um desequilíbrio de sexos na população chinesa 

devido a uma tradicional preferência chinesa por meninos, o que levou o governo a proibir o 

uso de ultra-sonografia na gravidez para fins de seleção do sexo da criança. 

A China nunca teve tradição democrática e ainda não está preparada para a 

democracia, isso é um consenso entre as lideranças políticas e entre a população chinesa. 

Superando as expectativas dos estudiosos, a China mostrou que elevadas taxas de 

crescimento econômico também são possíveis em países não democráticos. As maiores 

transformações das regras de mercado na China ocorreram sem, entretanto, haver uma 

mudança no regime socialista, e o papel da intervenção do Partido Comunista Chinês 

associado a fatores históricos e culturais, foi uma variável decisiva na trajetória de sua 

elevada expansão econômica. 

2.3 A POLÍTICA CHINESA DE ATRAIR INVESTIMENTOS 

ESTRANGEIROS 

A mudança política estrutural da China comunista para uma China aberta ao 

capital estrangeiro, para um país que ingressa na globalização capitalista, em fins de 1978, 

fez surgir um novo eixo de mercado mundial. Após a chegada de Deng Xiao Ping ao poder, 

teve inicio uma nova história na China. Em 1978 tiveram lugar as reformas econômicas, que 

foram executadas nos campos e nas cidades, e, paralelamente, a iniciava à abertura 

econômica da China. 

A idéia era de abrir o país para o grande capital, estruturando-se reformas 

econômicas que fizessem a absorção da iniciativa privada ou de parcerias entre o Estado e 

a iniciativa privada, no modelo chinês, em sua maioria, a iniciativa privada está ligada a 

instâncias estatais locais de grande porte, mantendo-se, entretanto, o modelo socialista do 

partido único no plano ditatorial. A economia planificada supercentralizada, operada 
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exclusivamente por diretrizes administrativas, foi descartada, passando o mercado a 

desempenhar papel cada vez maior na vida econômica. 

Em 1978, a direção chinesa decidiu que a economia planificada fosse tomada 

como o principal, tendo como auxiliar a função reguladora do mercado. Já era um saudável 

salto adiante em relação ao velho sistema imperante, o qual admitia apenas a economia 

planificada centralizada (MARTINS, 2008). 

Em 1984 a economia chinesa seria oficialmente caracterizada como economia 

mercantil-planificada, distanciando-se ainda mais da concepção que contrapunha a 

economia mercantil à economia planificada. No plano político teremos a manutenção da 

ditadura, enquanto que no plano econômico temos a abertura, características do “socialismo 

de mercado”. 

Em princípios de 1992 o próprio Deng Xiaoping declarou que a economia 

planificada não é sinônimo de socialismo, pois no capitalismo também existe plano, e que 

economia de mercado não é sinônimo de capitalismo, já que no socialismo também existe 

mercado (MARTINS, 2008). Por fim, em outubro de 1993, o Congresso Nacional do PCCh 

homologou o termo economia de mercado socialista, logo referendado pela Assembléia 

Popular Nacional, através de emenda constitucional, conferindo-lhe força de lei. 

Segundo Deng Xiaoping, “a diferença essencial entre economia socialista e 

economia capitalista não consiste em um pouco mais de plano ou um pouco mais de 

mercado”. A diferença essencial está em qual sistema de propriedade – a pública ou a 

privada – exerce o papel dirigente da economia (MARTINS, 2008). As reformas foram 

instituídas nos campos e nas cidades, começando pelo campo, com a permissão da 

propriedade rural privada, contratação de mão-de-obra e aumento dos preços dos produtos 

agrícolas, o que gerou uma ampliação da produção.  
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A grande reforma chegou com a implantação das Zonas Econômicas Especiais 

(ZEEs), nas áreas próximas ao litoral.  A instalação das ZEEs constituiu uma mudança de 

curso do socialismo chinês, uma vez que o Estado autoritário passou a se empenhar em 

atrair o capital estrangeiro, para isso preparou o espaço para recebê-lo, ou seja, a legislação 

trabalhista de controle das massas permaneceu autoritária, mas as leis ligadas a 

investimentos estrangeiros em território chinês foram alteradas. 

A situação tornou-se extremamente favorável a investimentos de origem externa. 

O fundamental, portanto, era atrair as empresas, e para isso o ambiente foi totalmente 

preparado. Surgiram numerosos pequenos negócios, empresas privadas que passaram a 

empregar milhões de pessoas. Os governos provincianos, ansiosos por afirmar sua 

independência de Beijing e conseguir uma renda adicional, negociaram com os empresários 

estrangeiros a criação de empresas mistas que atenderam em grande número à China na 

década de 1980. 

Para atrair investimentos diretos e dar melhor uso ao capital estrangeiro, o 

Governo Chinês abre as portas do país às empresas estrangeiras, onde, além de não 

tributar investimentos financeiros, deixa-as livres para operarem dentro do mercado chinês, 

sozinhas, ou em joint ventures (associação de empresa nacional com empresa estrangeira, 

sujeita à legislação nacional). 

Assim, novas empresas se apressaram para suprir a demanda reprimida de 

televisões, máquinas de lavar e geladeiras; mas como essa demanda só foi satisfeita 

parcialmente, havia ainda uma enorme disponibilidade de absorção de investimentos 

privados. Embora mantendo severo controle sobre o que podia ser importado, a China 

estimulou as exportações de têxteis, produtos domésticos, brinquedos, equipamento elétrico 

básico e outros produtos de baixa tecnologia. 
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As exportações manufaturadas, com um valor de apenas 9 bilhões de dólares em 

1980, saltaram para 37 bilhões de dólares em 1989, o dobro do valor das exportações 

indianas. De fato a partir de 1978 o comércio exterior da China aumentou em média 13,5% 

ao ano, sendo igual a quase um terço da renda nacional. 

No cenário mundial, de acordo com o Centro de Pesquisa da Universidade de 

Chicago, a China detém 75% produção mundial de brinquedos, 58% do vestuário, cerca de 

29% dos telefones celulares. Seu mercado interno absorveu rapidamente 330 milhões de 

telefones celulares, 22 milhões de PCs e a utilização da Internet subiu de 620.000 usuários 

em 1997 para 94 milhões em 2004 (DUPAS, 2008). 

São dados que levam a China a alcançar a 2ª maior economia em pode de 

compra, e a terceira maior economia do mundo, dado que levou observadores otimistas a 

especular que ela poderia quadruplicar o seu PNB em princípios do próximo século, 

aumentando o seu já considerável poder. 

A concepção segundo a qual a economia de mercado seria própria e exclusiva, 

do capitalismo, apesar da posição ocupada pela China hoje, continuou dificultando novos 

passos teóricos e práticos no sentido da modernização no país, devido à resistência 

esquerdista dentro da direção chinesa. 

Contudo, o desenvolvimento econômico e a necessidade de aprofundar as 

reformas ajudaram a aclarar a questão, com o que alguns dirigentes passaram a falar em 

economia de mercado socialista. A jornada da China de transição para o mercado é um 

processo de duas fases, Estados socialistas em processo de transição geralmente 

atravessam duas etapas até atingirem uma economia de mercado, a primeira fase dura 

cerca de quinze anos, entre 1979 e 1993. 

Durante esse período, os primeiros 15 anos, o sistema é reformado para que os 

incentivos sejam aperfeiçoados e a competição criada, além de que o governo põe em 
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marcha o início das privatizações e uma maior dinamização dos empreendimentos 

agrícolas. A segunda fase ocorre a partir de 1994, período em que a China se transforma 

definitivamente em uma economia de mercado. Por volta de 2002, ainda sob a liderança de 

um planejamento central dirigindo, a economia, através do Partido Comunista, passa a 

estabelecer regras de mercado e maiores privatizações (LIPPO, 2008). 

No entanto, ressalte-se que desde 1978, a partir do processo de Reforma e 

Abertura, são permitidas na China, além da estatal, todas as formas de empreendedorismo: 

a privada, a coletiva, a mista (da estatal com a privada nacional, da estatal com a privada 

estrangeira, da privada nacional com a privada estrangeira, da estatal chinesa com estatal 

estrangeira) e até a da iniciativa privada 100% estrangeira, desde que dedicada à obtenção 

de novas tecnologias e de divisas, através da exportação de sua produção. Mais de 60% do 

PIB chinês hoje já é proveniente da iniciativa privada. (MARTINS, 2008). 

A China tem buscado criar áreas de livre comércio e pactos de segurança entre 

os seus vizinhos da Ásia-Pacífico, em alguns casos com a exclusão dos Estados Unidos 

(como na Cúpula da Ásia Oriental). Também é membro fundador da Organização para 

Cooperação de Xangai (OCX), juntamente com a Rússia e as repúblicas da Ásia Central. 

Boa parte da política externa da República Popular da China baseia-se no 

conceito da "ascensão pacífica da China", embora ocorram, por vezes, incidentes com 

outros países, como os EUA (bombardeio da Embaixada da China em Belgrado em 1999 e 

acidente com avião-espião em 2001) e o Japão (recusa deste último em reconhecer 

satisfatoriamente, do ponto de vista chinês, as atrocidades nipônicas durante a guerra). As 

relações com países ocidentais sofreram em conseqüência da repressão aos protestos na 

Praça da Paz Celestial, em 1989. 

A China mantém algumas questões de fronteira com países vizinhos que já 

levaram a guerras nos últimos 50 anos, inclusive a guerra sino-indiana de 1962, o conflito 
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fronteiriço sino-soviético de 1969 e a guerra sino-vietnamita de 1979. Em 2001, a China e a 

Rússia assinaram o Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amistosa que permitiu a 

transferência, em 2004 da ilha de Yinlong e de metade da ilha de Heixiazi para a China, de 

modo a encerrar uma longa controvérsia sino-russa de fronteira. Há outras questões 

fronteiriças, como a das ilhas nos mares da China Oriental e Meridional, e fronteiras 

indefinidas ou contestadas com a Índia, o Tadjiquistão e a Coréia do Norte. 

A esse respeito é importante relembrar a guerra sino-indiana, outra guerra de 

fronteira. Envolvidos numa disputa territorial que poderia ter sido solucionada por vias 

diplomáticas, a China e a Índia se enfrentaram numa ofensiva brutal sobre a questão do 

Tibete. Ocupado pela China desde 1950, o território do Tibet era objeto da cobiça da Índia e 

o ataque dos chineses contra as tropas indianas estacionadas na área do conflito foi o 

estopim do confronto. 

Após quatro dias de intensos combates, a saída pacífica para a disputa foi 

proposta numa carta enviada aos indianos, pelo premiê chinês, Zhou Enlai, para que os dois 

lados recuassem vinte quilômetros cada em suas posições atuais. O acordo favoreceria 

Pequim, que já tinha avançado quase 60 quilômetros em relação à divisa original, portanto, 

a China ganharia uma porção adicional do território do Tibete. A guerra terminou quando os 

chineses já vitoriosos declararam um cessar-fogo unilateral em 20 de novembro de 1962. 

Não obstante o histórico de questões fronteiriças envolvendo esses países, 

Brasil, Rússia, Índia juntamente com a China destacaram-se no cenário mundial pelo rápido 

crescimento das suas economias em desenvolvimento e formam hoje os”BRICs”, que, 

apesar de ainda não serem as maiores economias mundiais, estão em processo de 

desenvolvimento político e econômico e já fazem sentir sua influência. A exemplo do que 

ocorreu na reunião da OMC em 2005, quando os países em desenvolvimento, liderados por 

Brasil e Índia, juntaram-se aos países subdesenvolvidos para impor a retirada dos subsídios 
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governamentais pela União Européia e pelos Estados Unidos, e a redução das tarifas de 

importação. 

A China é ainda membro das seguintes organizações internacionais: 

Organização Mundial do Comércio (OMC), Fundo Munetário Internacional (FMI), Asia-

Pacific Economic Cooperation ou Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (APEC), 

International Atomic Energy Agency ou Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), 

United Nations Educational, Scientifc and Cultural Organization ou Organização das Nações 

Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), Organização Mundial de Saúde 

(OMS), International Organization for Standardization ou Organização Internacional para 

Padronização (ISO) e outros organismos internacionais. 

A economia chinesa é notada por alto nível de crescimento orientado à 

exportação. As reformas de Xiaoping incluíram a privatização das fazendas, o que pôs fim à 

agricultura coletiva, e de indústrias estatais que fossem consideradas de baixo desempenho 

na época, como mineração e produtos básicos (roupas, processamento de alimentos), entre 

outras. Em 1997, a China abandonou de vez o socialismo de mercado para o capitalismo 

convencional, acabando com o principio de propriedade estatal e executando um segundo 

maciço programa de privatização. Para selar sua condição de economia globalizada, em 11 

de dezembro de 2001 a China foi aceita na OMC, concordando em proceder a uma série de 

compromissos importantes para abrir e liberalizar o seu regime a fim de integrar melhor na 

economia mundial e oferecer um ambiente mais previsível para o comércio e os 

investimentos estrangeiros, de acordo com as regras da OMC. 
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Atualmente, 70% da economia da China é tida como privada, ligada, portanto, a 

comunidades locais estatais, e este número continua crescendo, não obstante os 

compromissos assumidos perante à OMC1: 

�  China dará um tratamento não discriminatório a todos os membros da 

OMC.  Todos os indivíduos e empresas estrangeiros, incluindo aqueles 

que não investiram ou estão registrados na China, será concedido um 

tratamento não menos favorável que o concedido às empresas na China 

no que diz respeito ao direito de comércio.  

� China vai eliminar as práticas de dupla afixação de preços, bem como 

diferenças no tratamento dispensado aos bens produzidos para venda na 

China, em comparação com aqueles produzidos para exportação.  

� Controle de preços não serão utilizados para fins de garantir a protecção 

à indústria nacional ou prestadores de serviços.  

�  Acordo Constitutivo da OMC serão aplicadas pela China em uma forma 

eficaz e uniforme, revendo a sua legislação nacional em vigor e aprovar a 

nova legislação, em total conformidade com o Acordo da OMC.  

� Dentro de três anos de adesão todas as empresas terão o direito de 

importar e exportar todos os bens e comércio em todo o território 

aduaneiro, com exceções limitadas.  

� China não vai manter ou introduzir quaisquer subsídios à exportação de 

produtos agrícolas.  

