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No conjunto, nossos objetivos não são tão ambiciosos. Nós nos damos 20 anos – isto 

é, de 1981 até o final do século – para quadruplicar nosso PIB e alcançar uma prosperidade 

comparável, com uma renda per capita anual de US$ 800 a US$ 1 000. Então nós devemos 

tomar esse quadro como novo ponto de partida e tentar quadruplicá-lo novamente, de modo 

a atingir uma renda per capita de US$ 4 000 em mais 50 anos. O que isso significa? 

 Isso significa que na metade do próximo século esperamos alcançar o nível dos países 

moderadamente desenvolvidos. Se atingirmos esse objetivo, primeiro, nós teremos cumprido 

uma tremenda tarefa; segundo, nós teremos feito uma verdadeira contribuição à 

humanidade; e terceiro, nós teremos demonstrado de forma mais convincente a superioridade 

do sistema socialista. Como nosso princípio de distribuição é socialista, nossa renda per 

capita de US$ 4 000 será diferente de igual quantia nos países capitalistas. Por uma razão, a 

China tem uma enorme população. Se supusermos que em meados do século XXI nossa 

população terá chegado a 1,5 bilhão e que nós teremos uma renda per capita de US$ 4 000, 

então nosso PIB anual será de US$ 6 trilhões, isso posicionará a China no topo do ranking 

das nações. Quando atingirmos essa meta, nós teremos não somente aberto uma trilha aos 

países do Terceiro Mundo, que representam três quartos da população mundial, mas também 

– e isso é ainda mais importante – teremos demonstrado a humanidade que o socialismo é o 

único caminho e que é superior ao capitalismo. 

 Portanto, para construir o socialismo é necessário desenvolver as forças produtivas. 

Para sustentar o socialismo, um socialismo superior ao capitalismo, é imperativo primeiro e 

mais importante eliminar a pobreza. É verdade, nós estamos construindo o socialismo, mas 

isso não significa que o que nós conquistamos até agora corresponde ao padrão socialista. 

Não antes da metade do próximo século, quando nós tivermos atingido o nível das nações 

moderadamente desenvolvidas, poderemos dizer que realmente construímos o socialismo e 

declarar de forma convincente que o socialismo é superior ao capitalismo. 

 Nós estamos avançando rumo a essa conquista. 

 DENG XIAOPING (1904 – 1997), arquiteto da política de Reforma e Abertura 

(Jabbour, Elias, 2010) 
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    RESUMO 

 

 

 

 

ste trabalho pretende apresentar a transformação  chinesa em seu crescimento 

econômico e industrial, a partir da chegada ao poder de Deng Xiaoping, em 1978, sucedendo 

Mao Tse-Tung. Será desenvolvido breve resumo histórico/político da China, na transição do 

imperialismo para a república, sob a liderança do general Chiang KaiShek, em 1911 , até a 

instauração da República Popular da China (RPC), em 1949,  com  Mao Tsé-Tung. 
 Especificamente, iremos analisar o surgimento das ZEEs, Zonas Econômicas 

Especiais, e sua importância no processo do desenvolvimento chinês. Serão apresentados 

dados significativos que demonstrem tal especificidade, quando a China passa a ser 

considerada a “oficina do mundo”, saindo de uma economia subdesenvolvida até transformar-

se no segundo PIB mundial, logo depois dos EUA. 

 As ZEEs, Zonas Econômicas Especiais , são o principal diferencial na retomada do 

crescimento econômico chinês, tendo proporcionado a abertura de milhões de empregos e 

responsável pela elevação da renda per capita chinesa. Pretendemos apresentar a relação entre 

este processo  e os dados disponíveis.   

 

Palavras - chave: China,  ZEEs,  Zonas Econômicas Especiais, desenvolvimento 

                             econômico, socialismo de mercado. 
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Introdução 

 

 objeto do trabalho vem a ser as ZEEs (Zonas Econômicas Especiais) da China, a era 

do governo de Deng Xiaoping, sucessor de Mao Tsé-Tung. A partir de 1978, a China 

inaugura reformas econômicas que transformariam o país asiático na segunda maior economia 

do mundo, com um gigantesco parque industrial, sendo considerada “a oficina do mundo”. 

Neste trabalho, será feita uma breve retrospectiva histórico-política culminando com a 

proclamação da República Popular da China (RPCh), em 2 de outubro de 1949. A seguir, 

descrevem-se algumas ações do governo chinês, especialmente a criação das Zonas 

Econômicas Especiais (ZEEs). 

 Entre 1953 e 1978 o PIB chinês cresceu à média de 6,6 % a.a., desenvolveu 

importantes projetos hidráulicos para transferir água para o interior, entrou para o clube 

atômico em 1964, iniciou suas pesquisas aeroespaciais em 1971 com lançamento de satélites 

e, em 1975,construiu o metrô de Pequim com tecnologia 100% nacional. Em 1978, a relação 

importação/exportação era de US$ 9,75 bilhões/US$ 18,89 bilhões, saldo negativo de US$ 

1,14 bilhões. Desde esse tempo, até 2014, já como resultado das reformas econômicas, esta 

relação foi de US$ 2,34 trilhões/US$ 1,96 trilhões com superávit de US$ 380 bilhões1 

 A compreensão do significado da expressão “socialismo de mercado” é objeto de 

análise. De acordo com Jabbour/Dantas 2 , o termo representa um sistema de produção 

complexo, caracterizando uma Força Econômica Social (FES) que , principalmente a partir de 

1978, molda o sistema político-econômico chinês. Um sistema dinâmico que opera e oscila tal 

qual tantos sistemas que há no mundo. Mas não é, como pretendem e gostariam alguns 

estudiosos, uma cópia do neoliberalismo ocidental, nem mesmo um capitalismo de Estado. Há 

dúvidas e mais de um conceito a respeito.  Pretende-se expor o desenvolvimento chinês, (era 

Deng Xiaoping) e sua  inserção no grupo de nações mais importantes do planeta.  

 A China tem uma singular característica, cultuar personalidades. Líder político 

da República Popular da China, literalmente, é um título não oficial dado a uma pessoa  que 

possui influência absoluta sobre a cultura, a mídia. Controla as três esferas políticas do país 

(Partido Comunista da China, Conselho de Estado da República Popular da China e 

                                                             
1Jabbour, Dantas – 2016, p. 169 
2 Jabbour/Dantas. 2018 

 O 
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o Exército de Libertação Popular) na qual tem poderes reais. O líder político possui 

geralmente os seguintes postos: 

• Secretário-geral do Partido Comunista da China (o mais alto posto dentro do partido) 

• Presidente da República Popular da China (Chefe de Estado) 

• Presidente da Comissão Militar Central da RPC (Comandante-em-chefe das Forças 

Armadas) 

 

Até agora, o termo "líder político" foi designado a seis cidadãos chineses: 

 Nome Título Mandato Período 

 

Mao Tsé-

Tung 

毛泽 

Presidente do Partido Comunista 

da China 

20/03/1943 

09/09/1976 

01/10/1949

  

09/09/1976 

Presidente da Conferência 

Consultiva Política do Povo 

Chinês 

01/10/1949 – 

1954 

Presidente da República Popular 

da China 

27/09/1954  

27/04/1959 

Presidente da Comissão Militar 

Central do PCCh 

08/09/1954  

09/09/1976 

 

HuanGuo

feng 

华国锋 

Presidente do Partido Comunista 

da China 

09/09/1976  

06/1981 

 

 

 

 

 

 

09/09/1976 

22/12/1978 

Primeiro-ministro da República 

Popular da China 

04/02/1976 

09/1980 

Presidente da Comissão Militar 

Central do PCCh 

06/10/1976        

06/1981 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mao_Ts%E9-Tung
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mao_Ts%E9-Tung
https://pt.wikipedia.org/wiki/1949
https://pt.wikipedia.org/wiki/1949
https://pt.wikipedia.org/wiki/1976
https://pt.wikipedia.org/wiki/1954
https://pt.wikipedia.org/wiki/1959
https://pt.wikipedia.org/wiki/1954
https://pt.wikipedia.org/wiki/1976
file:///D:/Huan%20Guofeng
file:///D:/Huan%20Guofeng
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Deng 

Xiaoping 

邓小平 

Primeiro Vice-primeiro-ministro 

da República Popular da China 

 

17/01/1975 

18/06/1983 

 

22/12/1978 

12/10/1992 

Presidente da Conferência 

Consultiva Política do Povo 

Chinês 

 

06/1981 

18/06/1983 

Presidente da Comissão Militar 

Central da RPC 
1983 – 1990 

Presidente da Comissão Militar 

Central do PCCh 

 

06/1981 

09/11/1989 

     

 

Jiang 

Zemin 

江泽民 

Secretário-geral do Partido 

Comunista da China 

 

24/06/198 

15/11/2002 

 

12/10/1992 

– 

19/09/2004 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Deng_Xiaoping
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deng_Xiaoping
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jiang_Zemin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jiang_Zemin
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Presidente da República Popular 

da China 

 

27/03/1993 

15/03/2003 

Presidente da Comissão Militar 

Central da RPC 

 

1990 – 

13/03/2005 

PresidentedaComissãoMilitarCe

ntral do PCCh 

 

09/11/1989 

19/09/2004 

 

Hu Jintao 

胡锦涛 

Secretário-geral do Partido 

Comunista da China 

 

15/11/2002 

15/11/2012 

19/09/2004 

15/11/2012 

Presidente da República Popular 

da China 

 

15/03/2003 

14/03/2013 

Presidente da Comissão Militar 

Central do PCCh 

19/09/2004 

15/11/2012 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hu_Jintao
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Presidente da Comissão Militar 

Central da RPC 

13/03/2005 

14/03/2013 

 

Xi 

Jinping 

习近平 

Secretário-geral do Partido 

Comunista da China 

15/11/2012 – 

no cargo 

 

15/11/2012

 - no cargo 

Presidente da Comissão Militar 

Central do PCCh 

 

15/11/2012 – 

no cargo 

Presidente da República Popular 

da China 

 

14/03/2013 – 

no cargo 

Presidente da Comissão Militar 

Central da RPC 

 

14/03/2013 – 

no cargo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Xi_Jinping
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xi_Jinping
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  (figura 1)      Fonte: China atual, fotos livres, pesquisa Google 

 

 Estudar China e sua realidade (figura 1) é uma obrigação para quem está pretendendo 

entender um pouco mais o moderno tabuleiro político internacional. A China, hoje, é um dos 

principais players no processo econômico mundial. É dos poucos países que tem política de 

cooperação em todos os continentes. Diferentemente dos tradicionais órgãos de assistência 

econômica aos países em desenvolvimento e/ou subdesenvolvidos (OCDE, BM, FMI)3, a 

China lidera o movimento de cooperação econômica Sul-Sul com medidas originais que, 

teoricamente, pretendem modificar o viés de apoio aos países em desenvolvimento, na busca 

de uma nova ordem internacional.····. 

