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RESUMO 

A presente monografia de conclusão de curso busca explorar, revisar e 
compreender economicamente a República Popular da China, através de um 
estudo de suas reformas econômicas, inauguradas no final dos anos 70. Neste 
sentido, são inicialmente revisados os pressupostos teóricos que sustentam a 
metodologia de análise temporal e econômica utilizada nesta investigação. 
Adiante, é realizada uma discussão sobre os pontos chave das mudanças 
institucionais executadas pelas reformas, com foco no setor produtivo e 
financeiro. Ao analisar os impactos das subsequentes transformações 
institucionais, constata-se que a economia chinesa segue artifícios para a 
estabilização econômica a sua própria maneira, indo além do que os teóricos 
ocidentais estudados propõem. Este fato sustenta a hipótese de que a economia 
chinesa representaria um novo fenômeno econômico, capaz de guiar a 
economia como um todo no sentido do progresso nacional, ao passo que lida 
eficientemente com eventuais desequilíbrios resultantes de um acelerado 
desenvolvimento econômico, tecnológico e social. 

Palavras-Chave: Desenvolvimento Econômico. Socialismo com Características 
Chinesas. China. 



ABSTRACT 

This course completion thesis seeks to explore, review and economically 
comprehend the People's Republic of China, through a study of its economic 
reforms, inaugurated in the late 70's. In this sense, theoretical assumptions 
regarding temporal organization and economic stabilization are initially reviewed, 
and further used as the methodology for this investigation. From then on, follows 
a discussion on key points of the institutional changes brought by the reforms, 
focusing on the productive and financial sectors. It appears that Chinese 
economy follows measures for economic stabilization on its own terms, going 
beyond what the studied western theorists propose. This assumption sustains the 
hypothesis that puts China's economy as a new economic phenomenon, capable 
of guiding the economy as a whole in the path of national progress, efficiently 
dealing with possible imbalances resulting from accelerated economic, 
technological, and social development. 

Key-words: Economic Development. Socialism with Chinese Characteristics. 
China. 
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1. INTRODUÇÃO 

As reformas econômicas na China foram iniciadas em 1978, desde então 

uma série de mudanças institucionais ocorreram naquela economia. Ao passo 

que o ambiente econômico se transformava, a relevância do país no cenário 

internacional também crescia, forjando uma das maiores economias do mundo 

em algumas décadas (BANCO MUNDIAL, 2021). 

Este trabalho tem a intensão de explorar os últimos 40 anos de história 

econômica e institucionais na China, a partir de autores e teorias que poderiam 

resguardar o desenvolvimento econômico alcançado, sobretudo, no sentido de 

compreender as bases para o desenvolvimento chinês. Nesse sentido, para fins 

de organização temporal, utilizarei primordialmente a visão rangeliana de ciclos, 

proposta por Jabbour e Paula (2018) para este caso particular. Segundo está 

perspectiva, ciclos ocorreriam por breves períodos subsequentes, marcados por 

modificações institucionais, no sentido de balancear a economia nacional, 

estruturar e alavancar o crescimento. 

Após esta investigação, com foco no setor produtivo, verifica-se a 

necessidade de aprofundar a compreensão dos mecanismos que relacionam a 

produção, seja privada ou pública, ao Estado, ao mercado, e, em última 

instância, aos resultados macroeconômicos, que poderiam atuar como um 

termômetro pra verificação da sustentabilidade deste projeto. 

Seguindo a observação proposta por Burlamaqui (2015), a compreensão 

da relação entre Estado e setor privado, será sustentada pela visão de 

Mazzucato (2014) do "Estado Empreendedor", que, por sua vez, estará presente 

em cada um dos ciclos previamente propostos. 