Após um período de cinco anos, a partir de 11/12/2001, data da adesão, muitas 

das restrições que as empresas estrangeiras têm actualmente na China serão eliminadas ou 

consideravelmente facilitadas, considerando que a China, ao ingressar na OMC, se 

reservou o direito de comércio de Estado exclusivo para produtos como cereais, tabaco, 

                                                 

 
1 OMC conclui com êxito as negociações sobre a entrada da China. Fonte: http://www.wto.org/. 
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combustíveis e minerais, além de manter algumas restrições sobre o transporte e 

distribuição de bens dentro do país.  Em outras áreas, portanto, como a protecção dos 

direitos de propriedade intelectual, a China irá implementar o TRIPS (Aspectos do Comércio 

de Direitos de Propriedade Intelectual) Acordo na íntegra a partir da data da adesão.  

Essas medidas trazem uma maior segurança internacional às relações 

comerciais com a China, ao mesmo tempo em que contribuem com o crescimento 

econômico do país, combinado com excelentes fatores internos como estabilidade política, 

grandes reservas em moeda estrangeira (a maior do mundo, com US$ 818,9 bilhões), 

mercado interno com enorme potencial de crescimento, faz com que a China seja 

atualmente um dos melhores locais do mundo para investimentos estrangeiros, com uma 

avaliação de risco (Moody's) A2, índice considerado excelente. 

Apenas 10% da população vive abaixo da linha da pobreza e 99,8% dos jovens 

são alfabetizados (em comparação com 69,9% da década de 1980). A expectativa de vida 

chinesa é a terceira maior do leste asiático, com 71,9 anos, atrás de Japão, com 82,2, e de 

Coréia do Sul com 77,3. 

Apesar do progresso significativo dos últimos anos, existem grandes obstáculos 

para o crescimento chinês a longo prazo. A rápida piora da distribuição de renda é um 

desses problemas, com um coeficiente de Gini em 44,1 e cada vez maior. Outro grande 

problema é o previdenciário que, com a política de uma criança apenas e aumento da 

expectativa de vida, está começando a apresentar grandes desequilíbrios no fluxo de caixa, 

sendo cada vez menor a relação entre trabalhadores contribuintes por aposentado. 

Outro problema é a diferença de desenvolvimento econômico entre as áreas 

costeiras, principalmente ao norte da China, e o seu interior, ainda predominantemente 

agrário e de baixa renda, o que foi exarcebado com a liberação do mercado, pois os 

investidores preferem investir em áreas com melhor infraestrutura e trabalhadores mais 
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qualificados. A China tem uma reputação de produtor de bens industriais a baixo custo. Este 

fato se deve a sua mão-de-obra barata, o não pagamento de licenças de alguns produtos e 

os baixos impostos.  

2.4 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM PROPORÇÕES 

MUNDIAIS 

A respeito do desenvolvimento econômico recente na China, Carlos Medeiros 

considera que apresentar os principais fatos estilizados sobre o desenvolvimento econômico 

chinês contemporâneo não é tarefa simples. Em primeiro lugar, a velocidade das 

transformações estruturais e a magnitude das grandezas tendem a ofuscar os analistas 

(MEDEIROS, 2008). Tudo parece importante. Em segundo lugar, a China possui inúmeras 

peculiaridades nacionais, muitas vezes contraditoriamente reunidas por especialistas 

ocidentais. 

A China era um país comunista, o Estado controlava toda a economia, afetando 

a definição de preços, investimentos e créditos. Dez anos antes da queda do Muro de 

Berlim, em fins de 1978, a China optou pela abertura ao capital externo, reformulação de 

sua economia e adaptação à globalização capitalista. Assim, em dezembro de 2001, entrou 

para OMC, aceitando ser considerada uma economia em transição pelo período de quinze 

anos (TREVISAN, 2006). 

A China apresenta um projeto político e está reunindo condições reais de 

assumir um papel de relevância nos assuntos regionais e internacionais. Nesta linha de 

pensamento, Ikenberry, desenvolve o raciocínio de que o crescimento da China 

inevitavelmente encerra o momento unipolar dos Estados Unidos, mas não 

necessariamente provocando uma violenta luta pelo poder ou a derrocada do sistema 

ocidental. 
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Contrariamente, Ikenberry acredita que a ordem internacional liderada pelos 

Estados Unidos permanecerá dominante até mesmo com a integração da cada vez mais 

poderosa China. Já Joshua Ramo considera que o que está se passando na China não 

representa algo essencialmente doméstico, mas o início de um processo de revisão do 

quadro mais amplo do desenvolvimento internacional, da economia, da sociedade e, por 

extensão, da política (IKENBERRY, 2008). 

Enquanto os Estados Unidos enfatizam políticas unilaterais definidas em função 

da defesa de seus interesses, a China está reunindo recursos para superar os Estados 

Unidos em muitas áreas essenciais dos negócios internacionais e construindo um ambiente 

que deixará a ação hegemônica americana mais difícil. A China é o gigantesco país asiático 

que se transformou no fenômeno de extraordinário crescimento econômico que, nos 

próximos trinta anos, tanto pode disputar a hegemonia mundial com os EUA como espalhar 

tremores intensos pelo mundo afora. 

Até aqui o estonteante crescimento chinês foi benéfico para a economia mundial, 

em especial para os países da periferia, condenados a exportar produtos básicos. Nesses 

sete últimos anos os preços das principais commodities metálicas (níquel, cobre, alumínio e 

zinco) haviam subido em média 200%; os das energéticas (gás, petróleo e carvão), 115%; e 

os das agrícolas (milho, soja, açúcar e café), 50% (Dupas, 2008). 

Essa elevação dos preços foi suficiente para garantir um crescimento médio das 

exportações de Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Peru e Venezuela em 200%; o que permitiu, 

na opinião de Gilberto Dupas, coordenador geral do Grupo de Conjuntura Internacional da 

Universidade de São Paulo (USP) e presidente do Instituto de Estudos Econômicos e 

Internacionais (IEEI), um aumento das reservas internacionais de Argentina, Brasil e 

Venezuela ao redor de 200%, transformando vários países da América Latina de devedores 

em aplicadores líquidos de recursos no exterior (DUPAS, 2008). 



 

 

 

48 

No âmbito interno cabe lembrar os episódios que marcaram a transição da China 

de Mao para a China de Deng. Fase marcada pela abertura comercial, com a sua expressão 

territorial nas chamadas ZEE’s (Zonas Econômicas Especiais), pela reestruturação da 

economia de forma gradual e assistida pelo Estado. 

A estratégia de modernização e de transição econômica para uma economia de 

mercado liderada pelo Estado implementada na China desde as reformas iniciadas em 1979 

por Deng Xiaoping levou a uma extraordinária expansão econômica fazendo da China o 

País de mais alto e persistente crescimento econômico dos tempos modernos. Com um PIB 

de $3,764 trilhões, em 2008, com exportações superiores às dos EUA e Japão, um fluxo de 

comércio superior a um trilhão de dólares e reservas também superiores a um trilhão de 

dólares, a China afirmou-se como um grande ator da economia mundial. A previsão do 

governo chinês é superar em muito um PIB de US$4 trilhões em 2020 (MEDEIROS, 2008). 

O PIB chinês já é maior que o da França e do Reino Unido e superou aquele da 

Alemanha em 2008, mantendo uma taxa de expansão muitas vezes maior que o de ambos. 

Com sua mão-de-obra ainda extremamente barata e bem qualificada, a China transformou-

se no grande produtor mundial de bens de consumo durável para as corporações mundiais; 

isso lhe gera um superávit de US$ 200 bilhões anuais com os EUA, que ela aplica em 

grande parte em títulos do próprio Tesouro americano (DUPAS, 2008). 

O modelo chinês em resumo, associa o Capital estrangeiro e o Estado autoritário 

liderado pelo partido comunista, dessa forma, esse modelo tem múltiplas faces tais como: o 

desempenho dos setores estatal e privado é profundamente diferente, enquanto o setor 

estatal cresce 3%, os coletivos 9,4% e as empresas mistas e privadas 57,7%. 

As empresas vinculadas às ZEE possuem liberdade cambial e beneficiam-se de 

isenção de impostos. A política chinesa com este regime é a de atrair investimentos e 

divisas. Ainda que crescente, a parcela das exportações realizadas em empresas com 
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investimento estrangeiro é minoritária na China (passou de 1,1% em 1985 para 31,5% em 

1995). As empresas chinesas respondem, ainda pela maior parte das exportações. As 

empresas que não se encontram sob o regime das ZEE subordinam-se a política chinesa de 

comércio exterior fortemente protecionista e dirigida simultaneamente para as exportações e 

para o desenvolvimento do mercado interno, considera Carlos Medeiros (MEDEIROS, 

2008). 

Para alguns estudiosos, ocorre um aprofundamento das diferenças regionais que 

acaba por alavancar um processo de imigração das regiões interiores para as ZEEs; 

implicando também em diferença salarial entre as regiões ampliando ainda mais as 

contradições. A economia chinesa continua crescendo a níveis muito altos, mas o 

crescimento tem se mostrado apenas em quadro econômico, mas não socialmente. Os 

salários são baixos, o nível de escolaridade é sofrível, a democracia é um sonho e a carga 

horária de trabalho é elevada.  

Nessa perspectiva torna-se claro que os investimentos estrangeiros atraídos pela 

China e o crescimento conduzido pela exportação não podem ser tratados simplesmente 

como uma experiência positiva replicável por outras nações. Para Hart-Landsberg e Burkett 

as reformas de mercado na China não levaram à renovação socialista, mas, ao contrário, à 

completa restauração capitalista, incluindo a crescente dominação econômica estrangeira. 

E há ainda autores, como Carlos Medeiros, que difunde que as tendências ora 

em curso na economia chinesa apontam na direção de uma maior articulação do mercado 

interno e redução do ritmo de crescimento das exportações. Essa mudança estaria afetando 

de forma muito significativa as exportações ordinárias, isto é, com maior conteúdo nacional 

(MEDEIROS, 2008). 

As importações têm tido uma trajetória expansiva decorrente do barateamento 

cambial e progressiva redução das barreiras não tarifárias e das tarifas. Este crescimento, 
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entretanto, tem sido contido tanto pelo alto grau de proteção que ainda permanece quanto 

pela política de substituição de importações induzida pelo governo e praticada, agora, pelas 

empresas estrangeiras. 



3 O SUCESSO DA ECONOMIA DE MERCADO SOCIALISTA 

 
3.1 O PAPEL ATUAL DO ESTADO NA ECONÔMIA CHINESA 

As reformas econômicas chinesas nasceram de uma crise de legitimidade do 

regime, depois dos anos de radicalização ideológica e expurgos da Revolução Cultural 

(1966-1976). A China torna-se o novo fenômeno da economia global. Um país de altíssimas 

taxas de crescimento, um motor da economia mundial que com ela se articula intensamente 

sob os pilares da estabilidade e da autonomia do governo. 

A economia de mercado na China ainda é um processo em andamento ao qual o 

governo reformista chinês tende a aplicar um processo gradual de privatização, já que o 

modelo chinês prevê maior abertura ao capital exterior. Estimativas norte-americanas 

indicam que 74% do seu PIB chinês vêm do comércio internacional. De acordo com a 

análise de Gilberto Dupas, o que importa à liderança política não é a democracia e sim a 

estabilidade do governo (DUPAS, 2008). 

Na década de 1980, as reformas econômicas acontecidas na China elevaram em 

10% a taxa de crescimento médio anual na produção agrícola e industrial. Os maiores 

ganhos da indústria foi em regiões próximas a Hong Kong e no litoral de Taiwan, onde 

investimentos estrangeiros ajudaram a aumentar de forma vigorosa a produção de bens 

domésticos e para exportação. A renda real per capita em áreas rurais duplicou. 

A China tornou-se autossuficiente na produção de grãos; as indústrias rurais 

tiveram uma participação de 23% de toda a produção agrícola chinesa, ajudando a absorver 

a força de trabalho excessiva nas regiões rurais. De fato, no final de 1989, a política 

econômica da China voltou a ter uma maior ênfase na economia planificada e nas grandes 

empresas estatais, que significou um grande freio nas reformas econômicas. A economia 

ganhou novamente impulso no início da década de 1990, quando Deng Xiaoping, fez uma 
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série de pronunciamentos políticos com o objetivo de dar novo ímpeto e para revigorar o 

processo de reforma econômica. 

De acordo com os dados do Banco Mundial, observa-se no grafico abaixo o 

crescimento da economia da China cresceu em média 10% ao ano entre os anos de 1990 a 

2004, o maior crescimento econômico do mundo. O PIB chinês cresceu 10% em 2003, 

10,1% em 2004 e 10,4% em 2005, apesar das tentativas do governo de resfriar a economia.  

 

Figura 3-1: Crescimento da Economia Chinesa entre 1952 e 2005 

 

O giro de capital Chinês no comércio em 2006 passou de 1,76 trilhão de dólares, 

que faz da China a terceira maior nação-comerciante, ficando somente atrás dos Estados 

Unidos e da Alemanha. Em 14 de janeiro de 2009, a Agência Nacional de Estatísticas da 

China publicou seus dados referentes ao ano financeiro de 2007, e confirmou que o 

crescimento do PIB chinês em 2007 chegou a 13%, muito maior do que as previsões, que 

previam que o PIB chinês iria subir 11,9% no mesmo ano, dados confirmados pelo Banco 

Mundial. 
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O PIB chinês subiu para 3,4 trilhões de dólares, enquanto que o PIB da 

Alemanha foi de 3,3 trilhões de dólares em 2007. Isto faz da China o terceira maior 

economia do mundo, quando se considera o Produto Interno Bruto (PIB). Baseado nestes 

dados, a China teve, em 2007, o maior crescimento econômico desde 1994, quando a 

economia chinesa cresceu 13,4%. Talvez, a China tenha ultrapassado a economia da 

Alemanha mesmo bem antes do anúncio oficial, já que a economia informal chinês é maior 

do que a economia informal da Alemanha, de acordo com os dados do Banco Mundial. 

A satisfação popular reflete os índices de sucesso alcançados pela China, além 

de consistir na máxima prioridade para os líderes do Partido Comunista Chinês que mantêm 

o rígido controle sobre a economia chinesa. Faz-se necessário esclarecer que os 

governantes da República Popular da China (RPC), não são eleitos em pleito popular, nem 

são, por isso, usurpadores do Poder, esclarece Amaury Oliveira (OLIVEIRA, 2008). 

Longe dos padrões Ocidentais, esses políticos ascendem ao poder através de 

uma demorada construção de “folhas-de-serviços” ao partido (PCC) e ao Estado, 

continuamente submetidos ao julgamento de seus pares. São raros aqueles que alcançam o 

nível de membro do Comitê Permanente do Partido Comunista Chinês, e dificilmente o 

conseguem antes dos cinqüenta anos. 