Em termos financeiros, não supera os gastos com defesa e armamentos em relação aos 

EE.UU e países membros da OCDE (China: 60 a 238, US$ bi – USA: 417 a 808 US$ bi – 

                                                             
3 OCDE: Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
   BM; Banco Mundial 
   FMI: Fundo Monetário Internacional 
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OCDE: 740 a 1398 US$ bi)4. O comparativo do PIB (em paridade do poder de compra) 

apresenta significativas modificações, uma delas aponta ser China a 1ª economia planetária, 

em breve (China: 9 a 63 US$ Tri – USA: 12 a 49 US$ Tri – OCDE: 34 a 105, em US$ 

trilhões)5.  

  Acaba de anunciar um vultoso investimento em um projeto que recriará a antiga rota 

da seda, terrestre e marítimo (one belt, one road), numa escala comercial imensa, envolvendo 

vários países, desde o leste asiático, passando por norte África, Oriente Médio e chegando ao 

leste europeu. Em 2017, aconteceu a 9ª Cúpula do Brics, bloco formado por Brasil, Rússia, 

Índia, China e África do Sul, em setembro na cidade chinesa de Xiamen. Pretendeu 

aprofundar a cooperação pragmática entre os países-membros e fortalecer a governança para 

fazer frente aos desafios globais.6 

  O período do governo de Deng Xiaoping, com seus dados estatísticos-econômicos-

sociais é o eixo central do presente trabalho. Atentaremos sobre as ZEEs (Zonas Econômicas 

Especiais ). Trata-se de uma das mais importantes realizações pós 1978, transformou 

completamente o cenário econômico chinês com sua decisiva inserção no mercado mundial. 

Seu processo de ação/desenvolvimento tem sofrido modificações nas últimas décadas, 

especialmente a sofisticação e participação no comércio internacional e novas tecnologias. 

Em um primeiro momento, a China libera as importações e investe forte nas exportações, 

através das ZEEs(controle do governo chinês) 7 . Não sem antes reverter o processo de 

esvaziamento econômico do interior do país, especialmente no tocante à agricultura, para 

melhorar o prato de subsistência do camponês através do fortalecimento de amplo mercado 

interno de bens manufaturados. Aliás, a China tem uma longa tradição de relação com o povo 

camponês. 

 Deng Xiaoping tomou para si as quatro teses defendidas pelo premier Zhou Enlai 

(1974) no tocante ao processo de modernização econômica chinesa quais sejam as  “Quatro 

Modernizações”: 

1) Agricultura 

2) Indústria 

3) Ciência e Tecnologia 

                                                             
4fonte: OCDE, Economist Intelligence Unit, período 2003/2030. 
5fonte: OCDE, Economist Intelligence Unit, período 2003/2030.   
6fonte: EBC – Agência Brasil 
7Manson, Carcanholo – 2012, p.8 
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4) Defesa Nacional 

Nesse sentido, buscava a natureza gradual das reformas, ensejando o caráter rural de formação 

de novas indústrias, grande manufatura expandida nos anos 1980s. O fortalecimento das 

indústrias de caráter rural (TVEs: TowershipsVillagesEnterprises) se daria através de: 

a) Domínio do mercado pelo Estado 

b) Liberalização do comércio 

c) Formação de mercado interno 

d) Industrialização a partir da força de trabalho camponesa 

e) Ampla concorrência 

f) Planificação8 

Deve-se destacar que, em um primeiro momento, no início da gestão de Deng Xiaoping 

ocorre o desenvolvimento das TVEs. Diferentemente do camponês russo que historicamente 

foi um servo do poder czarista, o camponês chinês tem forte relação com o processo político, 

não sendo diferente com a instauração da República Popular da China, em 1949. O histórico 

político chinês é pleno de revoltas camponesas. De acordo com Elias Jabbour em sua tese de 

doutorado (USP, 2010), a maioria dos empresários, hoje, na China, era camponesa em 1978. 

 

O modelo soviético de financiar a indústria a partir da agricultura 

foi invertido com o aumento do setor primário na composição do 

PIB. Contraria, também, a argumentação de que as reformas 

chinesas, inicialmente, priorizavam o setor externo em detrimento 

da demanda interna. Os incentivos ao consumo interno precederam 

à própria instalação das ZEEs (Zona EconômicasEspeciais ). 

Apartir dai, em 1985, com a instalação das primeiras ZEEs no 

litoral chinês dá-se o fortalecimento do setor terciário (serviços) 

voltado quase todo para o comércio exterior  (Jabbour, USP 2010) 

 

 Ao que parece, foi tudo planejado detalhadamente, típico de um povo milenarmente 

afeito ao comércio e ao estabelecimento de relações econômicas. Desde a visita do presidente 

norte-americano Richard Nixon, em fevereiro de 1972, quando se dá o início de relações 

comerciais bilaterais, o estabelecimento de relações diplomáticas em 1978 e o fortalecimento 

                                                             
8Jabbour, Dantas – 2016, p. 172/3 
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de tais relações, torna-se a China o maior exportador de têxteis para os EUA. A partir daí 

inicia-se o poderoso processo de transformação econômica chinesa. 

             Com mais de cinco mil anos de história, a China (figura 2) transformou-se de um país 

agrário a líder em pesquisas tecnológicas (informática, telecomunicações). É o 3º maior país 

em extensão territorial (9.598.089 km2) e tem a maior população do planeta ( > 1,3 bilhões de 

pessoas).  

 

                                                         (Figura 2)                                                       

 

                                         Pequim      Fonte: Freeimage.com 

 

 Impressiona a constatação dos ativos que o governo chinês disponibiliza, atualmente, 

no cenário econômico internacional. Não há como não atentar para a recente história 

econômica chinesa que passou de um país grande, distante e atrasado para locomotiva do 

processo econômico global. Além dos pesados investimentos em seu próprio território, 

através de decisivos aportes no setor público, as ditas empresas públicas, que concorrem 

diretamente com o setor privado chinês, o governo vem atuando, nas duas últimas décadas, 
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em vários países, a saber, países do continente africano, asiático e latino-americano. Com 

mais de US$ 3 trilhões em reservas, a China está em seu 3º momento em sua história 

econômica, desde o início de sua transformação na década de 1970. Os investimentos 

chineses, via de regra, vem com a contra partida de fornecimento de material chinês, o que 

configura revalorização do capital investido. 

 A China, por sua importância e participação no mundo contemporâneo exerce natural 

atração. Em se tratando de Teoria Política para o Brasil, é necessário avançarmos nos estudos 

desse importante país, expandir o leque de oportunidades para interações. O Brasil, 

componente do BRICS, grupo de países com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, 

deve progredir  nos estudos comparados entre Brasil e China.  

 Na década de 1960, o então vice-presidente da república brasileira, Jango Goulart, 

encontrava-se na China quando da renúncia do presidente Jânio Quadros. Encontrava-se em 

missão diplomático-comercial.  Com a chegada de Luís Ignácio Lula da Silva ao poder, em 

2002, aumenta significativamente o comércio entre os dois países. A China torna-se o 

principal parceiro comercial do Brasil. Em 2015, a corrente de comércio Brasil-China 

totalizou US$ 66,3 bilhões, de acordo com dados do Ministério de Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (MDIC). A China é o destino de mais de 15% das exportações 

brasileiras. Minério de ferro é o principal      produto exportado pelo Brasil para a China.

  

          O presente trabalho pretende expor essa dinâmica , notadamente no que se refere à 

implantação das ZEEs e as conseqüentes transformações que ocorrem nos extratos sociais e 

econômicos chineses. 

 

 

Capítulo 1. 

Do império à república socialista em 1949 

O Império Chinês9 
 

 

     

                                                             
9 História do Mundo – Civilizações, Rainer Gonçalves Souza 



20 
 

            

   (Figura 3)   

                      O rio Huang He, ou Amarelo, atravessa Gansu, China É o segundo rio mais 

extenso do país, com 4.667 km de comprimento.        ( Fonte: Freeimage.com) 

 O povo chinês originou-se no vale do rio Amarelo (figura 3). Há poucas provas 

arqueológicas, mas perto de Pequim foram encontrados restos do Hommo Erectus que datam 

de 460 mil anos. A dinastia Chang (1766-1027 a.C), que ocupava o centro e o norte chinês, é 

a primeira com registros históricos. Agricultura, metalurgia e artesanato regiam a sociedade, 

aristocrática, onde o imperador liderava uma nobreza militar. 

 Em seguida veio a dinastia Chou (1122-256 a.C) que se estendeu mais para o norte 

delegando poderes a senhores feudais que foram se tornando cada vez mais autônomos. Isso 

gerou uma instabilidade política extrema e um estado de guerra incessante.  Por volta do 

século V a.C, o sistema de alianças tornou-se insustentável e a China da dinastia Chou 

caminhou para o período chamado dos Reinos Combatentes (481-221 a.C). Nesse período 

desenvolvem-se as três principais linhas do pensamento filosófico chinês: o confucionismo (o 

mais antigo), o taoísmo e o legalismo  que enunciava um Estado forte e organizado. 

 No século IV a.C, a dinastia Qin, um dos estados periféricos emergentes do nordeste 

implementou reformas legalistas enquanto a dinastia Chou entrava em declínio. O nome 

China deriva de Qin. Expandiu-se ao sul, ao norte, leste e nordeste chegando à Coréia. A 

dinastia Qin concluiu a Grande Muralha. (figura 4). 
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    A muralha da China 

 

          (figura 4)                                                                                Fonte: Stock photo Free 

 

 

 Sucederam-se várias dinastias sempre gerando descontentamento entre os camponeses 

por conta de impostos e leis autoritárias. Ao norte e ao sul, dinastias não chinesas invadiam 

territórios. Três grandes dinastias dominavam o país com lutas constantes entre si. Em 618 

d.C Li Yuan funda a dinastia Tang (618-907) criando uma administração centralizada e um 

elaborado código de leis administrativas e penais. A força econômica da dinastia Tang 

baseava-se na distribuição equitativa de terras entre os homens adultos. Com o crescimento 

demográfico as terras diminuíam, mas os impostos não. Muitos camponeses abandonavam 

suas terras diminuindo a renda do governo. Houve rebeliões, disputas por territórios até o 

surgimento do mongol Gengis Khan que formou o maior império conhecido até então. Em 

1215 conquistou Pequim e estendeu seu domínio por vastíssimo território. 
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 Em 1371 os mongóis foram empurrados de volta à Mongólia. A dinastia Ming (1364-

1644) restabeleceu o governo civil e o império foi dividido em 15 províncias. A seguir 

surgem movimentos rebeldes dada a incapacidade do governo de ajudar em momentos de 

fome e desemprego.. Os Mings pediram a ajuda do povo Manchu para combater os rebeldes, 

mas os Manchus acabaram por fundar uma nova dinastia, Tsing (1644-1912). O apogeu desta 

dinastia se dá no século XVIII quando o poder da dinastia ia da Manchuria à Mongólia, 

Xiuxiang e o Tibete, Coréia, Vietnã do Norte e anexou Taiwan. 