De maneira geral, o Estado se colocaria como um ponto central, atuando 

para além da estabilização proposta pelos economistas estudiosos da economia 

capitalista. Por este motivo, os conceitos extraídos dos trabalhos de Keynes, 

Schumpeter e Minsky serão utilizados como base para as observações quanto 

aos fatos relatados. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nos últimos 40 anos, a República Popular da China apresentou um 

crescimento econômico vertiginoso, aproximando seu Produto Interno Bruto 

(PIB) do estadunidense e até ultrapassando, ao considerar a Paridade de poder 

de compra (PPC). Esta conjuntura abriu novamente a disputa pela hegemonia 

mundial, o que não ocorria desde o colapso da União Soviética (GRÁFICO 1). 

GRÁFICO 1 - PIB CHINÊS E ESTADUNIDENSE (1980 - 2020) 

3C 

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 

RPC RPC (PPC} EUA 

FONTE: Banco Mundial (2021). ELABORAÇÃO: O autor (2021). 

Em 2018, a China continental contava com uma população aproximada 

de 1,4 bilhão de habitantes, dos quais 60% vivem em áreas urbanas (NBS, 

2020). Para 2020, a renda per capita foi de US $10500, em comparação com US 

$156 para o ano de 1978 (BANCO MUNDIAL, 2021). 

Quanto a estes eventos, iniciados no ano de 1978 e em gradual 

evolução, este trabalho busca bases teóricas para compreender 

economicamente o que tornou a República Popular da China (RPC) uma 

potência global em um período relativamente curto. Nesse sentido, faz-se 

pertinente colocar que a RPC é o capítulo mais recente da história de um povo 

milenar. 
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Jabbour (2019) indica que na China, existe um Estado Nacional 

organizado há 2500 anos, permeado por economias de mercado que existem 

naquela região há aproximadamente 3500 anos. Assim, considerar estes 

elementos, além de crucial na busca pela compreensão da janela temporal aqui 

proposta, coloca em perspectiva as bases teóricas ocidentais, partindo do 

entendimento que o socialismo de mercado chinês seria uma "nova formação 

econômico-social" (JABBOUR; DANTAS, 2021). 

Na busca por estes pressupostos teóricos, nos deparamos com dois 

pesquisadores engajados na documentação e na interpretação das reformas 

econômicas chinesas. Elias Jabbour e Barry Naughton interpretam este 

processo a partir de estágios, caracterizados pelas mudanças nas relações da 

economia nacional, através da ação do Estado chinês. A ideia por trás destes, 

seria a manutenção do desenvolvimento, evitando interrupções indesejadas no 

ciclo econômico, a partir de uma nova abordagem da política econômica 

anticíclica. 

2.1 DA REVOLUÇÃO ÀS REFORMAS (1949 - 1978) 

Há cem anos foi fundado o Partido Comunista da China (PCCh), 

formando a República Popular da China em 1949, através de uma luta de 

libertação nacional com o objetivo de transformação que carregava o ensejo pela 

superação à condição de semicolônia, imposta por uma série de conflitos 

coloniais, com destaque para a guerra do ópio (LOSURDO, 2004). No ano de 

1950, o país contava com uma população aproximada de 500 milhões de 

habitantes. A guerra recentemente vencida pelas forças comunistas, sob o 

comando de Mao Zedong, deixara a China destruída. A infraestrutura estava 

inutilizada, as fábricas inoperantes, a colheita perdida e os estoques de 

alimentos saqueados por tropas do Guomindang 1 em fuga (POMAR, 2003). 

Ainda em 1950, no mês de junho, foi promulgada a lei da reforma agrária, 

distribuindo 47 milhões de hectares entre 300 milhões de lavradores, sendo 

1 O Partido Nacional do Povo, Guomindang, que outrora combateu ao lado das forças 
comunistas, rompeu com o grupo 1927 (POMAR, 2003). 
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mantidas as parcelas de terra e os instrumentos dos agricultores médios. Os 

grandes camponeses foram expropriados, mantendo uma parcela apropriada 

para que pudessem produzir com seu próprio trabalho, bem como os 

latifundiários não culpados de crimes. Nas cidades, as propriedades estrangeiras 

e do capital burocrático2 foram expropriadas, permanecendo a propriedade 

privada na indústria, responsável por quase um terço das plantas; e no comércio 

atacadista, com 85,1% das lojas (POMAR, 2003). 