A China cresce hoje porque está sob controle de um governo forte que impõe 

linhas gerais inteligentes na economia e na política, e busca o melhor para a sua população. 

A visão Ocidental de democracia não pode ser utilizada como critério de análise política da 

China, da mesma forma que o “socialismo de mercado” soa ambíguo e contraditório para as 

expectativas ocidentais quanto à abertura econômica chinesa dissociada da abertura 

política. 

Na China, a íntima convicção de seu povo é de que sua civilização é una, de 

modo que, é buscando tal unidade que o país se abre ou se fecha às relações 
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internacionais. Foi a partir dessa união que no governo de Deng Xiaoping buscou-se ajuda 

dos chineses que se encontravam fora da China para abrir o país ao comércio e aos 

investimentos internacionais. A característica mais atraente da República Popular da China 

para o capital estrangeiro, entretanto, não foi apenas sua grande reserva de mão-de-obra 

barata, mas a elevada qualificação dessa mão-de-obra. 

Saúde, educação e capacidade de autogerenciamento são fatores presentes em 

toda mão-de-obra chinesa que, associados à grande demanda produtiva dentro da própria 

China favoreceram um processo de desenvolvimento baseado em tradições históricas 

locais. Em 1988, o governo chinês redobrou os esforços para conquistar a confiança do 

capital investido pelos chineses fora da China expandindo privilégios e estabelecendo 

alianças políticas (ARRIGHI, 2008). 

O investimento estrangeiro teve papel preponderante no estímulo à exportação 

chinesa, porém tal capital precisava mais da China do que a China desse capital. A 

aceleração das exportações foi tardia, os Estados Unidos, por exemplo, passaram a investir 

na China para aproveitar a mão-de-obra barata e o rápido crescimento da economia, sob 

pena de perder a oportunidade para seus rivais.   

Além dessas considerações essenciais, é importante destacar ainda que o 

governo e a administração, na China, se orgulham de não cobrarem taxas vexatórias nem 

imposições arbitrarias, mas as tarifas de importação são calculadas sobre o valor da 

mercadoria, para manter a balança de exportação favorável ao país. Além disso, o foco do 

governo chinês são desafios para seu maior desenvolvimento em um futuro imediato, o 

primeiro deles é manter o crescimento econômico elevado e deslocar a estrutura produtiva 

na direção de setores intensivos em ciência e tecnologia. 

O governo chinês vem realizando amplos esforços tecnológicos em sua política 

industrial e de pesquisa e desenvolvimento, voltada para obtenção de tecnologias de ponta 
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com o intuito de construir um amplo complexo industrial militar com tecnologias de última 

geração em eletrônica, aviação, espacial e novos materiais. Outro desafio é reduzir as 

assimetrias sociais e regionais, como forma de conter a crescente contestação interna e 

manter a unidade do Partido Comunista Chinês. Não obstante, o terceiro desafio é expandir 

a influência econômica e política da China no Sudeste Asiático; o quarto, garantir a 

expansão de fontes de suprimento de energia e matérias-prima, essas são necessidades 

primárias da China, responsáveis pelo maior volume de suas importações (MEDEIROS, 

2008). 

Com relação ao Brasil, a China é a maior compradora de soja e minério de ferro 

brasileiros, está em terceiro lugar nos principais destinos de exportação do Brasil, atrás 

apenas dos Estados Unidos e Argentina. Entretanto, apesar de bastante dependente do 

mercado brasileiro para alimentar sua população e obter matéria prima para mover suas 

indústrias, a China vem conseguindo exportar para o Brasil em quantidades maiores que as 

exportações brasileiras àquele país. 

O maior de todos os desafios chinês é o de modernizar as forças armadas, 

dissuadir o projeto de autonomia de Taiwan e contornar as iniciativas estratégicas 

americanas de isolar e conter a China (MEDEIROS, 2008). Essa análise enfatiza o papel 

forte e preponderante do PCC 

 nas rédeas da transição, pois um mercado que cresce desgovernado produz 

resultados caóticos. 

De acordo com Fundo Monetário Internacional-FMI, a estatística da taxa de 

crescimento da produção industrial chinesa, em 2008, é de 10,7%. As exportações 

aproximam-se de $1.465 trilhões FOB, e os principais produtos são máquinas e 

equipamentos, ferro e aço, telefone celulares, produtos elétricos, equipamentos de 

processamento de dados, têxtil e vestuário. 
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Os principais importadores dos produtos chineses são os Estados Unidos da 

América, Hong Kong, Japão, Coréia do Sul, Alemanha, índice estimado em 2007. A China, 

atualmente, segundo os dados da Cia – Factbook, é o 2º exportador mundial e o 3° 

importador mundial. 

País Valor Percentual 

Estados Unidos 233.181 19,1% 

Hong Kong 184.289 15,1% 
Japão 102.116 8,4% 

Coréia do Sul 56.129 4,6% 

Alemanha 48.729 4,0% 

Países Baixos 41.411 3,4% 

Demais países 552.275 45,3% 

Total 1.218.130   
Fonte: FMI - Direction of Trade Statistics em Braziltradenet 

Figura 3-2: Exportação China - Mundo / 2007 (US$ Milhões FOB) 

 

As importações chinesas estão na média de $ 1.156 trilhões FOB, estimativa de 

2008. E os principais produtos são: máquinas e equipamentos, óleo e minerais 

combustíveis, plásticos, equipamentos óticos e médicos, químicos orgânicos, ferro e aço. 

Os principais exportadores são: Japão, Taiwan, Coréia do Sul, Estados Unidos e Alemanha  

(2007). 

País Valor Percentual 

Estados Unidos 133.903 14,0% 

Hong Kong 104.045 10,9% 

Japão 69.998 7,3% 

Coréia do Sul 45.422 4,7% 

Alemanha 28.737 3,0% 

Países Baixos 25.758 2,7% 
Demais países 548.396 57,3% 

Total 956.259  
Fonte: FMI - Direction of Trade Statistics em Braziltradenet 

Figura 3-3: Importação China - Mundo / 2007 (US$ Milhões CIF) 

 
 

Produto Valor Percentual 

Máquinas, aparelhos e materiais 
elétricos 

300.263 24,7% 

Caldeiras, máquinas, aparelhos 228.552 18,8% 
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e instrumentos mecânicos 

Vestuário e seus acessórios, de 
malha 61.326 5,0% 

Vestuário e seus acessórios, 
exceto de malha 

47.316 3,9% 

Ferro fundido, ferro e aço 39.943 3,3% 

Instrumentos e aparelhos de 
óptica, foto, precisão, médicos 

37.062 3,0% 

Demais produtos 503.314 41,3% 

Total 1.217.776  
Fonte: UNCTAD/ITC/Trademap em Braziltradenet 

Figura 3-4: Exportação China - Mundo / 2007 (US$ Milhões FOB) 

 
 
 

Produto Valor Percentual 

Máquinas, aparelhos e materiais 
elétricos 256.829 26,9% 

Caldeiras, máquinas, aparelhos 
e instrumentos mecânicos 

124.174 13,0% 

Combustíveis, óleos e ceras 
minerais  

104.986 11,0% 

Instrumentos e aparelhos de 
óptica, foto, precisão, médicos  

69.535 7,3% 

Minérios, escórias e cinzas 54.050 5,7% 

Plásticos e suas obras  45.323 4,7% 

Demais produtos 301.059 31,5% 

Subtotal 654.897  
Total 955.956   
Fonte: UNCTAD/ITC/Trademap em Braziltradenet 

Figura 3-5: Importação China - Mundo / 2007 (US$ Milhões CIF) 

 

Sobre essa liberalização da economia chinesa combinada a um Estado central e 

bastante interveniente, Anthony Saich argumenta que o modelo chinês se ressente da falta 

de flexibilidade política para lidar com possíveis crises na economia. O crescimento tornou-

se a fonte de legitimidade do regime, mas a China não tem um sistema político que possa 

se manter perpetuamente. “Se eles administrarem a transição política como administraram a 

econômica, todos vão ser felizes”, diz Saich. Mas não há garantias (ANTUNES, 2006). 

Entretanto, questiona-se se não seria o oposto, ou seja, se esse não seria apenas o ponto 

de vista ocidental democrático? 
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Quanto a esse aspecto, a preservação da estabilidade nominal da moeda 

chinesa (iuane) promove a expansão do mercado interno ao mesmo tempo em que se 

revela uma estratégia centrada nas prioridades nacionais e também se volta à ampliação 

das relações de comércio e investimento da China no mundo. Na verdade, a principal 

reforma acontecida na China foi a exposição das empresas estatais à concorrência entre 

elas mesmas e com as empresas privadas estrangeiras e nacionais e comunitárias recém-

criadas. A concorrência provocou o declínio da participação das empresas estatais no 

emprego e na produção, entretanto, o papel do governo no desenvolvimento do país não 

diminuiu. 

Novos setores foram atendidos pelos investimentos estatais, entre eles as Zonas 

de Processamento para Exportação (ZPEs), expansão e aprimoramento da educação 

superior e projetos de infra-estrutura. As dimensões geográficas do país e o elevado índice 

populacional implicaram na forma de desenvolvimento econômico centrado e voltado para o 

próprio país, tendo em vista a proteção informal advinda da peculiaridade do idioma e 

costumes, acessíveis aos estrangeiros apenas por intermediários locais. 

As ZPEs foram criadas da estaca zero e hoje abrigam dois terços dos 

trabalhadores do mundo em zonas econômicas. Além disso, o tamanho da China permitiu a 

construção de três conglomerados industriais básicos para o desenvolvimento econômico 

do país: o delta do Rio Pérola, onde se concentram indústrias de produção e montagem de 

peças de reposição; delta do Rio Yang-tsé, voltado para o capital e produção de carros, 

semicondutores, celulares e computadores; e ainda Zhongguan Cun, em Pequim, vale do 

Silício da China, onde o governo intervém diretamente para promover a colaboração entre 

as universidades, empresas e bancos, visando o desenvolvimento da informática (ARRIGHI, 

2008). 
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Figura 3-6: Conglomerados Industriais da China 

 

Não se pode negar que o governo chinês tem papel de grande importância no 

crescimento econômico do país, e para promover o desenvolvimento de determinados 

setores faz investimentos pesados em conhecimento e educação associados à utilização 

maciça de mão-de-obra. Através de pesquisas de alta tecnologia, o governo chinês 

modernizou e expandiu o sistema educacional, inspirado nas conquistas de Mao, aumentou 

o período médio de escolarização e a população estudantil. As mudanças aconteceram de 

forma gradual e harmônica, buscou-se associar a expansão do mercado nacional às novas 

divisões sociais do trabalho, o que demonstra que a crença ocidental de governos 

minimalistas associados a mercados auto-regulados é estranha aos reformadores chineses. 
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3.2 ECONOMIA DE MERCADO SOCIALISTA: O SEGREDO DO 

CRESCIMENTO CHINÊS 

O modelo de desenvolvimento chinês visa utilizar o mercado como instrumento 

de domínio e, ao liberalizar o comércio, o governo chinês provoca a competição entre 

capitalistas e não entre trabalhadores, a divisão de trabalho acontece entre unidades de 

produção e não no interior das unidades produtivas. 

Desde o final dos anos 1980, uma nova estrutura de poder mundial está em 

formação. O período é marcado pela entrada em uma fase de multipolaridade com o 

declínio da influência global dos Estados Unidos – EUA e da ex-União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas – URSS, do fim do período de estabilidade hegemônico baseado na 

economia internacional liberal definida pelo Sistema de Bretton Woods e pelo Acordo Geral 

de Tarifas e Comércio – GATT (OLIVEIRA, 2008). 

Um aumento de liberdade caracteriza a fase onde mesmo países pequenos e 

médios têm maiores chances de participação, desde que exibam coesão e determinação 

internas. Desde o fim da Guerra Fria, as forças que se opõem à hegemonia norte-americana 

e favorecem a multipolarização do sistema internacional cresceram consideravelmente, com 

a ascensão da China como potência mundial, que contesta a pretensão dos Estados Unidos 

de agirem como única potência do sistema internacional, mudanças puderam ser 

constatadas no plano asiático. 

No plano econômico, ao final da mesma década, o processo de reformas 

baseado inicialmente no programa das Quatro Grandes Modernizações (indústria, 

agricultura, defesa e ciência e tecnologia) permitiu alavancar o desenvolvimento e aumentar 

a confiança dos investidores estrangeiros no país, inserindo a China na dimensão científico-

tecnológica da modernidade. 
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Tais reformas foram desdobradas ao longo de quatro linhas de força, as quais se 

encontraram centradas no pragmatismo criador, no autoritarismo flexível, em um sistema 

baseado no crescimento econômico fortemente distributivo e na interdependência 

internacional. Já estava claro para Adam Smith desde o secúlo XVIII que a riqueza de uma 

Nação estava no crescimento econômico e na inovação tecnológica do Estado. As idéias 

desse pensador teórico continuam trazendo considerações históricas e empíricas aplicáveis 

ao cenário atual, principalmente quando se trata do caso chinês. 

Seguindo o paradigma de Adam Smith sobre a riqueza de uma Nação, a China, 

país socialista, adotou uma estratégia de modernização e de transição econômica para 

implementação de uma economia de mercado liderada pelo Estado. Contrariando a 

liberdade do mercado, a regulável mão invisível de Adam Smith, a China afirmou-se como 

um grande ator da economia mundial cujo desempenho provocou mudanças na economia 

política internacional. O desenvolvimento da economia chinesa afetou o eixo das relações 

internacionais e trouxe novos desafios ao mundo, e, para o enfrentamento desse cenário, 

marcado tanto por avanços tecnológicos quanto por crises financeiras, a China aproveita a 

oportunidade para elevar seu status de nova potência internacional (ARRIGHI, 2008). 

Desde meados do século XX, a China define uma abrangente estratégia nacional 

com o objetivo de se consolidar como potência econômica e política capaz de influenciar o 

sistema internacional, ao invés de apenas responder aos desafios por ele impostos. Após a 

implementação profundas transformações no sistema econômico (estatizado) da China, 

determinadas pelo próprio Estado, fatores como o estímulo às exportações e o 

desenvolvimento do mercado interno, se tornaram os grandes responsáveis pela transição 

de economia planificada, própria do regime comunista que vigora no país, para uma 

economia de mercado, de impactos internacionais, criando um novo modelo de “capitalismo” 

para Estados socialistas. 
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Desde 1930, a China e a Índia eram semi-colonias, enquanto hoje são os países 

com as maiores taxas de crescimento mundial e participam plenamente de uma única 

economia mundial, unificada e até então desconhecida, enquanto etapa histórica do 

capitalismo. Construiu-se a imagem da China como um dragão com três cabeças: a 

primeira, grande consumista de energia, matérias primas industriais e commodities agrícolas 

- a China ultrapassou a demanda européia em 2006 e deve superar a dos Estados Unidos 

dentro de uma década, muito embora com problemas graves de eficiência e poluição. Uma 

segunda cabeça que é a produção de manufaturados de baixo custo - têxteis, calçados, 

eletro-portáteis e bens de consumo de baixo e médio valor agregado. A terceira cabeça do 

dragão é a sua população, enquanto grande consumidora global (LIMA, 2009). 