 Com o tempo, a dinastia Manchu, enfraquecida, buscou um programa de reformas 

com base no confucionismo e até que estava indo bem, mas tal expediente não combinava 

com uma política militar forte. Forças estrangeiras (França, Grã-Bretanha, Rússia, Japão) 

invadiram e ocuparam importantes territórios (Taiwan, península de Liaodong, Manchúria) 

enfraquecendo mais ainda o império. Em 1898 um profundo programa de reformas políticas e 

educacionais começou a ser adotado, mas enfrentou forte oposição dos oficiais manchus. A 

sociedade secreta dos Boxers implantou um forte regime de oposição às reformas sendo 

combatida com a ajuda de forças ocidentais. Passado o sufoco, a dinastia Manchu tenta um 

programa de reformas brandas estabelecendo um governo constitucional limitado. 

 Em 1517 os portugueses chegaram a Macau, depois os holandeses e espanhóis que 

comerciavam com os chineses a partir das Filipinas. No século XVIII o comércio se expandiu,  

através da Companhia das Índias Orientais inglesas, especialmente o chá, bebida popular na 

China há séculos. Entre 1760 e 1797 o chá alcançou 81% de todo o volume de mercadorias 

chinesas importadas pela Inglaterra, seguido da seda e da porcelana. 

 Em contrapartida a China comprava o ópio, comercializado pela Inglaterra, mas 

originário da Índia, da “papoula do oriente”. O consumo na China foi enorme, derivam do 

ópio várias drogas: a morfina e a heroína, que se tornou popular no ocidente no século XX. O 

ópio e seus derivados causam dependência. O consumo tinha sido proibido desde 1800. Em 

1839, o governo chinês endureceu com o comércio ilegal do ópio, começava a Primeira 

Guerra do ópio (1839-1842). O resultado: assinatura do Tratado de Nanquim (1842) no qual a 

China cedia a Ilha de Hong Kong aos ingleses e abria cinco portos ao comércio estrangeiro, 

inclusive Cantão. Nesses portos a Inglaterra legalizou o comércio do ópio. 

 A captura de uma embarcação inglesa deu início à segunda guerra do ópio. Mais uma 

vez a China foi derrotada pelas forças inglesas. Teve de assinar o Tratado de Tienstin, que 

legaliza o comércio do ópio por todo o território chinês.  Com o não cumprimento do Tratado, 
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ingleses e franceses voltam a ocupar a China, invadem Pequim. A rendição chinesa: cumprir 

os acordos anteriores, indenizar os comerciantes ingleses e ceder a Indochina ao controle 

francês. Estava garantido, assim, o livre acesso ao mercado chinês. 

 Em 1894, a marinha chinesa bombardeou navios japoneses, dando início à guerra sino-

japonesa. O Japão ocupou Formosa, hoje Taiwan. O Japão tinha interesse em ocupar a 

península da Coréia, então ligada à China. O objetivo era se apossar das minas de ferro e 

carvão ali existentes. Com a vitória japonesa, em 1895, a China teve de ceder vários 

territórios e postos comerciais.10O processo político chinês desenvolveu-se, a partir daí, com o 

surgimento de movimentos trabalhistas nacionalistas que se opunham à presença de 

estrangeiros no país, ao controle do comércio e economia. Militares e nobres passam a 

dominar o país, criando zonas de domínio, alinhadas com interesses de negócios estrangeiros. 

No início do século XX os oposicionistas atraíram estudantes, comerciantes e grupos 

nacionalistas insatisfeitos com o governo manchu. Surge a figura de Sun Yat-Sem como líder 

dos revolucionários. Os exércitos manchus foram reorganizados pelo general Yuan Che Kai e 

em 1912, através de negociações com os revoltosos, uma assembleia revolucionária elege 

Yuan Che Kai como primeiro presidente da República da China. 

 A nascente república manteve-se frágil. O general Yuan exercia o poder de forma 

autoritária e absoluta. A  república não contemplou o leque dos grupos políticos do país, a 

China patinava como um país subdesenvolvido as voltas com graves problemas sociais. As 

ideias socialistas, vindas da vizinha Rússia, que acabara de estabelecer o regime socialista, 

chegam à China.  Em 1921 é fundado o Partido Comunista Chinês, de linha marxista-

leninista, com Mao Tsé-Tung. Em 1923 Sun Yet-Sem reorganiza o Partido Nacionalista, o 

Kuomintang  e aceita o ingresso de comunistas. O Kuomintang estava sob a direção do 

general Chiang Kai-Shek  (figura 5) que tentava unificar o país lutando contra os imperialistas 

e chefes militares provinciais. Em 1928, Chiang realizou um expurgo entre os membros 

comunistas do partido. 

 

                                                             
10Vainfas, Faria, Ferreira e Santos – 2011 p. 315/6/7 
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     (figura 5) 

 

 O país estava dividido, os republicanos detinham o poder somente em cinco 

províncias, os comunistas produzindo levantes nas cidades e no campo, sob a liderança de 

Mao Tsé-Tung. Em 1923 o Japão invade e ocupa a Manchuria instalando o último 

representante da dinastia manchú no poder. Em 1937 Chiang moderou sua postura anti-

comunista e aliou-se a Mao Tsé-Tung contra os japoneses. Após sua expulsão, separaram-se e 

retomaram as hostilidades. 

 Durantes muitos anos aconteceu a guerra civil em China, especialmente entre o grupo 

liderado por Mao Tsé-Tung (comunistas) e o grupo do general Chiang Kai-Shek 

(republicanos). O PPCh e seu Exército Vermelho fortaleceram-se com a decisiva participação 

do povo camponês e em 1949 derrotou o Kuomintang que se refugia na ilha de Taiwan. Em  

01/10/1949 é instaurada a República Popular da China, socialista. 

Inicialmente o modelo chinês baseou-se na então União Soviética, uma economia 

planificada, tendo como eixo central os planos quinquenais. Mesmo atualmente, o governo 

chinês mantém o modelo de planejamento estratégico temporal. No final dos anos 50, século 

XX, dá-se o rompimento da China com a União soviética. Isolada, foi nesse período que 
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ocorreu a revolução cultural, programa ideológico que radicalizava o modelo socialista com o 

fortalecimento pessoal de Mao Tsé - Tung. Cerca de 20 milhões de estudantes formavam a 

Guarda Vermelha, realizando perseguições e expurgos a todos que não concordavam com o 

Livro Vermelho, que contém o pensamento ideológico maoísta. O próprio Deng Xiaoping, 

líder que sucede Mao Tsé - Tung, e Huan Guo-Feng, em 1978, foi perseguido e expurgado 

pelas  Brigadas Vermelhas, por conta de acusações de alinhamento com o regime soviético, já 

que defendia  reformas estruturais na economia. Com a mudança no poder,  a Revolução 

Cultural foi oficialmente encerrada e  assume Deng Xiaoping.. 

 

 

 

Capítulo 2      

  

DENG XIAOPING     (*22/8/1904 +19/2/1907) [92anos]   

 Do ostracismo na Revolução Cultural  às  reformas econômicas que transformaram a 

China                              (figura 6) 

    

 Secretário geral do Partido Comunista Chinês, líder político da República Popular da 

China (1978 – 1992), implementador do socialismo de mercado chinês. Em 1919, ainda 

estudante, ganha uma bolsa de estudos e  parte para a França, onde trabalha como 

metalúrgico, bombeiro e assistente de cozinha em Paris, em condições de trabalho insalubres. 

Anos depois declararia que foi na França que experimentou os problemas da sociedade 

capitalista. A partir dessa época, trava contato com o marxismo e entra para a Juventude 

Comunista em 1921. Em 1926 conclui seus estudos em Moscou e retorna à China. (fig. 6) 
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 Colaborou em missões políticas e militares durante a guerra civil de 1930-1934, 

quando os comunistas foram derrotados por Chiang Kai Sheik, líder dos nacionalistas. Nessa 

época, aliou-se a Mao Tsé–Tung galgando postos de importância no partido comunista chinês, 

mantendo estritas relações com os chefes militares, que se revelaram decisivas para 

impulsionar sua carreira política. 

 Apelidado de “Pequeno Timoneiro” encontra-se , em 1927, com Mao Tsé-Tung e vai a 

Xangai participar das lutas contra o Partido Nacionalista, Kuomintang, liderado por Chiang 

Kai-shek. Em 1935, incorpora-se à Grande Marcha. Cresce o movimento  comunista, 

deslocando-se das montanhas do sul para o norte. Em 1945 entrou para o Comitê Central do 

PCCh e tornou-se secretário geral e membro do Politburo. 

 Mao perde o governo para Liu Chao-chi em 1959. Deng teve importante 

participação nesse processo.  Foi a partir de 1962, que começou sua queda no regime, ao se 

opor às teses de Mao Tsé–Tung, de centralismo e fortes investimentos à indústria pesada. 

Resulta no deslocamento de imensos contingentes de mão de obra camponesa para as 

indústrias, causando queda na produção de alimentos, gerando fome e morte a milhões de 

chineses. 

A partir de 1965, Mao passa a lutar pela reconquista do poder lançando a Revolução 

Cultural, forte programa doutrinário que arregimenta mais de 20 milhões de estudantes que 

formariam a Guarda Vermelha, trabalhando o Livro Vermelho que contém os princípios do 

Grande Timoneiro, Mao. Deng Xiaoping é acusado de traição pelo núcleo duro do PPCh  e 

vai para o exílio no interior do país reforçando seu contato com os operários. Caiu em 

desgraça durante a revolução cultural, tachado de revisionista soviético e simpatizante de 

teses capitalistas.  

 Deng Xiaoping retorna à cena política em 1973 e reata com Mao. Em abril de 1976, 

ele e seus aliados exploram ao máximo as manifestações da Praça da Paz celestial, a pretexto 

de homenagens à Shou En-lai. No entanto exercem forte oposição ao Grupo dos Quatro 

(centro radical do PCCh). Com a morte de Mao Tsé-Tung, a luta pelo poder opôs Huan 

Guofeng ao Bando dos quatro. Antes que um golpe do grupo radical  tomasse o  poder, Deng 

Xiaoping e seu grupo impõem-se e defenestram o Bando dos Quatro. 