Em 1953 o primeiro plano quinquenal determinou a instalação de 

grandes complexos industriais e o avanço da infraestrutura. Nesse contexto, 

contradições entre campo e cidade foram levantadas. Tendo em vista a escassez 

de crédito, com a União Soviética se recuperando do esforço para derrotar os 

nazistas, e um bloqueio econômico levantado pelas potências capitalistas, o 

custo pesou sobre o campo, derrubando a renda camponesa em mais de 20% 

entre 1953 e 1957. Em meio às dificuldades enfrentadas, famílias de 

camponeses passaram a se organizar em cooperativas, onde as parcelas de 

terra e as ferramentas de trabalho eram coletivas. Em 1956 esta modalidade 

abrangia 97% das famílias. Esta rápida socialização não foi acompanhada pela 

criação de empregos, sendo adotada a política 1:3. Nestas condições, a 

produtividade era reduzida para que um trabalho assegurasse emprego para três 

trabalhadores. (POMAR, 2003). 

Estes desequilíbrios colocavam em contradição a construção socialista 

na China, partindo de um debate em torno do aumento da capacidade produtiva, 

em contraste com o bem-estar da população. Esta questão levaria ao 

afastamento do modelo soviético e ao início dos movimentos que precedem as 

grandes reformas de 1979. Neste período, Mao Zedong apontava para a 

necessidade do equilíbrio entre cidade e campo, bem como a descentralização 

administrativa, no sentido de ampliar os serviços de bem-estar (POMAR, 2003). 

O Movimento das Cem Flores demostrou através de greves operárias e 

manifestações a insatisfação com os caminhos tomados na busca pela 

construção do socialismo chinês. A resposta do partido veio através de uma 

tentativa de descentralização, reduzindo o número de empresas controladas pelo 

2 A "burguesia burocrática" era formada por setores ligados aos interesses estrangeiros nas 
companhias de comércio, transporte e em alguns empreendimentos industriais (POMAR, 2003). 
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estado, recursos orçamentários nacionais e ampliando os poderes dos governos 

locais. Neste contexto, foi lançado o segundo plano quinquenal, buscando 

aumentos na capacidade produtiva, a partir da realização de obras hidráulicas 

no campo e o agrupamento das cooperativas em comunas. Este segundo 

movimento acabou significando uma nova centralização. Pomar (2003), coloca 

que: "Sem a existência de uma base produtiva adequada, quanto mais acelerada 

a socialização das relações de trabalho e de distribuição, maior a centralização 

para compensar aquela ausência." (POMAR, 2003, p. 95). 

Embora esta recentralização buscasse apaziguar o recrudescimento 

produtivo, em 1960 a produção agrícola colapsou. Este contexto amplificou a 

instabilidade já presente em um contexto de guerra fria, levando à revolução 

cultural. Desta forma, o conceito de revolução permanente passou a ser central 

na construção do socialismo chinês, a partir da transformação cultural e da 

supressão da ideologia burguesa. Foram organizados a Guarda Vermelha e os 

Comitês de Rebeldes Revolucionários, que defendiam as posições de Mao 

Zedong de acordo com suas próprias interpretações, chegando a entrar em 

confronto com o Exército Popular de Libertação (EPL), em 1969, forçando a 

dissolução destes dois primeiros grupos. Além disso, discussões exacerbadas 

em torno da teoria nos ambientes de trabalho prejudicavam a produtividade 

(POMAR, 2003). 

Nesse contexto, três grupos disputavam o poder dentro do PCCh. Eram 

eles: 

"[...] o de Jiang Qing e mais três dirigentes que ganharam destaque a 
partir das discussões literárias e ideológicas de 1963; o de Lin Biao, 
ministro da Defesa, cuja base principal eram oficiais do EPL; e o 
terceiro, informal, cuja referência era Zhu Enlai. Sobre eles pairava 
Mao Zedong." (POMAR, 2004, p. 99). 