A recente onda de imigrantes da China para os países do Sudeste Asiático, 

particularmente para o Myanma (Birmânia) e para Tailândia, representa fator importante no 

relacionamento econômico da China com a Ásia. No ano de 2006, a China participou de 

diversas reuniões com Chefes de Estados e ministros do continente asiático, mas, na área 

econômica, desde 2004 a China e a Associação das Nações do Sudeste Asiático-ASEAN já 

haviam assinado um acordo para remover gradualmente as tarifas e criar a maior área de 

livre comércio até o ano de 2010. 

No final de 2005, o comércio entre a China e os países do Sudeste Asiático 

alcançou US$ 130 bilhões em comparação com as relações comerciais US-ASEAN que 

somaram US$ 148 milhões no mesmo ano. As relações da China com a Tailândia são das 

melhores na região, o comércio total entre os dois países alcançou US$ 8 bilhões em 2005, 

o que foi possível, principalmente após o acordo de livre comércio entre as duas nações e o 

projeto de construção da rodovia que ligará a capital Bangkok e à cidade de Kunming, no sul 

da China (NELSON, 2006).  

O presente momento econômico mundial se caracteriza por um tipo de 

organização de economias capitalistas, ou seja, pelo modelo de economia de mercado, que 
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na sua fase pura se identifica pela propriedade privada dos meios de produção e pela 

liberdade contratual. Ou seja, por características que não se percebem em um Estado 

socialista, inclusive tendo em vista que a economia de mercado se desenvolve sem a 

intervenção estatal, o mercado é próprio mecanismo coordenador e regulador da 

dinamicidade da atividade econômica. 

A resistência “esquerdista” dentro da direção comunista chinesa, diante da busca 

pelo desenvolvimento econômico e da necessidade de aprofundar reformas políticas e 

econômicas, rompeu a concepção segundo a qual a economia de mercado seria própria e 

exclusiva do capitalismo, passando-se a falar em economia de mercado socialista. As 

mudanças econômicas e políticas que transformaram a China numa economia de mercado, 

aberta ao capital estrangeiro, desenvolvida em um país que se dizia enraizado em uma 

cultura, no mínimo, socialista, continuam a determinar mudanças na ordem mundial e nos 

fazem questionar o que ainda está faltando para o capitalismo alcançar a China? 

A estrutura do poder internacional está em processo de mudanças, com o 

surgimento de novos atores. Transformações no sistema econômico da China têm levado, 

na última década, ao inegável crescimento da sua economia, principalmente no que tange 

ao comércio internacional. Nesse contexto, esse trabalho dedica-se ao estudo da inserção 

chinesa, enquanto economia de mercado socialista, no comércio mundial de forma a 

determinar o novo eixo das exportações globais. A economia chinesa seguia uma 

orientação de planejamento burocrático altamente centralizado, tornou-se a nova rota de 

investimentos mundiais através do processo de reforma e abertura para o exterior. 

Diante de uma política internacional marcadamente dominada pelo império do 

capitalismo, a China optou pela reformulação de sua economia e adaptação à globalização 

capitalista. Desse modo, a economia planificada foi substituída e o mercado passou a 

desempenhar um papel cada vez maior na vida econômica do País. Ainda por alguns anos, 

a concepção segundo a qual a economia de mercado seria própria e exclusiva do 
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capitalismo continuou dificultando o desenvolvimento das forças produtivas chinesas. Hoje, 

o crescimento da China é reflexo do sucesso da economia de mercado socialista, de um 

modelo cujo segredo são as características que lhes são típicas.  

O óbvio é ser a China o novo fenômeno da economia global. Um país de 

altíssimas taxas de crescimento, um motor da economia mundial que com ela se articula 

intensamente."Sempre se pensa na China como um país centralizado, mas inovações locais 

foram um dos principais meios de levar mudanças adiante", afirmou o inglês Anthony Saich, 

professor da Escola Kennedy de Governo da Universidade Harvard e autor de "Governance 

and Politics of China". 

A emergência da transição de economias socialistas planificadas para o modelo 

mercado aberto permite que incentivos sejam cultivados para que uma significativa melhora 

no desempenho socioeconômico do Estado seja alcançada. Entre as nações socialistas que 

aos poucos se tornam favoráveis ao processo de transição econômica, a que mais se 

destaca é a China. No entanto, a forte presença do Partido Comunista ainda persiste no 

Estado chinês - no socialismo chinês, o eixo institucional primordial é o Partido (PCC), que 

não apenas responde pela economia, como também mantém um controle político direto 

(LIPPO, 2008). 

A China cresce hoje porque um governo forte pode impor linhas gerais 

inteligentes na economia e na política. A visão chinesa de democracia não é a visão 

ocidental; da mesma forma que “socialismo de mercado” é um termo ambíguo e 

contraditório para os padrões ocidentais. Uma questão que surge com freqüência no debate 

político e nos círculos acadêmicos ocidentais é saber até quando a China se manterá 

politicamente fechada e resistirá às pressões por reformas políticas liberalizantes e 

democráticas. 
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Com efeito, a meteórica expansão das exportações chinesas, que ao lado dos 

investimentos vêm puxando o crescimento econômico, baseou-se em grande parte em suas 

grandes vantagens de custos na produção de bens industriais de baixo valor unitário, nos 

quais os custos de trabalho expressos em dólares internacionais constituem um fator 

estratégico (OLIVEIRA, 2008). 

Talvez seja por isso que a direção chinesa sempre faz questão de ficar na 

defensiva e acentuar que a economia de mercado socialista adotada tem peculiaridades 

chinesas, ou seja, corresponde obrigatoriamente ao atual nível de desenvolvimento das 

forças produtivas do país, estando livre de qualquer voluntarismo ou outras atitudes que não 

correspondam à capacitação do país em termos de educação, ciência, tecnologia e capital. 

A formação do mercado interno e o desenvolvimento agrícola são as bases 

principais do segredo do crescimento chinês, apenas após os cuidados internos vem a 

preocupação com a indústria e o comércio exterior. A transição da China para economia de 

mercado deve ser analisada com muita cautela, não se trata de uma transição ao 

capitalismo, mas de um estímulo à concorrência, provocado pelo governo do país, através 

do desmembramento de monopólios nacionais e eliminação de barreiras, sem lançar mão 

da estratégia de privatização inerente ao capitalismo ocidental. 

No começo da década de 1980, passos foram dados para expandir várias áreas 

que poderiam aceitar o investimento estrangeiro com o mínimo de restrição, e foram dadas 

iniciativas relacionadas para desenvolver a infraestrutura legal e outras infraestruturas 

necessárias para o bom andamento deste processo. O que resultou na consideração de 14 

cidades costeiras e três regiões costeiras como "regiões abertas" para o investimento 

estrangeiro, recebendo uma política diferenciada na cobrança de impostos, além de outras 

vantagens para o investimento estrangeiro. 
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A China retirou mais pessoas da pobreza do que qualquer outro país nas últimas 

décadas, mas há lugares como o sul da província de Henan que persistem nos índices de 

pobreza do país, de acordo com estudos do Banco Mundial, que sugere que ainda há 300 

milhões de pobres na China -três vezes mais do que o banco estimava anteriormente. A 

pobreza é mais severa nas margens geográficas e sociais da China, como as áreas 

montanhosas ou desérticas que envolvem o país ou as áreas dominadas por minorias 

étnicas, que por motivos culturais e históricos se beneficiaram bem menos do que as demais 

com a longa ascensão econômica do país (FRENCH, 2008). 

As disparidades de rendimento na China não são um fenômeno recente. A 

divisão entre a costas são mais perturbadoras: o diferencial absoluto entre o PNB per capita 

da região mais pobre (Guizhou) e a mais rica (Shanghai) é de 14 para 1. O desenvolvimento 

econômico foi superior nas províncias costeiras do que no interior, o que implicou grandes 

disparidades na renda per capita entre estas regiões. As três regiões mais ricas da China 

estão situadas ao longo da costa sudeste, centrado no delta do Rio das Pérolas, na costa 

leste, centrado ao redor da foz do rio Yangtzé, e perto do mar de Bohai, na região de 

Pequim, Tianjin e Liaoning. 

Espera-se que o rápido desenvolvimento destas regiões tenha os efeitos mais 

significativos na economia asiática como um todo, e o governo da China deseja remover os 

obstáculos para acelerar ainda mais o desenvolvimento econômico nestas áreas mais ricas, 

em contra partida, o contraste urbano/rural explica mais de 50% das desigualdades 

territoriais da China durante todo o período de reforma. Este contraste que já é evidente 

quando medido por indicadores macroeconómicos, torna-se ainda mais gritante quando se 

analisam indicadores sociais (AZEVEDO, 2006). 
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3.3 POR QUE A CHINA É A NOVA ROTA DO COMÉRCIO 

MUNDIAL? 

Desde o desenvolvimento do sistema comercial multilateral integrado, mais viável 

e durável, que culminou com a criação da Organização Mundial do Comércio – OMC, 

através do Acordo de Marraqueche, idéias quanto ao âmbito e a concepção do direito 

econômico internacional foram ratificadas. E o resultado desse esforço de liberalização 

comercial outorgou efetividade à codificação e desenvolvimento progressivo do direito 

econômico internacional público decorrente da OMC enquanto fomentadora da globalização 

e da cooperação econômica. 

O sistema da OMC é composto por normas de comportamento e normas de 

organização que conduzem à convergência dos Estados para promoção de propósitos 

comuns. O objetivo do sistema normativo criado pela OMC é conectar economias distintas 

no mercado globalizado. Essas normas são essenciais para permitir a operação do mercado 

internacionalmente conectado, e tais regras operam circunscrevendo a competência 

discricionária das soberanias nacionais para promover interesses comuns através da 

expansão da produção e comércio de bens e serviços, o que propicia uma interdependência 

positiva entre Nações. 

Observa-se o crescimento do sistema multilateral de comércio a partir da 

quantidade de membros que compõem a OMC, atualmente, mais de cento e vinte países, 

após o ingresso da China, que hoje também ocupa um assento no Conselho de Segurança 

das Organizações das Nações Unidas – ONU. Participar da OMC permite o crescimento das 

relações comerciais dos países membros influenciados por acordos comerciais regionais 

que se expandem de forma significativa em termos de liberalização e abertura comercial, o 

que contribui para que países de menor índice de desenvolvimento e as economias em 

transição, como a China, por exemplo, se integrem ao sistema internacional de comércio. 
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A China fez parte do GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio) em sua 

criação, 1947, retirando-se dois anos depois, em virtude de conflito interno. O reingresso no 

organismo, agora OMC, criada em 1994, foi requerido em 1986, sendo o país finalmente 

admitido em dezembro de 2001. Além de fortalecer e consolidar a dimensão global da OMC, 

a entrada da China gera mudanças estruturais em sua economia e modificações profundas 

no comércio mundial, em meio ao processo de globalização em curso. 

 A entrada da China na Organização Mundial do Comércio é talvez o principal 

acontecimento da economia internacional na última década. Para viabilizar a sua entrada na 

OMC, a  China investiu na criação de uma base legal para o comércio exterior, com a 

reforma dos sistemas de importação e exportação e do câmbio, a redução das barreiras 

alfandegárias e das medidas de proteção e a não elevação dos incentivos à exportação. 

Hoje, essas políticas empreendidas pela China estão bem mais de acordo com a OMC do 

que em 1986. 

Como exemplos podem ser citados a queda do nível médio de tarifas de 

importação – de 40,3 % em 1989 para 16,4% em 2000, e o acordo firmado com os USA, 

que reduziu as tarifas na área agrícola para 2 / 3 de seu nível de 1997(SERRA, 2010). Há, 

entretanto, dificuldades no que diz respeito aos procedimentos de desembaraço de cargas e 

para a concessão de vistos de trabalho que ainda são muito restritos. Não obstante, outras 

medidas importantes que vêm sendo implementadas como a eliminação de exigências de 

transferência de tecnologia para os investimentos estrangeiros diretos e de percentuais 

mínimos de conteúdos locais nos bens produzidos em território chinês por empresas 

estrangeiras. 

Os efeitos externos da adesão chinesa à OMC são significativos tanto no que diz 

respeito aos países industrializados quanto às economias em desenvolvimento. Estados 

Unidos, Japão, Coréia, União Européia – os maiores parceiros comerciais –, além do 

Canadá e outros países, ganham com a abertura dos mercados da China e com as 
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importações mais baratas de produtos chineses a que têm acesso. A China tem buscado 

acordos regionais, no âmbito da diplomacia econômica, alimentada pela necessidade 

política de manter os países vizinhos em sua órbita, uma vez que uma grande assimetria 

das relações entre estes países e a China pode empurrá-los para outros alinhamentos. 

O país concluiu recentemente uma ampla revisão de seu sistema de leis e 

regulamentos sobre marcas comerciais e direitos autorais, incluindo-se aqui a proteção aos 

softwares, que se adequa muito bem ao padrão exigido pela OMC, segundo o ministério do 

Comércio Exterior e Cooperação Econômica, fato este confirmado pela própria OMC. A 

China já é signatária do Tratado de Berna e firmou, em 1994, o Tratado de Cooperação de 

Patentes (PCT), e se comprometeu também em aderir ao Acordo de Comércio dos 

Aspectos Relacionados aos Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS). 

Como se percebe, a globalização econômica é o resultado inevitável do 

desenvolvimento das forças produtivas e da divisão internacional do trabalho. A maneira 

criada pela OMC para organizar o comércio internacional permitiu a despolarização da 

economia do mundo. Com isso, o aprofundamento e o alargamento da lógica da 

globalização econômica pós Guerra-Fria são caracterizados pela abrangência em razão dos 

membros da OMC: países desenvolvidos, em desenvolvimento, antigos países socialistas 

em transição para economia de mercado. 