 Em 1978 assume a liderança política da China. Não aceitou a  5ª Tese, da implantação 

do sistema de democracia ocidental. Não acredita na democracia ocidental  e diz que a China 

só se desenvolveria se conduzida tão só pelo PCCh. Definiu um objetivo para o país: “chegar, 

na metade do século XXI, ao nível de um país medianamente desenvolvido. Para que o 
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socialismo seja superior ao capitalismo, é necessário que ele seja capaz de nos tirar da 

pobreza”.  

 Nas palavras do líder: 

 Eu estou convencido que mais e mais pessoas irão abraçar o 

marxismo. Por quê? Porque o marxismo é uma ciência. Através do 

materialismo histórico, foi possível descobrir as leis que governam a 

sociedade humana. A sociedade feudal substituiu a sociedade 

escravista; o capitalismo suplantou o feudalismo, e, depois de um 

longo tempo, o socialismo necessariamente sucederá o capitalismo. 

Trata-se de uma irreversível tendência histórica, mas a roda da 

história é feita também de reviravoltas. Durante vários séculos em que 

o capitalismo demorou para suplantar o feudalismo, quantas 

monarquias foram restauradas? (...) alguns países sofreram revezes e 

o socialismo, aparentemente, desapareceu. Mas o povo deverá 

aprender as lições e colocar o socialismo no rumo justo, correto. (...) 

Nada de pânico, não acreditem que o marxismo desapareceu. Nada 

disso! 

  A paz e o desenvolvimento são os dois principais temas de nossa 

época, porém nenhum dos dois está resolvido. A China socialista 

deverá mostrar ao mundo, através de suas  ações, que se opõe ao  

hegemonismo e a política de força e que nunca deverá aspirar a  

hegemonia. (...). 

Nós deveremos tomar a estrada da construção do socialismo com 

características chinesas. O capitalismo desenvolveu-se ao longo de 

séculos. Quanto tempo há de demorar para construirmos o socialismo? 
XIAOPING, Deng: “Excerpts from talkings given in Wuchang, Shenzen, 

 Zhuhau and  Shanghai”. In  XIAOPING, Deng:  Selected Works. Foreign 

Languages Press, Beijing.   1994. Vol. 3, p. 370. 

           (apud, Jabbour, 2010)    

 Deng Xiaoping, um homem que viveu o século XX como ninguém, herói da Longa Marcha e 

general do Exército de Libertação Popular (ELP) e arquiteto de uma China que muda os 

alicerces do mundo pós-década de 1990 . (apud, Jabbour, 2010)  
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           (Figura 7) 

 

  

 É Deng Xiaoping (figura 7) quem inicia o processo de reformas econômicas  que 

fariam da China o país de maior crescimento  do planeta, nas últimas décadas do século XX. 

Em 1979, foi o primeiro líder chinês a visitar os EUA. Descentralizou o poder oficializando 

diversas práticas econômicas de desenvolvimento, criadas por autoridade municipais e 

provinciais. Foi a partir de experiências regionais que passou a ampliar o processo de 

reformas econômicas          

   Em 1989 reprimiu com violência as manifestações na Praça da Paz 

Celestial, em Pequim. Ficou conhecido como o Massacre da Praça da Paz Celestial, com 

estimativas entre 800 e 7000 mortos, dentre 7 a 10 mil feridos.  A partir daí sofre um relativo 

desgaste e se aposenta em 1992 sempre defendendo o socialismo de mercado.
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Capítulo 3 :   

 

As ZEEs  (Zonas Econômicas Especiais) 

 

3.1  Breve histórico 

 

 China, demasiado complexa em razão das grandes rupturas que o país sofreu. Guerra 

civil, breve período republicano, outra guerra civil, 2ª Guerra Mundial, ocupação japonesa e, 

finalmente, a República Popular da China, em 1949. Mesmo no período Mao Tse-Tung, 

convulsões sociais, fome, milhões de mortos. Apesar de se considerar o início do período 

desenvolvimentista chinês, a partir do governo de Deng Xiaoping, em 1978, há que considerar 

que as reformas iniciadas pelo líder chinês assentaram-se na base maoísta. Atualmente, é a 2ª 

economia mundial, superando o Japão e retirou meio bilhão de pessoas da linha de pobreza, 

segundo Banco Mundial, diminuindo sua proporção de 60% em 1978 para 10% em 2004. Ao 

final desse trabalho, o presidente Xi Jinping (out/2018) apresenta novas taxas com relação à 

pobreza. 

 A China ultrapassou a crise dos anos 1990s e 2008 com relativa tranquilidade em 

detrimento das dificuldades enfrentadas pelos países em desenvolvimento e os Tigres 

Asiáticos. Tal se dá pelas características chinesas de constante revisão de práticas correntes, 

adaptadas ao contexto das suas necessidades, autoritária politicamente, com a inclusão de 

forças de mercado e a liberalização de alguns setores. A China consegue atingir seus objetivos 

combinando elementos de mercado a partir de um contexto de economia planificada. É o 

“Consenso de Pequim”, um modelo que investe no sistema de exportações com altos 

investimentos em inovações em tecnologia e constante aprimoramento do setor industrial. 

Formação de empresas campeãs, estruturação de empresas gigantes capazes de competir 

internacionalmente. A  industrialização é o  pilar central, tanto na cidade quanto no campo. 

 Assim, o governo chinês determinou os preços domésticos de commodities e energia 

de forma a torná-los acessíveis. Baixo patamar de juros, controle da inflação e poupança 

doméstica, gerando grandes estoques de capital. A fórmula chinesa é constituída de: 
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           > Poupança privada 

           >Pesados investimentos estatais 

            >ZEE, IED (Investimentos Externos Diretos)  

            >Mobilização de capital 

            >Farta MDO (mão de obra), barata e razoavelmente qualificada. 

            >Manter a moeda artificialmente desvalorizada para potencializar as   

 exportações.                                     

  

 A  liberalização comercial chinesa, contudo, estava associada a certo controle do 

Estado, em setores estratégicos. Tratou de tornar-se atrativa para o capital externo. Essa 

tendência fez empresas do exterior enviar para China maquinário e tecnologia enquanto as 

indústrias exportavam os produtos finais. A parceria do tipo joint-venture propiciou 

desenvolvimento de novas tecnologias e desenvolvimento de mão de obra e encorajou 

empresas chinesas a investir em tecnologia, tornando-se mais competitivas. A China 

conseguiu enquadrar o capital estrangeiro, por seu incrível mercado consumidor, boas 

condições para empresas estrangeiras, commodities e energia controlada e juros baixos. Tem 

autonomia, realizou uma transição de um regime fechado para um regime de mercado sem 

perder o controle (capacidade de formatar bons setores, preservação de fundamentos 

econômicos e garantia de ordem social). 

A compreensão do significado da expressão “socialismo de mercado” é objeto de 

preocupação do presente trabalho. Há dúvidas e mais de um conceito a respeito. Pretende-se 

debater e explicitar esse importante fenômeno que é o desenvolvimento econômico chinês, 

especialmente a partir de 1978 (era Deng Xiaoping) e sua inserção no grupo de nações mais 

importantes do cenário global. A China tem uma singular característica que é a de cultuar 

personalidades. Em artigo publicado na revista Marx e o Marxismo, v.4, n.6, jan/jun 2016, 

“Qual modelo econômico para a China”, ANDREÁNI, Tony e HERRERA, Rémy, fazem uma 

análise crítica do livro “A via chinesa”, de AGLIETTA, Michel e BAL, Guo. Em 

determinado trecho fazem uma analogia entre o modo de ser do antigo imperador chinês, cuja 

autoridade se assentava em um “contrato social” com o povo, diferentemente da monarquia 

absolutista europeia (todo o poder ao rei) e a China socialista, sob o Partido Comunista 

Chinês, PCCh. O monarca chinês tinha a obrigação tácita de promover o bem estar da 

população, sem o qual perderia legitimidade e poderia ser destituído. “O mesmo acontece com 

o Partido Comunista Chinês. O seu poder seria hierárquico (com o centralismo democrático), 

mas não ditatorial (pois nele se pratica a colegialidade). Desequilibrando o aparelho do 
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Estado, esse Partido não pode ser aceito pelo povo se não cuidar do bem-estar social e 

aumentar a “riqueza real”. O bem-estar social supriria, principalmente, a procura da coesão 

social, a qual requer uma redução significativa das desigualdades, assim como uma 

participação maior da sociedade civil e a garantia de direitos sociais”. 

 Entrementes, não é propósito deste trabalho analisar a questão do culto à personalidade 

na sociedade chinesa e sim apresentar aspectos que possam ajudar a entender a transformação 

econômica chinesa. Nosso foco serão as ZEEs, Zonas Especiais Econômicas, sua localização 

geoeconômica e seu destaque no processo de desenvolvimento da economia chinesa.  

 

3.2       Deng Xiaoping e as reformas econômicas chinesas  

            Mais pragmático, a opção do líder chinês ao desafio de retomar o crescimento chinês 

foi o Sistema de Responsabilidade Doméstica (SRD) (Household Responsability). O SRD foi 

a resposta para a longa estagnação agrícola. 

 Em 1949, a República  Popular da China erradicou a propriedade privada, incluindo 

terras. Camponeses foram organizados nas Comunas do Povo. Cotas de produção foram 

estabelecidas. Por conta da decisão de Mao Tsé-Tung privilegiar investimentos na indústria 

pesada (aço), o sistema agrícola padeceu e em fins dos anos 1950 e começo de 1960s, ocorre a 

Grande Fome. Milhões de chineses sofreram tremendas dificuldades, fome e morte. 

 Nos anos 1960s, uma aldeia em Chengdu decidiu ir contra as políticas de cotas do 

PCCh. Desmantelou a Comuna do Povo e retorna à Agricultura Familiar. A terra foi dividida 

igualmente e dada a cada família. Quando chegava a colheita, cada lote contribuía  para 

compor a cota estadual e o excedente era vendido a preço de mercado. A Vila de Chengdu 

teve sua iniciativa interrompida pelo governo central, mas não foi esquecida. O sistema que 

inauguraram reapareceria no final dos anos 1970, com Deng Xiaoping. 

 Ele teve interesse em conhecer a experiência de Chengdu. Alguns experimentos 

semelhantes foram realizados em duas províncias (Anhu e Sishuan). Apesar de sofrer forte 

oposição, o líder endossou a iniciativa e partiu para a implantação do sistema em todas as 

províncias. As terras continuariam sob a tutela do Estado. Foi feito um contrato de 

arrendamento para o uso da terra para fins agrícolas. A província só tinha que cumprir a cota 

estadual e o excedente seria comercializado.11 Aos poucos os colonos reassumem a terra, 

melhoram a produção e estimulados pela oportunidade de verem retorno de seus 

                                                             
11  Em 2003 o contrato foi renovado por mais 30 anos. 
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investimentos, aumentam e melhoram a produção. Foi uma decisiva resposta à questão da 

alimentação na China.  