Em 1971, Lin Biao tentou um golpe, motivado sobretudo pela 

flexibilização da política exterior, que regularizou relações com a União Soviética 

e com os Estados Unidos. Embora a aventura golpista tenha fracassado, no ano 

seguinte, Mao Zedong passou a convocar veteranos insurgentes para cargos no 

partido, indicando Deng Xiaoping aos postos de vice primeiro ministro e chefe do 

Estado maior do Exército Popular de Libertação em 1973 (POMAR, 2003). 
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O grupo de Jiang Qing, defensor dos atos mais intransigentes da 

revolução cultural, saiu enfraquecido do 10° congresso do PCCh, em 1975. 

Neste evento o grupo entrará em atrito com os veteranos reabilitados, 

culminando em conflitos entre manifestantes e milicianos no ano seguinte. 

Pomar (2003) coloca que, para lidar com a situação, Mao destituiu Deng 

Xiaoping e impediu membros do grupo de Jiang Qing de serem designados para 

os cargos de primeiro vice-presidente e primeiro ministro, colocando Hua 

Kuofeng, então ministro de Segurança, em ambos os postos. 

Em setembro de 1976, Mao Zedong faleceu e Hua Kuofeng o substituiu 

na presidência do PCCh e ocupando o cargo de primeiro ministro do Conselho 

de Estado. O novo dirigente almejava seguir a todas diretivas de Mao, o que 

seria contraditório, considerando a situação econômica da China naquele 

momento (POMAR, 2003). 

Em maio de 1977, Deng Xiaoping defendia, em conversações com a 

direção do PCCh, a realização de "[...] um período de reajustamento extenso e 

complexo, para transformar os vários graus de desequilíbrio existentes num 

equilíbrio relativo. (POMAR, 2003, p. 102). No mês de julho, foi realizado o 11° 

congresso do PCCh. Deng Xiaoping fora reabilitado um mês antes e cumpriu um 

importante papel na superação da Revolução Cultural, referenciando-se nas 

teses de Mao para demonstrar as contradições daquele processo e mudar o foco 

da luta de classes para o desenvolvimento industrial a partir das Quatro 

Modernizações: agrícola, militar, cientifica e tecnológica (CARVALHO, 2013). 

Em dezembro de 1978, a terceira sessão plenária do comitê central do 

PCCh revogou as diretrizes deixadas por Mao Zedong. No ano seguinte, foi 

formada a Comissão Econômica e Financeira, para projetar as reformas 

sugeridas por Deng Xiaoping. Os objetivos iniciais eram promover mudanças no 

sistema agrícola e atrair investimentos estrangeiros a partir da criação de quatro 

Zonas Econômicas Especiais (ZEEs) (POMAR, 2003). 

Desde então, o caminho seguido através de graduais reformas é 

consonante às Quatro Modernizações, buscando o desenvolvimento produtivo 

através do plano econômico, com reformas e abertura para o exterior, e político, 

mantendo a estabilidade e a soberania através do PCCh (CARVALHO, 2013). 

Estas reformas e seus desdobramentos são interpretados por Losurdo 
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(2004) como uma gigantesca NEP, em referência à Nova Política Econômica 

promovida por Lenin na União Soviética. O acadêmico italiano coloca que este 

processo, responsável pelo surgimento do socialismo de mercado, possibilita 

relações entre os setores público e privado da economia, promovendo avanços 

tecnológicos e organizacionais. 

2.2 AS REFORMAS A PARTIR DE UMA VISÃO CÍCLICA 

Compreende-se como necessária para exploração do tema proposto, a 

exposição dos mecanismos que levam o país asiático à sua atual posição 

geopolítica. Para tanto, é preciso refletir inicialmente sobre a motriz deste 

processo: a produção. Esta variável não será considerada à parte de demais 

elementos da economia, mas pode ser observada como a materialização de uma 

série de iniciativas, que englobam do núcleo do Estado chinês às finanças 

privadas. 

É válido ressaltar que a "economia de mercado guiada pelo governo", 

para Naughton (2021); apenas "socialismo de mercado" para Jabbour et al. 