Para a efetiva e completa universalização da OMC, Celso Lafer entende que foi 

de grande importância política o acesso da China e da Rússia. Desde o início dos anos 

1990, com o aumento gradativo da demanda internacional, os países do globo passaram a 

perceber o desenvolvimento econômico como prioridade máxima, a ser alcançado por meio 

de inter-relações e da interdependência entre várias economias. Há, por outro lado, a 

opinião, tanto na América Latina quanto na China, de que a liberdade no sistema 

internacional pós Guerra-Fria continua limitada pelo neocolonialismo que, sob o manto das 

transformações operadas pelo desenvolvimento da revolução científica e técnica, continua 
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permitindo que alguns países imponham ao mundo em desenvolvimento um alto preço 

(LAFER, 2001). 

O impacto provocado pelas transformações pós-Guerra Fria nas relações de 

produção foi observado, no cenário mundial, por meio do surgimento de três espaços 

econômicos: os Estados Unidos, a Europa unificada e o Leste Asiático, dinamizado pelo 

Japão. No plano asiático, distinguem-se dois modelos de desenvolvimento: além do 

capitalista japonês – que privilegia grandes grupos integrados vertical e horizontalmente e 

que tem o Japão como dínamo da transformação tecnológica e do progresso econômico do 

Leste Asiático – há também o capitalismo internacional chinês – o qual prosperou apoiado 

em redes de pequenas firmas familiares integradas a companhias transnacionais 

(OLIVEIRA, 2008). 

A China tem 34 divisões administrativas: 23 províncias (Anhui, Fujian, Gansu, 

Guangdong, Ghizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jianggsu, Jiangxi, 

Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunan e Zhejiang); 4 

municipalidades sob jurisdição central (Beijing, Chongqing, Shangai e Tianjing); 5 regiões 

autônomas com minorias étnicas (Guangxi Zhuang, Mongólia Interior, Ningxia Hui, Xinjiang 

Uighur e Tibet) e 2 regiões administrativas especiais: Macau e Hong Kong. Em toda a China 

vigora o socialismo de mercado, exceto em Macau e Hog Kong, dominados pela economia 

capitalista. A figura abaixo mostra as regiões administrativas da China dividias em 

províncias regiões autônomas, municipalidades e regiões especiais: 
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Figura 3-7: Divisão Administrativa da China.2 

 

Com essa divisão, aliada à importância política do ingresso da China na OMC, o 

quadro Ásia-Pacífico é delineado pelo diálogo China-Taiwan que atenta para a crescente 

“asianização” das questões internacionais, em todos os níveis, principalmente econômico. 

Neste contexto, a estudiosa Danielly Becard afirma que qualquer arranjo político e 

econômico na região se tornou, a partir do fim da Guerra Fria, essencialmente dependente 

do presente e do futuro papel da China no mundo (BECARD, 2008).  

Em contrapartida, percebe-se que a China tem procurado corresponder à sua 

nova posição, tentando restaurar sua glória passada e conquistar posição de destaque que, 

acredita, sempre lhe coube na comunidade das nações. Assim, ao analisar a política 

externa chinesa da segunda metade do século XX, nota-se que os governantes chineses 

                                                 

 
2 Fonte: www.chinatravel.com 
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optaram por colocar de lado considerações ideológicas ou de princípio e substituí-las por 

uma leitura mais pragmática do interesse nacional chinês. 

No plano político, tais aspectos tornaram-se mais evidentes a partir da década de 

1970, quando, primeiramente, os Estados Unidos decidiram aproximar-se da China, 

inserindo-a no equilíbrio de poder do sistema internacional, levando-a a ocupar um assento 

no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas – ONU e afirmar-se 

internacionalmente de modo mais eficiente. 

Aproveitando-se do rompimento da China com a URSS, ainda no início da 

década de 1960, e dos posteriores conflitos fronteiriços entre esses países na região da 

Manchúria nesta mesma década, os EUA iniciam o processo de reaproximação com a 

China, quando esse país passa a integrar as Nações Unidas e Taiwan é excluída da 

instituição. Tal processo de reaproximação estreita-se ainda mais em 1972 quando Richard 

Nixon torna-se o primeiro presidente estadunidense a visitar a China. 

Mas, foi com a morte de Mao Tse Tung em 1976 e a ascensão de Deng Xiaoping 

em 1978, as relações China – EUA intensificam-se e sofrem grandes transformações 

qualitativas, pois, essa integração econômica entre China-EUA ocorre num cenário de 

isolamento e de desgaste da URSS na região asiática, materializando-se numa estratégia 

de “desenvolvimento a convite”, onde os EUA estabelecem um acordo bilateral de comércio 

com a China já em 1979 e, em 1980, assinam o acordo mútuo de “Nação mais Favorecida”. 

Paralelamente, Deng Xiapoing inicia, nos primeiros anos da década de 1980 o 

processo de estabelecimento das Zonas Econômicas Especiais de Shenzen, Zhulai, 

Shantou e Xiamen. Posteriormente, em virtude da consolidação do processo de integração 

econômica ao exterior e da alta rentabilidade dos primeiros empreendimentos, observa-se 

uma nova onda de atração de investimentos, oriundos de diversos outros países (com a 

incorporação de Japão, EUA e Coréia do Sul). A partir daí se intensifica o movimento de 
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deslocamento de atividades manufatureiras (notadamente asiáticas e estadunidenses) para 

a China (DIEGUES, 2010).  

Os Estados Unidos e a China mantêm hoje o que pode ser considerada a relação 

bilateral mais importante do planeta. Mas muitos temem que esses dois gigantes passem a 

dominar o mundo ao formar uma espécie de “G2”, que seria o mais influente pólo de poder 

mundial, em analogia ao G8 – grupos dos 8 países mais ricos do mundo: EUA, Japão, 

Alemanha, Canadá, França, Itália, Reino Unido e Rússia. Ainda em 1971, a China se 

aproximou diplomaticamente dos Estados Unidos e, em 1979, quando a URSS ocupou o 

Afeganistão, a China aliou-se aos EUA para fornecer armas para os guerrilheiros 

muçulmanos afegãos que combatiam os ocupantes soviéticos. A melhora das relações 

internacionais com a China não parou nesse fato. 

A despeito do crescimento exponencial das exportações chinesas, é apenas a 

partir da segunda metade dos anos 2000 que se observa um aumento vertiginoso nos 

superávits comerciais. Tal fato, por sua vez, pode ser explicado pela constatação de que 

grande parte das atividades manufatureiras chinesas direcionadas ao mercado externo se 

organizaram a partir da constituição de redes produtivas globais e pode também ser 

explicado por um movimento de superação crescente das deficiências da estrutura produtiva 

chinesa, o qual começa a se consolidar a partir de meados dos anos 2000. 

Uma vez que o aumento da capacidade produtiva chinesa voltada à exportação 

ocorre paralelamente ao adensamento das cadeias produtivas locais em diversos setores, 

observa-se no período analisado uma intensa demanda por bens de capitais, máquinas e 

equipamentos importados. A viabilidade econômica de magnitudes crescentes de IDE 

essencialmente manufatureiro e export oriented tem como pré-condição sua acoplagem ao 

mercado dos EUA. Como resultado desta acoplagem os fluxos comerciais entre os países 

cresceram a taxas exponenciais (vide tabela) e a China torna-se em 2006 o quarto maior 
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mercado para as exportações estadunidenses e sua segunda maior fonte de importações 

(LIANG, 2007). 

 

Figura 3-8: Evolução da Importações e Exportações na China 

 

Se, nos anos 1970, as razões para o alargamento das relações da República 

Popular da China com o resto do mundo ligaram-se à busca de modernização da economia 

chinesa, ao final do século XX e superada a Guerra Fria, a globalização da diplomacia de 

boa vizinhança indica o empenho chinês em operacionalizar, junto a um amplo leque de 

países, a idéia do poder colegiado que venha afastar a ameaça de um mundo unipolar e 

consolidar a perspectiva de transformar a China em potência asiática (OLIVEIRA, 2008). 

As reformas de mercado na China não levaram à renovação ou à extinção 

socialista, mas, ao contrário, instauraram um capitalismo nacional incluindo a crescente 

participação econômica estrangeira associada à manutenção do regime político secular, sob 

orientação estatal. As empresas vinculadas às Zonas Econômicas Especiais - ZEEs 

possuem liberdade cambial e beneficiam-se de isenção de impostos em virtude da política 

chinesa de atrair investimentos e divisas. 
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Ainda que crescente, a parcela das exportações realizadas em empresas com 

investimento estrangeiro é minoritária na China (passou de 1,1% em 1985 para 31,5% em 

1995). As empresas chinesas respondem pela maior parte das exportações. As empresas 

que não se encontram sob o regime das ZEEs subordinam-se à política chinesa de 

comércio exterior fortemente protecionista e dirigida simultaneamente para as exportações e 

para o desenvolvimento do mercado interno, considera Carlos Medeiros (MEDEIROS, 

2008). 

O crescimento da China pode ser interpretado em função de uma conjuntura 

internacional favorável, em consonância com o que sucede no âmbito interno do país, que 

conflui para transformá-lo na mais nova rota do comércio mundial. Esses fatores são dois: a 

política de isolamento da URSS, por parte dos EUA nos anos 1970, tendo a China como 

aliada; e a reorganização da economia regional asiática, num contexto de disputas 

comerciais entre Japão e Estados Unidos (MEDEIROS, 2008). 

A China é hoje um ator internacional com uma ampla diversidade de interesses e 

parcerias correspondentes à sua importância econômica, às estratégias política e 

diplomática. O verdadeiro motor do crescimento da China é sua constante reestruturação 

econômica beneficiada pela atual ordem internacional multipolar e anti-hegemônica que 

favorece a alocação do capital e de financiamento para novos recursos econômicos. 

A partir da posição de importância central que ocupa a China da nova rota de 

comércio mundial, entre os países do antigo socialismo, a RPC é o único que tem alcançado 

altos níveis de desenvolvimento. Após sua abertura econômica, suas relações comerciais 

expandiram sensivelmente a partir de 1970. Em meio à dominação capitalista mundial, onde 

as desigualdades sociais são imensas, o socialismo - modo de organização social que 

busca a distribuição equilibrada de riquezas e de propriedades, com a finalidade de 

proporcionar a todos um modo de vida mais justo – praticado na China, parece estável 

perante às influências capitalistas. 
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Apesar de a política externa do gigante asiático ter tomado proporções mundiais 

após a abertura de mercado, o que ocorreu em fins de 1978, o Estado ainda tem um papel 

determinante na economia chinesa. A dissociação entre abertura econômica e mudança no 

sistema político de governo é o principal fator desse sucesso, estima-se que a participação 

estatal no PIB do país está em torno de 40 a 50%, o que demonstra que a economia 

também pode crescer quando o estado intervém fortemente.  

Além da participação estatal no PIB, na China, a escolaridade é obrigatória 

durante os nove anos do ensino primário e secundário, e, em Pequim o estado investiu US$ 

13 milhões (R$ 35,7 milhões) em campanhas de alfabetização. Graças à participação 

estatal, a China foi o país cujo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) mais cresceu 

desde 1980 (primeiro ano para o qual o índice foi calculado na última atualização do IDH. 

Nos números mais recentes sobre o tema China subiu 0,233 pontos no IDH em 

26 anos. De acordo com os Índices de Desenvolvimento Humano - IDH, a melhoria se deu 

por conta do intenso crescimento econômico do país, que teve efeitos principalmente no 

aumento da renda per capita, um dos fatores para o cálculo do IDH e no nível de 

escolaridade da sua população (DIEGUES, 2010). 

Na China, país com praticamente dois trilhões de dólares de reservas, o governo 

anunciou planos de liberação de 850 bilhões de yuans (US$124 bilhões) para planos 

básicos de saúde e atendimento hospitalar adicional. O incentivo do governo à economia foi 

calculado em 4 trilhões de yans (US$586 bilhões), que alimentou um recorde de 

importações de minério de ferro e de cobre para projetos ferroviários, rodoviários e de 

energia elétrica, e ainda estima-se que não será suficiente para sustentar as compras 

externas do país, segundo analistas (LIMA, 2009). 

O crescimento se deu de forma mais intensa, concentrado no período pós 1990, 

quando o país saiu de um IDH de 0,607 em 1990 para 0,762 em 2006, com a maior 
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evolução dentre todos os países nesse período. Porém, mesmo com o forte desempenho, a 

China não conseguiu traduzir todo o crescimento econômico em todas as áreas. A maioria 

do crescimento de emprego assenta no setor dos serviços e nas províncias costeiras, 

especialmente Fujian, Guangdong, Shandong e Zhejiang (AZEVEDO, 2006). 

Nestas regiões, o setor privado floresceu desde a abertura das ZEE nos anos 80. 

O desenvolvimento do setor privado foi igualmente alavancado por políticas macro-

econômicas e estruturais que impulsionaram um forte crescimento econômico. Os migrantes 

têm sido atraídos para o Delta do Rio das Pérolas (DRP), centralizado em Guangdong, e o 

Delta do Rio Yangtze (DRY), sobretudo Shanghai e Jiangsu, onde o crescimento do 

emprego e dos rendimentos são relativamente elevados, na medida em que o PIB per 

capital é 4 a 10 vezes superior às províncias mais pobres como Gansu e Guizhou 

(AZEVEDO, 2006). 

A China acredita que é a partir da formação de um grande número de 

trabalhadores altamente qualificados para todas as áreas que o país de grande dimensão 

demográfica se torna um país de ricos recursos humanos. O nível de desemprego urbano 

na China é semelhante ao apresentado por outras economias da região (cerca de 3-6%), 

mas o desemprego rural é maior. Em verdade a relação existente no meio rural em relação 

ao urbano é de êxodo e reabsorção, funciona como uma grande “esponja” que tanto perde 

população para a zona urbana, como possui grande capacidade de absorvê-la tanto na 

agricultura quanto no artesanato quando esse fluxo é de regresso à zona rural. A produção 

rural chinesa é absorvida pelos próprios habitantes da zona rural. 



4 RELAÇÕES ENTRE O BRASIL E A REPÚBLICA POPULAR DA 

CHINA 

 
4.1 APROXIMAÇÃO DE GIGANTES: BRASIL E CHINA 

Para compreender as relações da China com o Brasil é necessário levar em 

conta o contexto histórico-geográfico da relação Europa/América/Ásia. A cidade portuguesa 

de Macau foi o único porto da China permanentemente autorizado a receber embarcações 

estrangeiras. Muitos navios, sob pretexto de uma falsa emergência por fatores climáticos ou 

para reparação, aportavam ao Brasil e aproveitavam para descarregar as mercadorias que 

traziam da China e restante Ásia, e, quando voltavam a carregar, faziam-no, em parte, com 

novas mercadorias (SEABRA, 2007). 