  

 3.3      As ZEEs ( Zonas Econômicas Especiais) 

A partir do governo de Deng Xiaoping, inaugura-se o processo de reformas 

econômicas, uma das  consequências das negociações mantidas desde o início da década de 

1970, entre o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon,  seu secretário de Estado, Henry 

Kissinger e o governo chinês. Presidido por Mao Tsé-tung, assessorado por Shou En-lai, 

tratava-se do restabelecimento de relações comerciais entre a maior potência do mundo e a 

China. A partir daí, vários desdobramentos ocorrem na relação comercial sino-americana, 

tornando-se a China um importante exportador de produtos não manufaturados para os EUA 

(tecidos, principalmente). Mas isso iria mudar com a chegada ao poder do grupo de Deng 

Xiaoping e a implantação das ZEEs (Zonas Econômicas Especiais). 

As ZEEs não foram criadas na República Popular da China. Elas surgiram em    países 

da América Central e da Ásia Oriental alguns anos antes, sendo uma importante força motriz 

do crescimento econômico chinês nas últimas três décadas. E um curioso fenômeno tem 

ganhado força desde o final dos anos 1990: a criação de ZEEs chinesas fora da China – em 

países em desenvolvimento, principalmente na África e no Sudeste Asiático. 

 As ZEEs são definidas em áreas específicas, administradas pelo Estado e oferecem 

uma série de incentivos para atrair investimentos externos diretos (IED). Têm como objetivo 

o desenvolvimento econômico pautado em exportações de mercadorias  (geralmente 

manufaturadas). Funcionam como redutor de desemprego  e buscam reformas econômicas 

mais amplas, diversificando a pauta de exportações. 

  Esse modelo é criticável. Podem surgir empresas que utilizem o apoio estatal fiscal e 

trabalhista, mas não cheguem ao sucesso.  Outro aspecto importante é manter o nível de 

geração de empregos em fase com a demanda por produtos no mercado e/ou a disponibilidade 

de mão de obra, MDO. É preciso muito cuidado para não haver um desastre. Os contratos 

devem  ser do tipo joint-ventures, com transferência de conhecimento tecnológico, 

compartilhamento e formação de MDO qualificada. Esse é um aspecto fundamental na 

criação das ZEEs chinesas; alto investimento na formação acadêmica e profissional de 

estudantes, especialmente de nível médio e superior. As ZEEs chinesas são o pilar da 

retomada do desenvolvimento desse país. Vultosos investimentos foram aplicados na 

preparação da infraestrutura  mínima para o surgimento de uma ZEE. 
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   A ZEE custa caro, por isso o governo chinês optou inicialmente criar ZEEs em cinco 

 regiões litorâneas. Entre 1980 e 1984 são estabelecidas cinco importantes zonas econômicas 

 especiais, Tais regiões passam a ter regime próprio de incentivos e leis específicas, diferentes 

 do rígido controle comunista do resto do país. As primeiras ZEEs (figura 8) são: em 

 SHANTON,  SHENZHEN e ZHUHAI, na província de GUANGZON e em XIAMEN, na 

 província de  FUJIAN bem como toda a ilha que constitui a província de HAINAN. 

 

                                 (figura 8)     

 

Fonte: https://pt.slideshare.net/brenoamarante/a-nova-china 

 

Deve-se notar que todas as ZEEs encontram-se próximas a modernos centros de 

desenvolvimento econômico não chinês (Macau e Hong Kong ainda são independentes, à 

época, anos 1980) na expectativa de atrair investimentos externos para dar prosseguimento ao 

projeto de desenvolvimento econômico. 

  Deu certo. O rápido desenvolvimento dessas regiões gerou milhões de 

empregos, carreou investimentos e ampla transferência de tecnologia e geração de MDO 

melhor qualificada. Foi  responsável pela elevação do PIB chinês além de ter oportunizado a 

retirada de milhões e milhões de pessoas da pobreza. Um feito e tanto. 
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 A Tabela abaixo dá uma demonstração  do crescimento econômico chinês, 

ratificando o novo direcionamento da política econômica chinesa.  O processo de 

descentralização e apoio as iniciativos privadas deu certo, criou-se um clima de acerto, a 

população aderiu às propostas do governo e, com o apoio deste, tem propiciado uma 

verdadeira revolução no sistema econômico financeiro do país. Como descreve Elias Jabbour 

(2010), a oscilação das taxas reflete o momento político pelo qual passava a nação. 

 

  Crescimento econômico da China, 1978-1990 (%) 

 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

11,7 7,6 7,8 5,2 9,1 10,9 15,2 13,5 8,8 11,6 11,3 4,1 3,8 

FONTE:Chinability.  http://www.chinabilit 

.com/GDP.htm    

 

A queda na taxa de crescimento chinês nos referidos anos (1981, 1989,1990)* também guarda 

razão na não unidade do PCCh com relação à amplitude das reformas, pois de um lado haviam 

os partidários de Deng Xiaoping e, de outro, aqueles segundos os quais a   economia de 

mercado deveria estar restrita aos ditames do plano. Somente em 1992, em meio ao conhecido 

périplo de Deng Xiaoping ao sul da China, é que a confiança interna no futuro do país se 

cristalizou, chegando ao ponto em que, no 14º Congresso do PCCh realizado em 1992, a Teoria 

de Deng Xiaoping‖ foi alçada ao mesmo grau de importância do   Marxismo-Leninismo e 

do Pensamento de Mao Tsé-tung. Outro depositário de problemas podem ser elencados nas 

consequências internacionais do trágico desfecho da rebelião contrarrevolucionária de junho 

de 1989 na Praça da Paz Celestial, momento aquele em que o G-8 impôs sanções ao governo 

chinês. (apud, Jabbour 2010), *:acrescentado por Rubens Barbosa. 

 

 Em um primeiro momento, os produtos não tinham muito valor agregado. As 

mercadorias eram de baixíssimo custo e o preço delas tornou-se imbatível nos mercados. As 

exportações cresciam a todo vapor, gerando empregos e renda. A partir dos anos 1990s, por 

conta dos investimentos, da transferência de tecnologia e formação de MDO especializada, 

começa a acontecer um salto de qualidade nos produtos, agora com foco em tecnologia 

eletrônica.  Mais e mais ZEEs foram surgindo pelo país, uma delas muito interessante por se 

fixar ao longo do curso do Rio Yangtze, o maior da  China (figura 9). 
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    (figura 9)          https://tw.123rf.com/photo_13054528 

 

https://tw.123rf.com/photo_13054528
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 A tabela acima mostra a evolução dos indicadores econômicos chineses, especialmente 

na década de 90.  Chama atenção a alta taxa de investimentos públicos e da poupança interna, 

como fatores determinantes para o processo de manutenção de crescimento do PIB. Os saldos 

                        China: principais indicadores económicos; 1993 -97 

  1993 1994 1995 1996p 1997p 

Produto Interno Bruto % de variação 13.5 11.8 10.2 9.0 9.0 

Agricultura  4.7 4.0    

Indústria  20.7 17.4    

Serviços  9.4 8.2    

Investimento Interno 

Bruto 

% do PIB 43.5 40.0 39.5   

Poupança Interna Bruta % do PIB 41.5 41.4 42.2   

Taxa de inflação % variação do 

IPC 

13.0 21.7 14.8 12.0 12.0 

Oferta monetária (M2) % de variação 24.0 49.0 29.4 25.4 24.2 

Exportações de 

mercadorias 

% de variação 8.8 35.6 23.0 4.1 13.5 

Importações de 

mercadorias 

% de variação 34.1 10.5 14.0 12.0 16.0 

Balança comercial Biliões de US$ -12.2 5.3 16.7 7.0 4.2 

Balança de trans. 

correntes 

Biliões de US$ -11.9 7.6 9.0 7.7 5.0 

Idem em % do PIB % -2.0 1.3 2.4 1.7 1.5 

Dívida externa Biliões de US$ 84.5 100.5 110.6   

Rácio do serviço da 

dívida 

% das 

exportações 

11.2 8.9 9.1   

Fonte: WORLD BANK The chinese economy: (...), op. cit. e Asian Economic 

Snapshot - August-September, Lehman Brothers, Hong Kong, 1996 34; e=estimativa; 

p=previsão 
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positivos da balança comercial também indicam o acerto das diretrizes, com destaque para as 

altas taxas de exportações de mercadorias. 

 A seguir, apresenta-se uma tabela que reflete a composição e a dinâmica do PIB 

chinês. Nota-se, já em 1978, a participação do setor secundário (indústria), quase 50%, o que 

ratifica o argumento de que entre 1949-1978 fundamentaram-se as bases para o 

impressionante desenvolvimento que viria a seguir. Outra tese que não corresponde à 

realidade diz sobre o processo de desenvolvimento chinês assentar-se na produção para o 

comércio externo em detrimento da demanda interna. Ao contrário, uma das primeiras 

iniciativas de Deng Xiaoping foi de: a) consertar a questão da produção de alimentos para 

toda a a população com fortes incentivos à agricultura b) tratar o mercado interno com toda a 

atenção de tal sorte que participasse plenamente do processo como um todo. Para tal, vê-se 

que a partir de 1985 as taxas de serviços terciários começam a apresentar alta, justamente por 

conta do início do sucesso das ZEEs. 