(2020) e Losurdo (2004); ou ainda "socialismo com características chinesas" 

para o PCCh; trata-se de um processo relativamente recente, ímpar e em 

evolução, havendo diversos embates teóricos quanto ao seu enquadramento, 

sobretudo a partir de bases teóricas ocidentais. 

Em "A Ascensão da Política Industrial da China", Naughton (2021) indica 

inicialmente que este processo não poderia ser comparado ao de vizinhos 

asiáticos, como Japão e Coréia do Sul, em seus respectivos catch-ups, em que 

seriam priorizados setores chave para alcançar a performance industrial de 

países centrais. Por sua vez, o caminho chinês teria mantido seu foco em "[...] 

áreas emergentes onde a liderança tecnológica é menos clara e há menos 

empresas estabelecidas em economias desenvolvidas [...]" (Naughton, pg. 16, 

2021, tradução nossa). Vale ressaltar que a presente colocação entre modelos 

no continente reverbera nos trabalhos de autores que, como veremos adiante, 

interpretam o desenvolvimento chinês de maneiras ligeiramente distintas. 

À primeira vista, as reformas econômicas chinesas podem aparentar um 
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processo homogêneo e pontual, engana-se aquele que as considerar com tal. 

Os anos entre 1978 e 2000 foram marcados por uma sequência de planos 

quinquenais não tão bem sucedidos em termos de política industrial, uma vez 

que o ambiente econômico chinês passava por uma rápida e constante 

transformação, dificultando a previsão de resultados macroeconômicos e 

condições futuras. Não obstante, o desejo de constituir uma política industrial era 

candente, embora houvesse receio em função da imaturidade daquele mercado 

(NAUGHTON, 2021). Os resultados obtidos pela China seriam derivados de 

constantes e graduais ondas de vivacidade (OV), para Naughton (2021), ou 

ciclos de inovações institucionais (CIN), para Jabbour e Paula (2018). Estes 

conceitos, embora próximos, divergem em pontos a serem ressaltados. 

2.3 BASES TEÓRICAS 

Para compreender a proposta levantada por Jabbour, Paula (2018) e 

Naughton (2021), sobretudo em torno da principal força motriz do 

desenvolvimento chinês, faz-se necessária a compreensão dos termos em que 

este trabalho compreende política industrial e incentivos gerais a este setor da 

economia. 

Para a política industrial em si, partiremos da compreensão de Kupfer e 

Hasenclever (2013), este coloca que: 

"Do ponto de vista conceitual, política industrial deve ser entendida 
como o conjunto de incentivos e regulações associadas a ações 
públicas, que podem afetar a alocação inter e intraindustrial de 
recursos, influenciando a estrutura produtiva e patrimonial, a conduta 
e o desempenho dos agentes econômicos em um determinando 
espaço nacional." (KUPFER; HASENCLEVER, 2013, p. 313). 

Por sua vez, a necessidade de utilização deste mecanismo surgirá de 

maneiras diferentes. Para os neoclássicos, está se dará para a correção de 

falhas de mercado, partido de uma função reativa do estado. Os 

desenvolvimentistas compreendem está função como ativa, para estes a postura 

do estado deve depender das características internas da nação e sua posição 

internacional. Por fim, a terceira abordagem, inspirada em Schumpeter, 
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considera as competências para inovar, a partir da compreensão de que as 

falhas de mercado são "[... ] a razão de ser do processo de acumulação e 

crescimento de uma economia de mercado." (KUPFER; HASENCLEVER, 2013, 

p. 318). 

Uma vez que está política é colocada em prática, partindo de uma das 

abordagens anteriores, podemos dividi-la em dois grupos: horizontais e verticais. 

O primeiro destes busca melhorar o desempenho da economia como um todo, 

enquanto o segundo privilegia uma indústria específica, com o objetivo de 

modificar a alocação entre setores. As características destes são explicadas pelo 

(QUADRO 1): 
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QUADRO 1 - POLÍTICAS INDUSTRIAIS VERTICAIS E HORIZONTAIS 
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FONTE: KUPFER; HASENCLEVER, 2013, p. 320. ELABORAÇÃO: O autor (2021). 