Estimulada pelo fator histórico, a busca brasileira por mercados localizados fora 

do tradicional eixo União Européia-Nafta-América Latina-Japão aumentou a partir da 

segunda metade da década de 1990. Nessa busca por novos mercados, teve lugar, em 

seguida, o aumento das relações comerciais do Brasil com a China, no período 

compreendido entre 1995 e 2005. Nessa época as importações chinesas do mundo 

cresceram 325%, as compras provenientes do Brasil aumentaram 351,8%. Tendência 

contrária ocorreu do lado das exportações chinesas para o Brasil. No período analisado, a 

China aumentou suas vendas para o Brasil em 106%, percentual inferior ao avanço das 

exportações chinesas ao mundo, que evoluíram 194,6% (BECARD, 2008). 

Na América Latina, o Brasil revelou-se um grande parceiro da China, ambos com 

uma vasta esfera de convergência de aspirações e objetivos em comum, como por exemplo 

os projetos nacionais desenvolvimentistas voltados para o estreitamento de relações com 

países do Terceiro Mundo e a política externa pragmática, além de aproximarem-se em 

suas opiniões sobre temas como energia nuclear, meio ambiente, direito do mar, direitos 
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humanos e defesa de uma Nova Ordem Econômica Internacional de cunho terceiro-

mundista. 

Não se pode deixar de reconhecer que o fato de ser a República Popular da 

China o país mais populoso do continente asiático e único país em desenvolvimento a 

situar-se no centro do sistema mundial de poder, propiciou ao Brasil a oportunidade de 

construir uma aliança com uma “potência diferente”, ampliando concretamente e de forma 

imediata sua capacidade internacional de negociação. Trata-se de cooperação entre 

potências médias do Terceiro Mundo, que não envolve, a priori, laços de subordinação ou 

de dominação. Além disso, a progressiva abertura econômica deste enorme país asiático 

nos anos 1980, assim como do Brasil, sobretudo a partir dos anos 1990, criou novas 

possibilidades de cooperação comercial. 

O comércio bilateral entre Brasil e China encontrou, inicialmente, diversos 

desafios, que se concentraram em três frentes: infra-estrutura deficitária; queda no preço de 

commodities; e aumento da presença de produtos chineses no mercado nacional. Em 

conseqüência dessas relações comerciais com a China, o governo brasileiro passou a 

adotar medidas para melhorar o controle e a fiscalização do que fosse exportado, exigindo 

maior rigor na certificação do produto direcionado à China. 

Se, por um lado, estudiosos concordam em dizer que as relações sino-brasileiras 

vêm crescendo substancialmente nos últimos anos, apesar das convergências políticas, não 

há consenso entre eles sobre se, de fato, está ocorrendo uma “parceria estratégica” entre o 

Brasil e a China, conforme anunciado diversas vezes por personalidades governamentais de 

ambas as partes. Ao analisar a aproximação do Brasil com os países da Ásia, Henrique 

Altemani de Oliveira afirma que, a partir da década de 1990, vem ocorrendo um 

fortalecimento da aproximação econômica e não apenas política com a China, motivado 

pelo acelerado crescimento econômico chinês e pela disputa comercial incitada pela 
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proposta de criação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca), possível obstáculo 

para a inserção de atores externos no continente americano (OLIVEIRA, 2000). 

Aqueles que defendem a existência de uma parceria estratégica entre o Brasil e 

a China argumentam no sentido de que a China é interlocutor político indispensável para o 

Brasil, especialmente por ser membro do Conselho de Segurança da ONU; que Brasil e 

China apresentam ampla coincidência de preocupações e diagnósticos sobre a realidade 

mundial, o que pode auxiliar na formação de consensos e na defesa de interesses comuns 

frente às demais potências do sistema internacional; e que Brasil e China possuem 

economias complementares e programas de desenvolvimento que abrem oportunidades 

mútuas nos âmbitos comercial, de cooperação e de investimento. 

De acordo com Altemani de Oliveira, não existe “parceria estratégica” entre Brasil 

e China na área comercial. Apesar de as relações econômicas serem altamente 

promissoras entre os dois países, graças à complementaridade das necessidades dos dois, 

a China insere-se preferencialmente no processo econômico do Leste Asiático. Na verdade, 

a parceria estratégica sino-brasileira concentra-se, de acordo com o autor, em dois nítidos 

campos de atuação: um, no da cooperação científico-tecnológica, com vistas a romper o 

monopólio detido pelos países desenvolvidos e, outro, no plano político-estratégico, 

correlacionado às estratégias de alianças no âmbito dos fóruns multilaterais (OLIVEIRA, 

2000). 

De 1995 a 2004, três momentos distintos caracterizaram os fluxos comerciais 

sino-brasileiros. O primeiro momento, se iniciou em 1993 e estendeu-se até 1997, foi 

caracterizado por uma corrente de comércio constante, equilibrada pelo movimento 

simultâneo de diminuição das exportações brasileiras e crescimento das importações 

provenientes da China, as quais giraram em torno de US$1 bilhão/ano. O segundo 

momento, de 1998 a 1999, registrou forte queda na corrente comercial, provocada 

principalmente pelos baixos índices das exportações brasileiras. O terceiro momento, de 
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2000 a 2004, registrou um crescimento extraordinário da corrente bilateral, a qual passou de 

aproximadamente US$ 2,3 bilhões/ano em 2000 para mais de US$ 9 bilhões ao final de 

2004. Ao final do terceiro momento, em 2004, observou-se uma mudança no padrão de 

comércio, com redução dos saldos comerciais brasileiros e ganho de mercado dos produtos 

chineses no mercado brasileiro, principalmente de eletrônicos e máquinas / equipamentos, 

além de brinquedos e vestuários (BECARD, 2008). 

A China também buscou estreitar laços com a África e a América Latina, mas, 

acredita-se que o interesse dos chineses pela América Latina se deve, especialmente, a 

cinco razões em particular: como país em desenvolvimento, a China julga politicamente 

necessário manter-se ao lado da América Latina na luta pelo estabelecimento de uma 

ordem internacional mais justa; com vistas a diminuir a dependência comercial dos Estados 

Unidos e de outros países desenvolvidos, a China considera importante desenvolver 

relações econômicas com a América Latina, de forma a aumentar seus investimentos na 

região. 

A terceira razão é que para promover seu desenvolvimento interior, a China 

necessita igualmente obter acesso aos ricos recursos naturais da América Latina; em seu 

processo de transformação em economia de mercado, a China procura tirar lições das 

experiências vividas pelos países da América Latina e; ao final do século XX, a China tem 

ainda interesse em estabelecer relações diplomáticas com alguns países da América Latina, 

em troca do reconhecimento do pertencimento de Taiwan à China (SHIXUE, 2002). 

Para Jiang Shixue, o incremento das relações comerciais sino-latinoamericanas 

está ligado ao fato de que: i) existe complementaridade econômica entre os dois lados; ii) na 

medida em que tanto a China quanto a América Latina passam por processos de reformas 

econômicas, mercados se abrirão cada vez mais e regulações tornar-se-ão mais liberais; iii) 

não cabe à América Latina negligenciar o grande potencial do mercado chinês; iv) diante da 

busca de diversificação de suas estratégias econômicas internacionais, a América Latina 
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precisa também da China e de outros países do leste-asiático e; v) na era da globalização, 

China e América Latina têm objetivos comuns envolvendo questões como cooperação Sul-

Sul (SHIXUE, 2002). 

Apesar dos interesses mútuos, Brasil e China tiveram que enfrentar obstáculos 

na manutenção de suas relações bilaterais: a grande distância geográfica entre os dois 

países, agravada pela ausência de rotas aéreas diretas entre a China e a América Latina e 

a difícil troca de informações de mercado, associado ao precário entendimento mútuo 

decorrente de uma linguagem, cultura e costumes bastante diferentes. 

Esses, entretanto, são obstáculos já superados, pelas influências mútuas entre 

chineses e brasileiros, iniciadas há mais de dois séculos por meio de vínculos comerciais, 

administrativos e culturais que, ao longo de todo o período colonial brasileiro, uniram 

especialmente as cidades de Salvador e Macau, por questões políticas e econômico-

comerciais, consideradas atualmente de alto valor estratégico. Apesar de todos os 

obstáculos e vicissitudes, são antigas as relações entre Macau e o Brasil. 

A primeira ligação direta oficial entre Macau e o Brasil se deu por Salvador, 

Bahia, quando em 1810 eram isentos dos direitos de entrada nas alfândegas do Brasil os 

gêneros e mercadorias provenientes da China, que se exportarem diretamente para os 

portos brasileiros. Relações essas que se prolongam até aos dias de hoje, cada vez mais 

intensas (SEABRA, 2007). 

 

4.2 RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS BRASIL-CHINA 

China e Brasil coincidiram historicamente, havendo ambos acoplado seu destino 

a um projeto nacional, conduzido em fases, porém com racionalidade e continuidade. Esse 

elemento comum submeteu a si a organização interna, a política exterior e a inserção 

internacional. Foi em meio ao curso profundo de países em desenvolvimento que ambos se 
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encontraram, desde o estabelecimento de suas relações diplomáticas em 1974, e 

construíram uma parceria bilateral, feita de entendimento e cooperação, que alcança o 

presente. 

Foi há trinta anos, durante o governo Geisel, que o Brasil estabeleceu relações 

diplomáticas com a República Popular da China e, devido à aceitação internacional do 

princípio da existência de uma só China, rompeu relações com a República da China 

(também conhecida por Formosa ou Taiwan). No âmbito das relações internacionais e 

bilaterais entre Brasil e China, era uma aposta no futuro, pois a China ainda vivia os últimos 

dias da era Mão Tse-Tung, que veio a morrer em 1976. 

A parceria estratégica, que significa cooperação e apoio mútuo para o 

desenvolvimento econômico-social, tecnológico e a construção de um mundo pacífico e 

multipolar foi o investimento do Brasil em suas relações com a China. Uma associação entre 

o maior país em desenvolvimento do hemisfério Norte e o maior do Sul, as relações foram 

intensas, com os presidentes Figueiredo, Sarney, Cardoso e Lula tendo visitado a China, 

entretanto, nem todos os governantes brasileiros souberam aproveitar a oportunidade. 

O legado histórico da diplomacia brasileira, diretamente associado à sua 

identidade nacional, caracteriza-se como sendo universalista e contrário a qualquer tipo de 

segregação; cooperativo e oposto à confrontação; pacifista e orientado para a coexistência 

das diferenças; e a favor da solução jurídica de controvérsias, reconhecendo o papel do 

direito internacional. 

Da política externa brasileira, destacam-se fatores de persistência da inserção do 

país na vida internacional, que oferecem elementos para explicar traços importantes da 

identidade internacional do Brasil, tais como iniciativas, gestos e decisões governamentais. 

De acordo com Celso Lafer, entre estes fatores cabe destacar: “o dado geográfico da 

América do Sul; a escala continental; o relacionamento com os muitos países vizinhos; a 
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unidade lingüística; a menor proximidade, desde a Independência, em 1822, dos focos de 

tensão presentes no centro do cenário internacional; o tema da estratificação mundial e o 

desafio do desenvolvimento” (LAFER, 2001). 

O Brasil exportou produtos primários como soja e ferro, além de aço, em 

quantidade cada vez maior, importando bens de consumo popular, equipamentos 

eletrônicos e máquinas, com uma balança comercial favorável. Mas, ao mesmo tempo, 

houve cooperação mútua em infra-estrutura, com empresas brasileiras participando da 

construção da hidrelétrica de Três Gargantas, a maior do mundo, e os chineses na 

construção de ferrovias no Brasil, por exemplo. O projeto de satélites de sensoriamento 

remoto e a parceria tecnológica em áreas de ponta, como a nuclear, são exemplos 

avançados de cooperação Sul-Sul, entre países em desenvolvimento. A busca de 

investimentos recíprocos é um processo que já se iniciou entre esses dois gigantes.  

Igualmente importante é a dimensão político-diplomática da relação bilateral. O 

Brasil espera, além do apoio chinês à sua candidatura ao Conselho de Segurança da ONU, 

ambos os países cooperam na construção de um sistema mundial multipolar, que revalorize 

o papel da ONU. Além disso, o estabelecimento do G-20 (com a participação dos dois 

países), visando fortalecer a posição dos países em desenvolvimento na OMC, foi um 

sucesso. A cooperação bilateral é de grande vantagem, mas o Brasil deve encarar com 

seriedade a parceria estratégica e não concentrar a agenda apenas em aspectos 

comerciais, adotando um projeto de desenvolvimento mais ousado, é o que defende a 

diplomacia brasileira. 

Assim como a China, o Brasil depende de recursos para incrementar as relações 

Sul-Sul, necessitando condicionar suas escolhas à possibilidade de poder defender 

interesses bilaterais específicos. A diplomacia brasileira exercita o poder no plano 

internacional com o objetivo de assegurar espaço para a defesa dos interesses nacionais. O 
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exercício deste papel é um componente da identidade internacional brasileira, voltado para 

o tema da estratificação internacional (LAFER, 2001). 

A passagem da “diplomacia do desenvolvimento”, tratada por Celso Lafer, para a 

“diplomacia da globalização é fundamentada como uma necessidade dos fatos, ou seja, o 

mundo mudou e uma nova política é necessária. A“diplomacia do desenvolvimento” foi 

inaugurada na década de 1930 com Getúlio Vargas, tendo o desenvolvimento nacional 

como um de seus valores fundamentais, daí extraindo diversas conseqüências políticas 

decorrente do estilo diplomático — pacifismo, juridicismo, busca da eqüidade internacional 

— do desenvolvimentismo brasileiro durante seis décadas, adotado mais ou menos por 

todos os governos posteriores a 1930 (LAFER, 2001). 

Por outro lado, a “diplomacia da globalização” é mais “formal” que substantiva, ou 

seja, é mais uma forma de lidar com os problemas frente à realidade, que a postulação da 

importância de determinadas questões internacionais. O mais significativo desafio que se 

coloca para a política externa brasileira neste início de século XXI é o de como preservar um 

espaço próprio, no plano interno, para poder lidar com o impacto dos tempos da 

‘internalização’ do mundo (LAFER, 2001). 

A China é hoje um ator internacional com uma ampla diversidade de interesses e 

parcerias correspondente à sua importância econômica, política e diplomática. O verdadeiro 

motor do crescimento da China é sua constante reestruturação econômica, baseada nos 

investimentos estatais e no capital estrangeiro. No cenário do século XXI, é inegável o 

crescimento da economia chinesa, principalmente no que tange a sua interação 

internacional. 