 

  Composição e dinâmica do PIB chinês (1978-2007) 

 

Ano Setor 

Primário 

Setor 

Secundário 

Setor 

Terciário 

1978 28,2 47,9 23,9 

1979 31,3 47,1 21,6 

1980 30,2 48,2 21,6 

1981 31,9 46,1 22,0 

1982 33,4 44,8 21,8 

1983 33,2 44,4 22,4 

1984 32,1 43,1 24,8 

1985 28,4 42,9 28,7 

1986 27,2 43,7 29,1 

1987 26,8 43,6 29,6 

1988 25,7 43,8 30,5 

1989 25,1 42,8 32,1 

1990 27,1 41,3 31,6 
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1991 24,5 41,8 33,7 

1992 21,8 43,4 34,8 

1993 19,7 46,6 33,7 

1994 19,8 46,6 33,6 

1995 19,9 47,2 32,9 

1996 19,7 47,5 32,8 

1997 18,3 47,5 34,2 

 

1998 17,6 46,2 36,2 

1999 16,5 45,8 37,7 

2000 15,1 45,9 39,9 

2001 14,4 45,1 40,5 

2002 13,7 44,8 41,5 

2003 12,8 46,0 41,2 

2004 13,4 46,2 40,5 

2005 12,2 47,7 40,1 

2006 11,3 48,7 40,0 

2007 11,3 48,6 40,1 

         FONTE: China Statistical Yearbook   (apud, Jabbour, 2010)(www.stats.gov.cn)  

  

 A próxima tabela bem demonstra o argumento anterior de que a China não privilegiou 

tão só o processo de industrialização do país para a exportação. O setor secundário voltado 

para obras (infra- estrutura), indústria e construção civil teve fundamental participação . Nota-

se que suas taxas foram maiores que as taxas do setor industrial em si, nos primeiros 

momentos da década de 1990s, o que corrobora o argumento da melhoria da condição de vida 

do cidadão.  
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 Contribuição de cada setor da economia ao crescimento chinês, 1990-2007 (%) 

 

Ano Setor 

Primário 

Setor Secundário 

(indústria + setor de 

construção) 

Setor Secundário 

(indústria) 

Setor 

Terciário 

1990 41,7 41,0 39,7 17,3 

1991 7,1 62.8 58,0 30,1 

1992 8,4 64,5 57,6 27,1 

1993 7,9 65,5 59,1 26,6 

1994 6,6 67,9 62,6 25,5 

1995 9,1 64,3 58,5 26,6 

1996 9,6 62,9 58,5 27,5 

      

1997 

6,8 59,7 58,3 33,5 

1998 7,6 60,9 55,4 31,5 

1999 6,0 57,8 55,0 36,2 

2000 4,4 60,8 57,6 34,8 

2001 5,1 46,7 42,1 48,2 

2002 4,6 49,7 44,4 45,7 

2003 3,4 58,5 51,9 38,1 

2004 7,8 52,2 47,7 40,0 

2005 6,1 53,6 47,0 40,3 

2006    5,3 53,1 46,6 41,7 

2007 3,6 54,1 48,2 42,3 

       FONTE: ChinaStatistical Yearbook Elaboração própria  (idem) (apud, Jabbour, 2010) 

 A seguir, mais uma evidência das transformações ocorridas na China, a partir de 1978 e 

com destaque para o período pós implementação das ZEEs, 1987. Em relação à população 
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total e a população econômicamemte ativa (número de empregos) tomamos os anos de 1952, 

1978 (início das reformas de Deng Xiaoping), 1987 (início dos indicadores pós ZEEs) e 

2005. Em que pesa a fantástica evolução da população de 570 milhões (aproximado) em 

1952 para mais de 1,3 bilhões em 2005, a taxa de crescimento populacional foi de 128%.  

No comparativo, em 1952, 36% da população estavam empregadas. Em 1978, 41%. Em 

1987, 48% e em 2005, 58%. Se tomarmos a taxa inicial de 36% (1952) em relação à taxa de 

2005 (58%), ocorreu um crescimento de 61% no número de empregos, no período, em 

relação a população total.  

 A população rural, no período 1952-2005, experimenta um crescimento de 48% 

passando de 503 milhões para 745 milhões. Muitas empresas se formaram na área rural a 

partir de 1978, fixando o homem no campo, mas diversificando a pauta de empregos 

oferecidos, não necessariamente só na agricultura. Entretanto é surpreendente o crescimento 

populacional urbano,  691%,  indo de 71 milhões para 562 milhões, no mesmo período.  

Especialmente a partir de 1978, quando a população era de 172 milhões de pessoas 

(aproximadamente) há um crescimento vultoso, passando a 562 milhões em 2005. Reflexo 

direto da implantação das ZEEs e a multiplicação da oferta de empregos, atraindo as pessoas 

para esses centros. 

 Com relação aos empregos, as mudanças são ainda mais fortes. Enquanto que na 

agricultura propriamente dito, no período 1952-2005, há um aumento de 83% no número de 

empregos, passando de 173 milhões para 318 milhões (em que pese a modernização da 

agricultura chinesa, focando mais em produtos rentáveis), na área rural não-agrícola a 

mudança vai de 9 milhões para 166 milhões, o que corresponde a um acréscimo de 1744%! 

Mais uma vez, como produto das ZEEs.  Na área urbana, impressionantes 1037% é a taxa de 

incremento de empregos no período, indo de 24 milhões a 273 milhões. A seguir a tabela 

completa. 
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 Dinâmica da população e emprego na China, anos selecionados entre 

1952 e 2005 (em milhões) 

Ano Rural Urbano Agricultura Rural/não 

agrícola 
Urbano Total 

 População População Emprego Emprego Emprego Emprego 

1952 503,19 71,63 173,17 9,50 24,62 207,29 

1957 503,04 99,49 193,090 13,69 30,93 237,71 

1958 552,73 107,21 154,90 60,04 51,06 266,00 

1959 548,36 123,71 162,71 48,30 51,00 261,74 

1960 531,34 130,73 170,16 31,69 56,96 258,81 

1962 556,36 116,59 212,76 4,55 41,79 259,10 

1970 685,68 144,24 278,11 8,75 57,46 344,32 

 

1977 783,05 166,69 293,40 17,32 83,05 393,77 

1978 790,14 172,45 283,73 31,51 86,28 401,52 

1987 816,26 276,74 308,70 81,30 137,82 527,83 

2005 745,44 562,12 318,56 166,30 273,31 758,25 

           FONTE: China Statistical Yearbook.         (apud, Jabbour, 2010 ) 

 

 

 Na próxima tabela, analisamos o número de trabalhadores por área, na região de 

Cantão e Povoado a partir da chegada das ZEEs à região. Vê-se que há uma relação inversa 

entre a taxa de ocupação na agricultura e os demais índices, destaque para área de serviços 

(comércio e transportes). Uma cai, a outra sobe. 

 A maioria dos empresários hoje nessa região, área rural, eram agricultores em 1978. O 

incentivo governamental para a formação de empresas de pequeno e médio porte foi 

fundamental para a transformação experimentada.  Note-se que  a proporção  entre  o número 
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de agricultores e pessoas ocupadas em outras áreas é inversa. À medida que diminui o 

quantitativo de trabalhadores na agricultura aumenta o número de pessoas nas outras esferas, 

indústria, construção, comércio e transportes.  

           
           Trabalhadores empregados nas empresas de Cantão e Povoado, anos selecionados (em milhões) 

Ano Total Agricultura Indústria Construção Comércio Transportes 

1978 28.265.566 6.084.227 17.343.595 2.356.133 544.289 1.038.297 

1984 38.480.993 2.839.337 25.489.125 6.834.888 697.163 1.293.020 

1989 93.667.793 2.392.996 56.241.046 14.037.287 6.923.355 6.993.660 

1992 106.247.146 2.618.203 63.363.961 15.524.240 8.667.901 7.997.384 

1995 128.620.586 3.135.221 75.647.153 19.325.217 12.261.104 9.520.275 

1998 125.365.458 2.739.147 73.342.330 16.337.455 14.188.978 8.863.356 

 

2001 130.855.754 2.000.282 76.151.065 15.644.119 16.437.365 9.026.864 

2004 138.661.740 2.847.173 81.605.448 13.759.756 16.993.032 8.444.657 

                  FONTE: China Statistical Yearbook. Elaboração Própria  (apud,Jabbour,p173) 

 

  

 

 Analisemos um caso particular de uma região que teve implantada uma ZEE.  Trata-

se da região de Xiamen. 

  

 Ai, à semelhança das tabelas anteriores verifica-se o mesmo comportamento. A área 

da agricultura diminui sendo que os setores secundários e terciários experimentam alta 

justo no período pós-surgimento das ZEEs. Entretanto, esta característica de 

desaquecimento do setor agrícola não vai perdurar por muito tempo. Mais adiante veremos 

que o setor agrícola passará por uma renovação, especializando-se e tornando-se 

exportador de produtos agrícolas com valor agregado (cereais). 
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   Diferentes empresas de capital estrangeiro 

   Presentes em Zhuhai, em 1995 

   Fonte: http://sinosource.com/general 

 

Acima, um demonstrativo da quantidade de empresas de capital estrangeiro que investiram 

na província de Zhuhai, onde se estabeleceu uma ZEE.  As empresas que se estabeleceram 

com joint-venture (troca de tecnologia e conhecimento) são em maior número. Isso ratifica 

o argumento de que a partir dessas práticas dinamizou-se bastante o processo industrial 

chinês . 

 Como se diz em documento do Banco Mundial, 

http://sinosource.com/general
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 "Talvez o mais importante factor de diferenciação das ZEE em relação às outras regiões da 

China é o de que nelas as decisões de investimento estão, em certa medida, fora do Plano 

Estatal central. Desde que elas consigam encontrar os fundos necessários para tal (a partir de 

impostos, de lucros das empresas estatais controladas pelas autoridades locais ou dos bancos), 

os governos locais podem estabelecer os seus próprios planos de desenvolvimento, 

nomeadamente de infraestruturas e de empresas. Paralelamente, as empresas das zonas, 

incluindo as estatais, as joint ventures ou as empresas integralmente estrangeiras podem tomar 

as suas próprias decisões de investimento, de produção e de comercialização."  ((WORLS 
BANK China: foreign trade reform, WB, Washington-DC, 1994, pg 223) 

 

 INDICADORES    BÁSICOS    DAS    ZEEs  

 

Percentagem da área total da RPC 0.35 

Percentagem da população total da RPC 0.80 

Percentagem da taxa de crescimento do P.I.B. de 1979-93 45.00 

Média da taxa de crescimento industrial anual 51.40 

Investimento estrangeiro até 1993 ( U.S.$ bn ) 45.107 

Investimento estrangeiro em 1993 ( U.S.$ bn ) 16.652 

Volume total de exportações em 1993 19.59 

Volume total de importações em 1993 22.97 

Fonte: S.P.Gupta «China's Economic Reforms: role of Special Economic Zones and Economic 

and Technological Development Zones», Indian Council For Research On International 

Economic Relations, New Delhi, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, Development 

Research Centre, Beijing, 1997, pp. 35. 

, 

  

 Pela  tabela acima, ve-se que a área ocupada pelas ZEEs é uma diminuta fração da área 

total chinesa. Da mesma forma a taxa da população que lá trabalha. A se destacar as 

impressionantes taxas de crescimento industrial. Apesar disso, há críticas a esse modelo: gera 

empregos em curto praso, mas não são boas as condições de trabalho (nem sempre). 

Concentra a geração de riquezas em uma dada zona do espaço territorial, segregando as 

demais. Mesmo assim, o modelo das ZEEs é considerado um exemplo de desenvolvimento 

econômico.   
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 Os governos que vieram após Deng Xiaoping mantiveram a estratégia de impulsionar 

a China para uma economia de mercado. Um novo tempo chega e a China passa a apoiar 

iniciativas em outros países, notadamente na África e Sudeste Asiático, na criação de novas 

ZEEs, oferecendo apoio financeiro e logístico. 