Diante desse cenário econômico internacional no qual se insere a China, 

questiona-se se não houve precipitação do Brasil, o 23º, entre os 148 membros da 

Organização Mundial de Comércio (OMC), a conceder à China o status de "economia de 
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mercado". A decisão política brasileira de tal reconhecimento decorreria do ingresso da 

China na OMC, associada ao potencial econômico que o país representa nos dias atuais? A 

conjuntura política internacional em que se insere a China, desperta que tipo de interesse 

estratégico para o Brasil? 

 

4.3 A POLÍTICA DO “MADE IN CHINA” E O MERCADO INTERNO 

BRASILEIRO 

Que motivos e que reflexos políticos deixou para o Brasil a decisão de 

reconhecer a China como economia de mercado? Espera-se elucidar o que esse 

reconhecimento significa para política externa brasileira e seus reflexos para política interna, 

pois o crescimento gigantesco do país oriental não ajuda empresas brasileiras nem mesmo 

a se manterem no mercado interno. 

A política de mercado brasileira tem sofrido fortemente com a concorrência 

chinesa dentro do país e a participação das empresas brasileiras no mercado nacional 

reduziu sensivelmente após a abertura política aos importados “Made in China”. De acordo 

com a tabela que se segue, entre 1995 e 1997, tanto as exportações brasileiras para a 

China quanto as vendas chinesas para o Brasil giraram em torno de US$ 1 bilhão. A 

corrente de comércio manteve-se constante (US$ 2,2 bilhões), com saldo favorável para a 

China a partir de 1996. 
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Figura 4-9: Comércio Brasil-China - 1995-2004 (US$ FOB)3 

 

A implantação, no Brasil, do Plano Real de estabilidade monetária, a partir de 

1994 levou, em grande parte, à diminuição dos saldos brasileiros frente à China, o Brasil 

acumulou um saldo negativo com os chineses de US$ 552 milhões. Após o ano 2000, o 

intercâmbio comercial entre o Brasil e a China voltou a se expandir rapidamente, refletindo o 

notável crescimento do comércio exterior chinês. O comércio entre Brasil e China expandiu 

em 183,3% em quatro anos, ampliando-se de US$ 3,23 bilhões, em 2001, para a cifra 

recorde de US$ 9,15 bilhões, em 2004 (BECARD, 2008). 

Com a desvalorização da moeda brasileira em 1999, observou-se a inversão do 

saldo comercial que, após cinco anos consecutivos, voltou a ser superavitário para o Brasil. 

De 1999 a 2003, as exportações brasileiras ampliaram-se em 400%, permitindo ao Brasil 

acumular um saldo comercial com a China de aproximadamente US$ 5,6 bilhões entre 

2001-2004. Entre os anos de 1999 e 2003 as exportações brasileiras para a China 

                                                 

 
3 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – Siscomex. http:// 
www.mdic.gov.br 
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cresceram 11 vezes mais rápido que o total, fazendo a participação chinesa na pauta subir 

de 1,4% para 6,2%, tornando-se terceiro maior parceiro comercial do Brasil. 

Acompanhando a tabela anterior, em 2003, o comércio bilateral alcançou cerca 

de US$7 bilhões, com um superávit comercial em favor do Brasil de US$2,4 bilhões, o que 

representou 10% do saldo total obtido pelo país. Enquanto a tendência de crescimento das 

exportações manteve-se mais acentuada de 2001 a 2003, com taxa média anual de 60%, 

em 2004, o ritmo desacelerou-se, com crescimento recuando de 20% sobre 2003. 

Nos primeiros dois meses de 2004, o intercâmbio comercial sino-brasileiro 

aumentou 73% em relação ao mesmo período de 2003, graças ao incremento das 

importações brasileiras vindas da China. A partir de 2004, registrou-se a configuração de um 

novo padrão de comércio entre Brasil e China. Se, por um lado, de 2003 a 2004 a corrente 

de comércio aumentou em quase 40%, por outro lado o superávit comercial brasileiro 

regrediu 27%. Assim, apesar de o saldo comercial conjunto do Brasil frente à China ter se 

elevado em mais de sete vezes de 1999 a 2004, o ritmo de expansão das exportações 

brasileiras se tornou mais lento após 2003 (BECARD, 2008). 

Já as exportações chinesas para o Brasil seguiram ritmo oposto, ampliando-se 

em mais de 70%. Para alguns estudiosos, as dificuldades do Brasil em aumentar os 

superávits com a China estão fortemente ligadas à excessiva carga tributária e infra-

estrutura deficitária presentes no Brasil e a fatores como a existência de juros baixos e 

créditos abundantes à disposição dos exportadores chineses, assim como a aplicação, na 

China, de barreiras não tarifárias e de medidas para forçar a baixa de preços e produtos 

concorrentes impediram os brasileiros de concorrer com os chineses de forma mais 

equilibrada. 

O objetivo geral é empreender um estudo analítico em torno da decisão brasileira 

de ter reconhecido a China como uma economia de mercado, quando nem mesmo a OMC 
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havia tomado uma atitude como esta. Tentaremos aqui compreender a motivação política 

brasileira que nesse contexto internacional implicou tal posicionamento, ao passo que as 

importações provenientes da China tem concorrido diretamente com o mercado interno 

brasileiro, ao ponto de enfraquecê-lo. Portanto, o mecanismo causal de o Brasil ter 

reconhecido a China como economia de mercado seria tão somente uma adaptação 

racional ao fato de que esse país vem se transformando na nova potência econômica 

mundial? 

O fato é que o Brasil reconheceu a China como economia de mercado. A partir 

desse fato tem-se que a China, além de voltar sua atuação para atrair investimentos de 

capital, abre as portas do país às empresas estrangeiras, deixa de tributar incentivos 

financeiros, e permite formas de atuação como joint ventures. 

Seriam suficientes esses fatores para configuração e reconhecimento de uma 

economia de mercado? A partir dos moldes ocidentais, a economia de mercado na China 

ainda é um processo em andamento, mas, por questões político-estratégicas o Brasil 

conferiu à China o status de "economia de mercado" antes mesmo desse reconhecimento 

ter sido feito pela própria Organização Mundial do Comércio. O que teria motivado o Brasil a 

esse reconhecimento? 

O crescimento chinês se transformou no fenômeno do "Made in China" 

caracterizado por abarrotar as prateleiras do mundo com produtos fabricados na China. 

Esse fenômeno provocou o aumento da vulnerabilidade da indústria brasileira que, sequer, 

consegue concorrer com os importados chineses. 

Se a elevada quantidade de produtos importados da China constitui um fator 

negativo para o mercado interno brasileiro, indaga-se então qual é a estratégia política-

internacional do Brasil com relação ao reconhecimento da China como economia de 

mercado? Que setores da política econômica brasileira estão sendo beneficiados com a 
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nova relação China-Brasil após o reconhecimento daquela potencia asiática como economia 

de mercado? 

Durante a estada do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva na China em 2004, 

destacaram-se dentre os quinze acordos assinados entre empresas brasileiras e chinesas, 

cujos valores ultrapassaram US$ 5 bilhões, os estabelecidos nas seguintes áreas: i) 

mineração e siderurgia; ii) exploração de petróleo; iii) energia hidrelétrica; iv) transporte 

hidroferroviário; v) telecomunicações; vi) cooperação comercial, industrial e financeira 

(BECARD, 2008). 

Pode-se entender então que, na China, os principais projetos sino-brasileiros 

situaram-se na área de aviação, mineração e serviços de consultoria em energia 

hidrelétrica. Num caso específico, com vistas a compensar o aumento dos custos 

provocados pela queda do dólar no Brasil, assim como os baixos preços dos produtos 

chineses, a empresa brasileira de calçados Azaléia – dotada de 18 mil funcionários e 

faturamento de US$ 1 bilhão em 2005, por meio de vendas para mais de 80 países – 

decidiu encerrar, em 2006, uma linha de produção no Brasil – na unidade de São Sebastião 

do Caí, no Rio Grande do Sul, com 800 empregados demitidos – transferindo-a para a Dong 

Huan, pólo calçadista na região Sul da China (BECARD, 2008). 

Na China, os planos da Azaléia são de terceirizar a produção de mais de 70 mil 

pares de calçados de trinta modelos de sua nova coleção com um parceiro chinês, 

diminuindo em 30% os custos dos produtos, a serem exportados para os Estados Unidos. O 

desenho e o desenvolvimento do produto, no entanto, continuarão sendo feitos no Brasil. 

Na defesa do modelo econômico chinês o Partido Comunista Chinês defende 

que hoje nenhum país adota de forma pura nem a economia de mercado, nem a economia 

planificada; plano e mercado estão sempre combinados, o plano acentuando o igual 

equilíbrio e o mercado enfatizando a competição. A China adota oficialmente economia 
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sujeita à regulamentação do Estado, mas atribui ao mercado papel importante na 

distribuição dos recursos financeiros provenientes do Estado. Então, a China cresce porque 

o governo forte pode impor orientações gerais na economia e na política. A visão chinesa de 

mercado econômico não é a visão ocidental, a cultura asiática é outra e por isso “socialismo 

de mercado” pode soar ambíguo e contraditório para os ocidentais. 

A tentativa central é demonstrar que apesar de a política externa do gigante 

asiático ter tomado proporções mundiais após a abertura de mercado feita em fins de 1978, 

o Estado ainda tem um papel determinante na economia chinesa, e por essa razão o Brasil, 

país que incentiva a desestatização, que pratica intervenção mínima do mercado, que 

possui uma excessiva carga tributaria capaz de afastar investimentos diretos estrangeiros 

dentre outras características que se contrapõem à política de abertura chinesa ao capital, foi 

capaz de reconhecer a China como uma economia de mercado. 

A explicação que se alcança para esse aparente paradoxo, sob uma análise 

influenciada pela cultura e história ocidental é que, com o maior grau de abertura da China, 

sobretudo depois de seu ingresso na Organização Mundial do Comércio, em 17 de 

setembro de 2001, a cooperação econômico-comercial, assim como a científico-tecnológica, 

cultural e educacional estabelecida com o Brasil apresentou perspectivas mais amplas. Os 

governos dos dois países passaram a atribuir alta relevância à cooperação bilateral, 

considerando-a como um dos meios para a concretização da pluralização de mercados. As 

relações bilaterais adquiriram impulso com a troca de visitas dos chefes de Estado em 2004, 

Lula e Hu Jintao, que viajaram acompanhados de grandes comitivas de empresários, que 

resultou no estabelecimento da denominada parceria estratégica entre os dois países, 

firmando-se acordos de nova geração e criando-se mecanismos de ação bilateral. 

Para o embaixador brasileiro Roberto Abdenur, que serviu na China de 1989 a 

1993, parceria estratégica pode ser um conceito enganoso, que pode alimentar expectativas 

exageradas em relação ao outro. Em se tratando das relações Brasil-China, o embaixador 
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acredita que o Brasil não deve ter ilusões em relação à China, já que a solidariedade da 

China está restrita ao G-20, que é uma aliança ad hoc, voltada para um fim específico, 

dentro da agenda comercial ligada ao tema da agricultura (MELLO, 2006). 

Além disso, Fernandes de Oliveira alerta para o caráter circunstancial e os 

benefícios pontuais e incertos obtidos por meio de coalizões estabelecidas entre países em 

desenvolvimento como o G-20, assim como para sua baixa resistência perante estratégias 

de barganha adotadas por países desenvolvidos, capazes de desmobilizar tais movimentos 

(MELLO, 2006). 

Analisando a relação Brasil-China dentro do contexto dos BRIC’s, apesar de 

ainda não serem as maiores economias mundiais, estão em processo de desenvolvimento 

político-econômico, entretanto, apenas dois países do BRIC, Rússia e China, são membros 

permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os outros dois membros do 

BRIC, Brasil e Índia, integram as Nações G4, cujo o objetivo é ter um lugar permanente no 

Conselho de Segurança das Nações Unidas, conseguindo o apoio de alguns países-

membros, mas não tendo o apoio dos países regionais, como o México e a Argentina 

(contrariando o Brasil) e o Paquistão (contrariando a Índia). Ou seja, esse cenário 

demonstra claramente o quanto parceria estratégica nao pode ser encarada de forma 

romântica como se referiu acima Roberto Abdenur. 

Se considerado de fato como um bloco econômico, em 2050, o grupo dos 

BRICs já poderá ter ultrapassado a União Européia e os Estados Unidos da América, para 

isso precisam maior cooperação entre si, com uma clara divisão de funções entre os 

membros. A tendência é que o Brasil, juntamente com a Rússia, seja o maior fornecedor de 

matérias-primas - o Brasil como grande produtor de alimentos e a Rússia, de petróleo - 

enquanto os serviços e produtos manufaturados seriam principalmente providos pela Índia e 

pela China, onde há grande concentração de mão-de-obra e tecnologia. 
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Mas, para que seja possível, o Brasil precisa se impor melhor 

internacionalmente, inclusive perante os próprios membros dos BRIC’s, em especial, 

perante à China, para desempenhar o papel de país exportador agropecuário, elevando sua 

produção de soja e de carne bovina para elevar o nível que já atinge hoje, de alimentar mais 

de 40% da população mundial. A cana-de-açúcar também desempenharia papel 

fundamental na produção de combustíveis renováveis e ambientalmente sustentáveis - 

como o álcool e o biodiesel. 

No entanto, talvez o mais importante trunfo do Brasil não dependa tanto do 

sucesso de suas parcerias estratégicas, mas esteja em suas reservas naturais de água, em 

sua fauna e em sua flora, ímpares em todo o mundo, que tendem a ocupar o lugar do 

petróleo na lista de desejos dos líderes políticos de todos os países. O Brasil ficaria em 4º 

lugar no ranking das maiores economias do mundo em 2050, ao passo que a China deve 

ser, em 2050, a maior economia mundial, tendo como base seu acelerado crescimento 

econômico sustentado durante todo início do século XXI. Dada a sua população e a 

disponibilidade de tecnologia, sua economia deve basear-se na indústria.  

 

Figura 4-10: As cinco maiores economias do mundo em 2050, medidas em PIB nominal (milhões de 
USD), de acordo com o Goldman Sachs4. 

                                                 

 
4 The N-11: More Than an Acronym" - Goldman Sachs study of N11 nations, Global Economics Paper 
No: 153, March 28, 2007. 
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Parceria estratégica precisa ser entendida como um conceito em evolução, que 

sofre transformações, adquirindo, inclusive, conotações bastante fluidas, levando a 

divergências entre autores quanto à sua aplicação na caracterização das relações sino-

brasileiras. Há que se ter em conta que a definição atual de parceria não se enquadra no 

conceito tradicional de “alinhamento” ou “aliança” internacional. 

Parceria estratégica deve ser entendida em dois momentos: no período da 

Guerra Fria, quando o conceito designava a “programação a longo prazo do uso de 

instrumentos políticos e militares na condução dos conflitos internacionais; e  no segundo 

momento, já no período pós-Guerra Fria, o conceito de parcerias estratégicas adquiriu um 

caráter crescentemente operacional e subordinado à realização dos mais diferentes 

interesses nacionais, passou a servir como ferramenta subsidiária das relações 

internacionais, utilizada em ações não violentas com vistas a alcançar vantagens essenciais 

nos mais diferentes setores considerados estratégicos.  

A partir da década de 1990, o caráter “estratégico” passou a ser atribuído 

àquelas parcerias que os países desejavam incentivar com suas políticas externas, inclusive 

àquelas parcerias que ainda estavam por se formar. Na maioria das vezes, a dimensão 

estratégica não foi nem explicitada e nem foram indicados os verdadeiros elementos de 

convergência entre os parceiros das relações bilaterais. 

O Brasil e a China possuem em comum fatores determinantes de suas políticas 

externas, como a busca pelo desenvolvimento, autonomia e segurança nacional. Tais 

fatores encontram-se diretamente ligados à dimensão de parceria estratégica que subsidie 

uma manobra política ao ponto de impulsionar o Brasil a reconhecer a China como 

economia de mercado? Permitir uma maior penetração dos produtos chineses no país sem 

medidas de proteção ao mercado interno faz parte dessa relação bilateral entre Brasil e 

China? Como salvaguardar o mercado nacional contra a invasão dos produtos “Made in 

China”? 
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Analisando alguns fatos ocorridos nas relações bilaterais Brasil-China, trazidos 

por Danielly Becard, fica evidente como o Brasil ainda não adota suficientemente medidas 

de proteção ao seu mercado interno, e ao contrário, cede com facilidade às exigências 

chinesas, mesmo que implique prejuízo aos produtores brasileiros. O fato ocorreu em abril 

de 1995, ocasião em que o Deputado Federal Waldemar Costa Neto (PL-SP) encaminhou 

ao Ministro da Fazenda, Pedro Malan, requerimento de informações sobre as importações 

de cogumelos realizadas pelo Brasil. De acordo com o Deputado, apesar de a produção 

nacional mostrar-se suficiente para seu consumo interno – sendo a cidade de Mogi das 

Cruzes responsável por 90% da produção – o Brasil estava importando mil toneladas de 

cogumelos da RPC. 

Em dezembro de 1995, o Deputado Federal Nelson Marquezelli (PTB-SP) 

confirmou que a importação de cogumelos chineses estava provocando concorrência 

desleal, tendo em vista que a política de subsídios na RPC permitia a inserção do cogumelo 

chinês no Brasil com o preço equivalente a 10% do valor do produto brasileiro. De acordo 

com o Deputado Federal, não existia qualquer controle sobre a entrada de tais produtos 

chineses no Brasil, provocando, com isso, concorrência “desleal, desumana e contrária aos 

interesses nacionais” (BECARD, 2008). 

Outro caso ocorreu em 28 de fevereiro de 2003, o Deputado Federal Assis 

Miguel do Couto (PTB-SP) apresentou requerimento para que a Câmara dos Deputados 

enviasse uma indicação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, solicitando que o governo 

brasileiro restabelecesse uma cota máxima para as importações de alho chinês. 

De acordo com o Deputado Federal, o alho importado da China possuía 

comprovadamente preço que não cobria os custos de produção e já havia sofrido, inclusive, 

cobrança do direito antidumping por parte de organismos internacionais reguladores do 

mercado. Em 2002, após vários anos de fixação de cotas de importação de alhos chineses 
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no Brasil, as taxas antidumping passaram a ser ignoradas pelos importadores, deixando, por 

sua vez de serem exigidas pelo governo brasileiro – tendo sido importado da China o 

volume de 4 milhões de caixas de alho, contra 1,3 milhão em 2001 –, causando grave 

prejuízo aos produtores brasileiros (BECARD, 2008). 

O fato mais estarrecedor coincidiu com o momento da viagem do Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva à China, em 2004, diversos carregamentos de soja brasileira exportados 

a partir do porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, foram impedidos de entrar na China 

sob a alegação de conterem sementes tratadas com agrotóxicos. 

O incidente levou o governo chinês a suspender a compra de grãos brasileiros 

fornecidos por quatro empresas: Cargil Agrícola, Noble Grain, Irmãos Trevisan e Bianchini. 

O governo brasileiro comprometeu-se em investigar as causas do incidente e punir os 

responsáveis. Para corrigir o problema, o Ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, 

afirmou que o governo passaria a adotar medidas para melhorar o controle e fiscalização da 

soja exportada, exigindo maior rigor na certificação do produto direcionado à China. 

A necessidade de imediata retratação do governo brasileiro foi justificada pelo 

fato de o governo chinês ter ameaçado suspender as importações de soja brasileira – 

produto mais exportado para a China desde o ano 2000, com valor de venda superior a US$ 

1,6 bilhão em 2004. De acordo com avaliação do ex-ministro da Agricultura Marcus Vinicius 

Pratini de Moraes, porém, para além da preocupação com a qualidade do produto, os 

importadores chineses encontraram na suspensão da compra de soja do Brasil uma 

oportunidade para reduzir os preços da commodity. 

Conforme entendimento do governador do Mato Grosso, Blairo Maggi, tendo sido 

os preços inflados por causa das grandes quantidades compradas pelos próprios chineses, 

foram solicitadas revisão e redução dos preços pagos aos exportadores. Com isso, 

desejavam os chineses dividir com os produtores e exportadores brasileiros um ágio de 
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cerca de US$60 acima do preço negociado na bolsa de Chicago. Ainda segundo o 

governador do Mato Grosso – e principal produtor de soja no Brasil –, os executivos 

chineses não demonstraram interesse em cancelar os contratos, mas apenas em renegociar 

preços, no momento em que a soja atingia níveis elevados de preços no mercado 

internacional. 

Por sua vez, a indústria têxtil brasileira – que, desde 1998, registrou perda de 

empregos devido à influência dos baixos preços chineses sobre o setor– e diversos outros 

setores brasileiros também esperaram do governo brasileiro maior proteção contra os 

produtos chineses, apesar das propostas em andamento de aumento do livre comércio entre 

os dois países. Compuseram o grupo “anti-China” tanto setores tradicionais, inclusive 

agrícolas, quanto aqueles mais intensivos em tecnologia: “calçados, jóias e bijuterias, 

material de escritório, metais sanitários, produtos de couro, papel, produtos farmacêuticos, 

indústria óptica, produtos para saúde animal, produtos metalúrgicos, autopeças e móveis” 

(BECARD, 2008). 

É importante observar que de acordo com os critérios estabelecidos por Celso 

Lafer para que dois países mantenham parceria estratégica, consideradas harmoniosas, 

estão presentes os fatores necessários nas relações bilaterais entre Brasil e China: i) 

condução de diálogo profícuo e amistoso entre altas autoridades políticas de ambas as 

partes, sustentado por mecanismos institucionais; ii) manutenção de relações dinâmicas nos 

campos econômico e sócio-cultural, com participação de diferentes atores sociais, 

contribuindo para o desenvolvimento de seus projetos nacionais; iii) desenvolvimento de 

cooperação ativa e abrangente em questões estratégicas e de segurança, inclusive no 

campo militar; iv) compartilhamento de visões a respeito da organização do sistema 

internacional (LAFER, 2001). 

Indaga-se, por sua vez, sobre as diversas formas assumidas pelas políticas 

exteriores do Brasil e da China ao longo do tempo, em seu processo de adaptação às 
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mudanças nas estruturas internacionais, nas relações entre os principais atores 

internacionais e nas circunstâncias internas e projetos nacionais de cada país. A identidade 

da República Popular da China aparece, desde sua criação, associada: i) a uma sociedade 

de tradição e cultura milenares, em que se destacam, primeiramente, os ensinamentos 

confucionista e, posteriormente, marxista, leninista e maoísta; ii) a um sistema socialista de 

governo; iii) à economia de mercado socialista. 

Quanto à identidade brasileira, revela-se o caráter multiétnico e multicultural de 

sua sociedade, assim como a heterogeneidade e desigualdades sócio-econômicas. O Brasil 

ainda carrega em si parte da identidade herdada do fato de ter nascido no seio do mundo 

ocidental: i) cristão; ii) baseado na tradição e na cultura científico-técnica e atlântica; iii) 

defensor do Estado democrático de direito, baseado no patriotismo constitucional e na 

soberania territorial; iv) defensor dos direitos humanos como expressão do sujeito 

autônomo; iv) praticante da livre iniciativa, vista como decorrente de seu espírito capitalista 

(LAFER, 2001). 

Já o termo identidade internacional é definido como “o conjunto de circunstâncias 

e predicados que diferenciam a sua visão e os seus interesses, como ator no sistema 

mundial, dos que caracterizam os demais países”. Em comum, da essência de seus projetos 

nacionais e de suas identidades ímpares, guardam o Brasil e a China o desejo profundo de 

se inserirem no sistema internacional como dois países de dimensões continentais capazes 

de conduzir um desenvolvimento auto-sustentado e de atingir padrões mais altos de riqueza 

e poderio nacional. 

O que precisa ser esclarecido é se o desejo de inserção no sistema internacional 

é suficiente para formar uma parceria estratégica e se questões nacionais precisam ser 

atropeladas e nome dessa parceria. O entendimento final é de que medidas de proteção ao 

mercado interno também devem ser adotadas e não se pode adotar uma postura 

excessivamente conivente com as exigências do parceiro internacional, nem assumir 
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posições demasiado vanguardistas, como a de reconhecer a China como economia de 

mercado, parceria dura enquanto durarem os interesses já os reflexos de decisões políticas 

precipitadas podem trazer décadas de prejuízos à produção nacional. 



CONCLUSÃO 

Para produzir esse trabalho foi preciso dispensar mais tempo no estudo para 

entender a economia e a política chinesa a partir da sua história e da sua cultura, e, 

posteriormente, suas relações diplomáticas com o Brasil. Pois, as instituições Ocidentais não 

podem ser tidas como onipresentes e únicas responsáveis pelos componentes político e 

econômico da análise dos países Orientais, como é o caso da China, é um erro imperdoável. 

Em 1980 a China entrou em um período de intenso crescimento econômico. Uma 

das grandes mudanças ocorridas, senão a maior delas, é a crescente liberalização 

econômica do mercado, responsável pelo surgimento de uma nova era global, com novas 

economias socialistas optando pela implantação de uma reforma voltada para a transição 

econômica de mercado. Hoje o ideal chinês não mais se vincula ao socialismo, mas sim ao 

desejo de se tornar uma potência mundial no século XXI. 

Essa mudança de rumo do país, principalmente desde 1978, tem gerado intensa 

polêmica para quem estuda a China a partir da ótica Ocidental. Esse tipo de análise pode 

conduzir à uma má interpretação dos fatos políticos e econômicos, pois, é imprescindível 

buscar não enxergar o Oriente a partir dos olhos da cultura e da história Ocidental, não 

obstante a integração e a interdependência da economia Sino-Americana. 

Assim, o trabalho procurou analisar de que maneira a China se relaciona 

internacionalmente com os Estados Unidos, com o Brasil e com os demais países cujo 

impacto à economia chinesa adquiriu relevância para o estudo. A integração produtiva entre 

essas economias influenciou o sistema econômico internacional como um todo, 

principalmente a partir do início do século XXI. A argumentação adotada neste trabalho foi a 

de que a constituição de uma economia Sino-Americana atuou como condição sine qua nom 

para o surgimento da China enquanto potência mundial. Em outras palavras, a 

interdependência na economia Sino-Americana é um elemento central que permitiu à China 
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a geração de vultosos e crescentes saldos comerciais, os quais contribuíram para a 

dinamização de sua economia. 

Além disso, mostrou-se que os bons resultados obtidos nas relações 

diplomáticas e históricas entre Brasil e China contribuíram para que as relações de 

cooperação econômica sino-brasileiras se enquadram no rol das relações harmoniosas, 

cujos atritos entre os dois países, limitados às disputas comerciais, são resolvidos com 

diplomacia necessária para ambiente internacional altamente competitivo. 

O diálogo político-diplomático entre Brasil e China encontra-se consolidado, as 

relações comerciais adquiriram ritmo e amplitude. No campo da cooperação bilateral, 

logrou-se alcançar patamares mais altos de desenvolvimento científico e tecnológico. 

Investimentos conjuntos entre algumas das mais importantes empresas brasileiras e 

chinesas foram criados, gerando expectativas de negócios altamente positivas. 

Contudo, a decisão do Brasil em reconhecer a China como economia de 

mercado teve por intenção tornar explícito o grande peso político conferido pelo Brasil às 

relações com o parceiro asiático, a maneira da China “apoiar” a candidatura do Brasil a um 

assento permanente ao Conselho de Segurança da ONU, deixa dúvidas sobre o próprio 

fundamento dessa “parceria estratégica” estabelecida entre os dois países. 

A parceria cooperativa sino-brasileira deverá buscar novas soluções que 

permitam um melhor aproveitamento das complementaridades das cadeias produtivas 

brasileira e chinesa bem como melhor proteção ao mercado interno brasileiro. No plano das 

políticas públicas, é necessário eliminar entraves na realocação de recursos e diminuição de 

custos, inclusive fiscais e burocráticos, altamente exigidos em ambiente competitivo como o 

asiático, ampliando, com tais medidas, o número de empresas brasileiras aptas a adentrar 

no mercado chinês. 
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A opção brasileira de conceder maior espaço para a China em sua política 

externa pode ser mantida, mas não deve deixar de valorizar e proteger o mercado interno. 

Uma política de ação bem definida direcionada à China deve ser dotada de uma estratégia 

ampla e segura, composta por mecanismos inovadores de atuação que possibilitem o 

crescimento das empresas brasileiras. 

Brasil e China demonstram estarem unidos por meio de uma parceria 

cooperativa, motivados pelo objetivo maior de vitalizar seus respectivos projetos de 

desenvolvimento nacional, ampliar suas margens de autonomia e elevar o nível de vida de 

seus povos. Mas, o Brasil precisa lembrar que o impulso às relações comerciais bilaterais, 

aos investimentos conjuntos, à política e ao conhecimento sociocultural é uma relação de 

troca, são acontecimentos recíprocos e simultâneos. 
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