 Ainda que o discurso oficial chinês anuncie um papel coadjuvante, de mero suporte à 

iniciativa privada, as empresas chinesas recebem uma série de incentivos de fazer inveja a 

qualquer Estado desenvolvimentista. Empréstimos de longo prazo de até US$294 milhões, 

subsídios financeiros de até 30% do projeto, apoio diplomático na negociação com governos 

locais e no caso específico da África, o China-Africa   Development Fund (WORLD BANK, 

2011, p. 27). 

 Os objetivos do governo chinês ao incentivar este processo podem ser descritos da 

seguinte forma (World Bank, 2011, p. 26): 

1)      Elevar a demanda por maquinário e equipamentos produzidos na China; 

2)      Evitar barreiras tarifárias impostas à China por parte de EUA e União 

Europeia,  uma vez que a produção é feita em um terceiro país; 

3)      Promover saltos qualitativos da economia chinesa na cadeia produtiva ao 

transferir atividades de menor valor agregado para o exterior; 

4)      Criar economias de escala para incentivar empresas menores a investir 

no exterior; 

5)      Transferir o modelo de sucesso chinês para outros países – visando não 

apenas o desenvolvimento do país receptor, mas também o estreitamento de 

laços com nações que não façam parte do Ocidente industrializado, o Sul 

Global. 

 A abordagem chinesa difere da ocidental porque, assim como a maioria dos Estados 

africanos e asiáticos, o país tem um passado comum de humilhação e revolta contra o 

imperialismo europeu, apresentando um discurso terceiro-mundista e desenvolvimentista. 

Adota a política do offend-no-one, ou seja, não condiciona a execução dos projetos a questões 

políticas e de direitos humanos (como uma possível “cláusula democrática”); não vincula a 

execução dos projetos a condições econômico-financeiras (como o FMI); não impõe 

condições para a venda de armas a Estados Pária; e utiliza de uma diplomacia ativa de 

aproximação bilateral e multilateral, como o Fórum para Cooperação entre a China e a África 

(FOCAC) e o “ASEAN + 1” (LECHINI, p. 144). 
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 As ZEEs criadas na África e no Sudeste Asiático se encaixam no objetivo chinês de 

estabelecer relações econômicas duradouras com países do Sul Global. Porém, se essas 

relações têm sido grosso modo, baseadas na exportação de recursos naturais e produtos 

primários para a China em troca de manufaturados e serviços, a criação das ZEEs não tende a 

anular este processo, mas complementá-lo com uma integração produtiva inédita. Ademais, 

tende a reforçar o poder brando chinês com a promoção de um “Consenso de Pequim”, em 

que prevalece um Estado dirigista e não necessariamente enquadrado nos moldes ocidentais 

de democracia e neoliberalismo. 

 Boa parte das ZEEs está em construção, tornando arriscada qualquer previsão de 

sucesso ou fracasso no longo prazo. Resta saber se as áreas especiais chinesas fora da China 

serão capazes de, além de gerar lucro e abrigar empresas competitivas, promover o 

desenvolvimento dos países receptores da forma como ocorreu (e tem ocorrido) com a própria 

China ao receber empresas estrangeiras em suas ZEEs. Neste sentido, o país continuará a ser 

acusado por norte-americanos e europeus de praticar um novo imperialismo (principalmente 

na África), com ilhas de progresso cercadas por oceanos de pobreza, onde o capital 

estrangeiro não tem estímulos para chegar. Mas é preciso considerar que o que ocorre em 

China, não necessária e obrigatoriamente, ocorre no país assistido pelos chineses. 

 Já para Estados africanos como Zâmbia, Etiópia e Nigéria, o desembarque de 

empresas chinesas pode significar uma alternativa à sua inserção econômica mundial, 

marcada pela exportação de recursos naturais como petróleo, pedras preciosas e outros 

minerais. Mas pode também significar um “vinho velho em garrafa nova” caso as empresas 

chinesas, visando à redução de custos (quem diria) a proteção da propriedade intelectual, não 

formem altos escalões de funcionários e executivos africanos, não compartilhem tecnologias 

de ponta e não cooperem com governos locais para levar desenvolvimento  social e 

econômico às populações nativas. Pessoalmente, não creio que isso poderá vir a acontecer, 

uma vez que destoa total da iniciativa chinesa de difundir seu modelo mundo a fora em uma 

perspectiva de melhorar a integração sul-sul  tornando-se essencialmente uma alternativa aos 

modelos neoliberais dos países do norte. Nesse sentido, não há nenhuma razão para crer que a 

China viria a adotar as mesmas práticas dos países que critica. Ao contrário, as declarações 

recentes do presidente Xi Xinping apontam para um objetivo só: tornar a China um país 

suficientemente desenvolvido para vir a ser alternativa de modelo socioeconômico. 

 Finalmente, anexaremos um resumo da matéria publicada em outubro 2018 por 

Wevergton Brito Lima,  tem como base o discurso oficial do presidente Xi Jinping na abertura 
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do XIX Congresso do PCCh. Cabe destacar que o presidente Xi Jinping faz menção às 

reformas de 1978, com especial destaque para Deng Xiaoping. O processo chinês continua. 

Discurso do presidente chinês Xi Jinping na abertura do 19º Congresso do 

Partido Comunista da China  

 Em 18 de outubro de 2018, na abertura do XIX Congresso do Partido Comunista 

Chinês (PCCh), o presidente Xi Jinping, em Pequim, fez um discurso em que apresentou os 

acertos e as dificuldades do processo econômico político chinês.  Projetou um futuro 

grandioso para a China e a  humanidade. 

 Destaca a experiência socialista chinesa e faz defesa dos  princípios que regulam a 

sociedade. Alerta para a necessidade do PCCh e o povo estarem juntos na defesa do 

socialismo com características chinesas. Assumiu em 2012 com a promessa de caça aos tigres, 

raposas e moscas, referência aos corruptos de diferentes níveis na escala governamental.  
 “A sociedade avança em movimentos contraditórios, e haverá lutas onde há contradições”.  

 O congresso teve 2354 representantes e delegados. O Comitê Central tem 204 

membros mais 174 suplentes. 

 Xi Jinping reconheceu as dificuldades, fez menção ao desequilíbrio e insuficiência de 

desenvolvimento. Cobrou da nação a capacidade de se inovar mais intensamente e disse ser 

urgente buscar solução para as diferenças que há entre o povo da zona urbana e rural. 

Reafirmou a necessidade de mais investimentos para emprego, educação, saúde, habitação e 

cuidados com o idoso.  Busca o que chama de “civilização social”. 

 O presidente chinês reconhece a necessidade de cuidar melhor do ambiente em uma 

busca contínua de aperfeiçoar os conceitos e práticas e destaca a necessidade do povo chinês 

ter aspirações menos consumistas e adequadas a uma vida mais saudável e harmonizada com 

o meio.  

“Devemos preconizar um estilo de viver simples, adequado, verde e baixo carbono, nos opor à 

extravagância, desperdício e consumo irracional, e efetuar as iniciativas de criar órgãos que 

economizem os recursos e famílias, escolas e comunidades verdes, e de fomentar modos verdes 

de deslocamento.” 

 A China do século XXI erradicou a fome e promoveu ampla melhoria na qualidade de 

vida dos chineses, de acordo com Xi Jinping. Para um país com população com mais de 1,3 

bilhões de pessoas é um feito e tanto. No discurso, o presidente chinês ressalta que tem 

consciência da crescente demanda do povo por vida mais confortável e segura e que é um 
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desafio para o governo promover condições para tal. Não só para tais questões, mas também 

no cuidado com o ambiente e nas aspirações da população por mais justiça e democracia. 

“O povo tem demandas cada dia mais amplas por uma vida melhor, formulando não só 

exigências mais elevadas referentes à vida cultural e material, mas também exigências cada vez 

mais numerosas sobre a democracia, estado de direito, equidade, justiça, segurança e meio 

ambiente.” 

  Por fim, assume o compromisso de erradicar a pobreza no país até 2020, 

especialmente nos distritos onde ela existe ( distrito pobre), a maioria população rural. 

ECONOMIA 

 Para o PCCh, a construção econômica é a tarefa central do Partido. De acordo com  

suas palavras a China deve prosseguir no caminho do socialismo científico ratificando as 

premissas básicas de linha marxista, leninista, o pensamento de Mao Tsé-Tung, a teoria de 

Deng Xiaoping e a tríplice representatividade, qual seja o PCCh deve representar: i) as 

exigências das forças produtivas ii) a direção do avanço da cultura chinesa iii) os interesses 

fundamentais da massa popular. 

 Em suma, o PCCh em tudo que fizer, escrever, deve ser em função da tríplice 

representatividade almejando um viver melhor, progresso econômico e social, para o povo 

chinês e o mundo.  O importante pensamento da "Tríplice Representatividade" é a raiz do 

estabelecimento, base da administração e fonte de força do PCCh. Manter a construção 

econômica, essa é a diretriz principal. Para Xi Jinping o desenvolvimento das forças 

produtivas é tarefa primordial do socialismo chinês, destaque para a taxa de pobreza da 

população que foi de 10,2% para menos de 4%. A seguir, o presidente chinês faz um destaque 

para algumas das mais importantes iniciativas chinesas no aspecto econômico: 

 “Foi posta em prática a iniciativa da construção conjunta de Um Cinturão e Uma Rota, foi 

sugerido e fundado o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (BAII), criou-se o 

Fundo da Rota da Seda; patrocinamos o primeiro Fórum da Cooperação Internacional de Um 

Cinturão e Uma Rota, a Reunião Não Oficial de Líderes da Cooperação Econômica Ásia-

Pacífico (APEC), a Cúpula do G20 em Hangzhou, a Cúpula do BRICS em Xiamen e a Cúpula 

da Conferência sobre Interação e Medidas de Construção da Confiança na Ásia (CICA). 

Formulamos a proposta de formar uma comunidade de destino comum da humanidade e 

promovemos a reforma do sistema de governança global.”  



49 
 

 O discurso chinês de governança global passa pelo soft power, desenvolvimento 

econômico e social como carro chefe do ideário do jeito chinês de fazer o socialismo. A China 

se encontra na fase inicial do socialismo e a manutenção da atual diretriz de fortalecimento 

das forças produtivas e dinamismo social deve continuar. Em suas palavras: 

“O socialismo científico lustrou a forte vitalidade na China do Século XXI, erguendo no alto a 

grande bandeira do socialismo com características chinesas perante o mundo; significa que o 

caminho, a teoria, o sistema e a cultura do socialismo com características chinesas têm-se 

desenvolvido constantemente, ampliando as vias rumo à modernização para os países em 

desenvolvimento, fornecendo opções completamente novas aos países e nações que desejam 

acelerar o seu desenvolvimento e, ao mesmo tempo, manter sua própria independência, e 

contribuindo com a sabedoria chinesa e o plano chinês para resolver os problemas da 

humanidade.” 

 

ORGANIZAÇÃO PARTIDÁRIA 

 O PCCh está no poder há quase setenta anos. A China se define como um Estado 

socialista de ditadura democrática, sob o poder do operariado em conjunto com as forças do 

trabalhador rural. E O PCCh é o órgão máximo na estruturação sistêmica. A democracia 

interna deve aumentar e as organizações de base são necessárias no conjunto de formação da 

coluna do partido. 

“As organizações partidárias de base são o alicerce para garantir a aplicação da linha, 

princípios e políticas do Partido, bem como suas decisões e disposições. Priorizando a elevação 

da capacidade organizacional e destacando a função política, devemos construir as 

organizações partidárias de base, incluindo as de empresa, do campo, órgãos, escolas, 

instituições de pesquisa, comunidades residenciais e organizações sociais, em sólidas fortalezas 

de combate para difundir as políticas do Partido, aplicar as suas decisões.” 

 A democracia socialista chinesa desenvolveu-se. Desde 1949, com a promulgação da 

vitoriosa República Comunista Chinesa vem experimentando dificuldades e assombros, mas 

vem diversificando seu modo de agir, desenvolvendo a democracia interna. É a Lei Socialista. 

Consolida-se no outro lado do mundo o Estado de Direito Socialista com características 

chinesas. 
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“O povo é o criador da história e a força fundamental que determina o futuro e o destino do 

Partido e do país. Devemos persistir na posição de protagonismo do povo, persistir sempre no 

lema de que o Partido serve o povo e o governo trabalha pelos interesses do povo.” 

  

POLÍTICA EXTERNA 

 A China se apresenta como parceira do mundo. Não quer ser hegemônica, nem se 

impor pela força. É adepta do sistema ganha-ganha (relações entre a China e outros países  

sob o benefício mútuo). Vai buscar o desenvolvimento comum e buscar a paz mundial. Critica 

a política liberal de guerra fria e o alinhamento em vez de cooperação.  

  

“... impulsionar a construção de um novo tipo de relações internacionais que se baseia no 

respeito mútuo, equidade, justiça, cooperação e relação ganha-ganha.” 

“Apelamos aos povos de todos os países que trabalhem num esforço conjunto para formar uma 

comunidade de destino comum da humanidade e construir um mundo com paz duradoura, 

segurança universal, prosperidade comum, abertura e inclusão, e um mundo limpo e belo.  

 Como disse Deng Xiaoping, a China quer mostrar ao mundo o seu sistema de 

organização social, o socialismo com características chinesas do novo tempo. E quer mostrar 

que é melhor do que o sistema liberal, pois promove mais justiça social. Além do que, em 

2020, salvo se as previsões errarem, a China torna-se o primeiro PIB do mundo. 

* Texto consultado 

 Wevergton Brito Lima  

Wevergton Brito Lima é jornalista e membro da Comissão de Política e Relações Internacionais do 
Partido Comunista do Brasil 
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 Considerações Finais 

 

 Este trabalho tentou trazer à luz um pequeno esboço da realidade que nós, estudantes 

do Ocidente, conseguimos obter a partir de pesquisas acadêmicas que há sobre esse 

importante país asiático.  O atrator  principal é a sociedade chinesa, o regime chinês. Chamou 

especial atenção o histórico recente de transformação socioeconômica que este gigante tem 

experimentado. Dois aspectos de antemão sobressaem para mim: a) a China, embora não 

tenha sido considerada  pela mídia ocidental a locomotiva do desenvolvimento econômico 

asiático é, sem dúvida, o carro-chefe deste processo. E o faz de uma maneira peculiar, típica 

chinesa, em não conformidade com os famosos “Tigres Asiáticos” cujos modelos políticos 

são distintos do chinês, e b) não há como não correlacionar esse processo, em termos 

cronológicos, com o correspondente brasileiro. É no mínimo humilhante para a sociedade  

brasileira que, no mesmo intervalo de tempo, não tenha acompanhado tal dinâmica como 

ainda, andou para trás. O vigor e capacidade de produção chinesa chamam atenção para 

qualquer pessoa que se disponha a estudar tal questão. O gráfico abaixo mostra a importância 

da relação Brasil-China no comércio externo. No comparativo com o Mercosul. 

 

 A China sempre foi grande, desde o tempo dos impérios. Sua história (milenar) é outro 

aspecto que merece nossa atenção, por sua grandiosidade e especificidade. Mas chegou ao 

século XX engasgada por disputas territoriais e explorada por forças estrangeiras (França, 

Inglaterra, Portugal, Japão) que forçavam seu povo à miséria e decadência social.  As elites 

locais se acordavam com as forças estrangeiras deixando a população à margem, mercê de sua 
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capacidade de resistência e sobrevivência. Em um primeiro momento do século XX surgem as 

forças nacionalistas que chegam a promulgar uma república nos moldes ocidentais, (1912) 

mas que, por falta de apoio e comprometimento para com a grande população chinesa, não 

resiste ao movimento de libertação criado pelas forças do nascente Partido Comunista Chinês 

(1921). Daí o conflito civil que acaba por desaguar na promulgação da República Socialista 

em 1949. Aí tudo muda. Sob a liderança de Mao Tsé-Tung o país entra num regime industrial, 

pesado é verdade, mas fundamental para as transformações que surgiriam a partir de 1978, 

sob a liderança de Deng Xiaoping, objeto deste trabalho. 

 Superpopulação, fome, miséria. As coisas não estavam nada boas para o povo chinês. 

O modelo de centralismo administrativo com uma economia planificada e desprezando o 

mercado não estava dando certo. Deng Xiaoping, considerado um dos maiores pensadores do 

século XX, já havia percebido isso muito antes do desmoronamento da URSS. No 3º Plenário 

do XI Encontro do Comitê Central do Partido Comunista Chinês (PCCh - 1978), conseguiu 

tornar oficial um programa de reformas econômicas visando a construção moderna do 

socialismo. 

 Foram muitas as reformas: econômicas, jurídicas, abertura ao capital internacional, 

incentivo à formação de empresas nacionais (TVEs), buscando nichos que não eram 

explorados pelas companhias estatais nem as privadas. Abertura do mercado, modificação do 

sistema de cotas, investimentos pesados em infraestrutura, urbanização, atenção especial à 

agricultura, desenvolvimento educacional. É um equívoco pensar que as reformas chinesas se 

deram no intuito de prestigiar a produção para o mercado externo. O apoio ao mercado 

interno foi fundamental para o arranque chinês. Sendo uma sociedade socialista não é o lucro  

sua prioridade, mas o desenvolvimento das forças produtivas e, agora, a nova Força 

Econômica Social (FES). Uma característica principal do novo processo de formação de 

empresas e industrialização é auto investir quase todo o capital das empresas em 

desenvolvimento de pesquisas e inovação. Algumas tabelas apresentadas neste trabalho 

apontam nesse sentido, indicando a robustez do capital investido e poupança interna. Sem 

investimento não há desenvolvimento. 

 Primeiro passo: tirar da miséria mais de 800 milhões de pessoas, e isso foi feito. Não 

de um momento para outro, os problemas chineses estão presentes. E são muitos, são 

complexos: a questão social com a necessidade contínua de legitimação do regime. 

Decididamente a China não quer se tornar uma democracia-liberal. O problema agrário, há a 

necessidade  de ajustar o processo desenvolvimentista agrário tanto no que tange a técnicas 
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quanto o aproveitamento do solo. O desenvolvimento acelerado é uma questão que exige 

muita dedicação e atenção num continuo esforço de propiciar alternativas para o bem estar 

social. A rápida urbanização e o meio ambiente são pontos a serem trabalhados com cuidado. 

O povo chinês é atento, acompanha de perto tudo que acontece, sempre foi assim. 

 Num raio de 200 km em relação ao litoral sul-sudeste foram instaladas as primeiras  

Zonas Econômicas Especiais, Shenzhen, Shantou, Zee Zhuhai, Zee Xiamen . Todas tiveram 

apoio e investimentos públicos para se tornarem viáveis. Principais características: a) 

descentralização administrativa (aprovar projetos de investimentos, controlar preços, 

determinar as rendas pelo uso da terra)  b) incentivos fiscais – semelhante aos praticados por 

Hong Kong. As ZEEs chinesas são as que mais facultam isenções. Mão de obra mais barata e 

sem restrições  à exportação de bens  por parte das empresas estrangeiras. Com o tempo, as 

ZEEs desenvolveram-se. A indústria primária passa a ocupar pequena parcela da produção, o 

setor secundário passa a ocupar a 1ª posição (produtos manufaturados, água, gás e 

eletricidade). Os governos locais desenvolveram novas práticas com alcance de produtos de 

maior valor agregado, indústrias de alta tecnologia, automobilística e maquinaria sofisticada. 

 O socialismo não é um mundo ideal onde as diferenças desaparecem. No socialismo, a 

sociedade é regida pelo trabalho, não pela necessidade (Jabbour, 2010). Por conta do 

espantoso desenvolvimento experimentado nas últimas décadas a China, hoje, tem 

consciência que seu destino está ligado ao destino da humanidade. Em termos de produção 

econômica rivaliza com  os EUA. E em paralelo com a decadência europeia e norte-

americana, haja vista o esgotamento do modelo neo-liberal de utilização desastrosa dos 

recursos dos países periféricos na ultrapassada relação Norte-Sul, inaugura um novo 

estamento. Como consequência do fim da guerra fria e desse esgotamento surgem as relações 

Sul-Sul, capitaneadas pela China retirando o centro das questões de governança global dos 

países ditos desenvolvidos. 

 A China não é o Brasil. Não transfere ativos públicos para o sistema financeiro 

internacional. Sua prática é o seu critério de verdade. A economia chinesa está cada vez mais 

voltada para a formação de mercado interno de massas. O desenvolvimento da agricultura 

com consequente urbanização, apoio à ciência, tecnologia, inovação e educação são garantias 

de crescimento do PIB, para as futuras etapas. A pressão sobre os recursos naturais, em 

especial a água, coloca em xeque a relação USA x China na questão do consumo. Aí, a 

superestrutura chinesa leva vantagem com atenção voltada para a produção de energia mais 

limpa. 
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 Será a democracia-liberal o melhor dos mundos? O governo chinês diz que não. 

Aposta suas fichas no sistema socialista. Enquanto nos anos 1990s a URSS tornava-se assunto 

do passado, a China avançava enfrentando a crise econômica daquela década (que atingiu 

especialmente os “Tigres Asiáticos”) com mais investimentos e melhoria da condição de vida 

de sua população. 

 Será então Socialismo Internacional o novo patamar das relações Sul-Sul, apontando o 

crescente poder gravitacional chinês? O comércio, como apontava Marx, é uma arma política 

sendo as relações de produção e comércio o desafio do presente século.  
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