Por fim, entende-se que destas iniciativas espera-se modificar a alocação de 

recursos, provocando alterações na estrutura produtiva e patrimonial. Desta 

forma, países em desenvolvimento aumentarão sua capacidade produtiva e 

competitiva; países desenvolvidos buscarão a liderança mundial; e países 

avançados defenderão suas lideranças (KUPFER; HASENCLEVER, 2013). 

Em um caso tão particular, de um país periférico trocando uma economia 
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planificada nos moldes soviéticos por mecanismos de mercado, não é difícil 

apontar gatilhos para adoção de política industrial, considerando qualquer que 

seja das visões apresentadas. Conforme estas políticas são colocadas em 

funcionamento, desequilíbrios se apresentarão, como reações às ações. O 

processo inaugurado por Deng Xiaoping, está repleto destes movimentos 

imprescindíveis. Este ponto nos leva ao próximo ferramental teórico, que reparte 

os anos posteriores às reformas chinesas em ciclos ou ondas. 

2.3.1 DA CONSTRUÇÃO À DESTRUIÇÃO CÍCLICA 

A ótica proposta por Naughton (2021), Jabbour e Paula (2018) gera 

demanda por bases teóricas como justificativa para a edificação de mecanismos 

promotores dos ciclos (ou ondas), seus impactos e colapso para a execução de 

uma nova abordagem. Jabbour e Paula (2018), extraem esta concepção da obra 

do economista brasileiro Ignácio Rangel. Este coloca que, a partir da 

dinamização de um setor especifico, em dado momento sua eficácia marginal do 

capital reduz, e, neste ponto, novas mudanças deverão ser conduzidas a fim de 

potencializar um novo setor dinâmico (RANGEL, 2012). 

Embora Jabbour e Paula (2018) não afirmem a existência desses ciclos 

na economia chinesa, eles propõem esta abordagem como um caminho possível 

para encontrar um nexo explicativo para o contexto estudado. Neste, a 

contenção das flutuações teria como ferramenta fundamental "a superação do 

desemprego como circunstância, seja permanente ou não." (JABBOUR et al., 

2020, p. 29). Para Rangel (2012), o projetista encarregado deve buscar a 

indução do pleno emprego. Para tanto, deve-se considerar o custo social, que 

por vezes poderá indicar a implementação de projetos tecnicamente menos 

avançados. No momento em que o desemprego cessa, o fator trabalho deve ser 

gradualmente retirado até um nível mínimo de dependência, podendo gerar 

novos desequilíbrios, sendo assim, Rangel (2012) conclui que: 

"[...] os efeitos de cada projeto são, ao mesmo tempo, globais e 
específicos. É através de mudanças introduzidas no modo de operação 
de todas as unidades preexistentes, que se alcança o efeito global, e 
essas mudanças representam, para todas e cada uma das empresas 
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do sistema, um convite à mudança." (RANGEL, 2012, p. 378 apud 
JABBOUR et al., 2020, p. 29) 

2.3.2 O ESTADO EMPREENDEDOR 

Mazzucato (2014) cunhou o termo "estado empreendedor" na busca por 

convencer o governo britânico a repensar o papel do estado na inovação. A 

autora aponta a difusão de uma dicotomia, não necessariamente verdadeira, 

entre estado e setor privado, colocando o primeiro como preguiçoso e ineficiente 

e o segundo como dinâmico e inovador. Esta tese seria sustentada pela postura 

submissa do Estado aos interesses privados, constrangendo a máquina pública 

a reduzir suas funções ao papel administrativo. 

Mazzucato (2014) lembra que a maioria das grandes inovações, que, 

por sua vez, elevaram o grau de dinamização do capitalismo, contaram com o 

aporte financeiro do estado. Esta afirmação nos leva "[...] das ferrovias à internet, 

até a nanotecnologia e farmacêutica modernas [...]" (MAZZUCATO, 2014, p. 19¬

20). 

Estes avanços não se dariam graças a coragem de aventureiros, mas 

através do apoio do Estado, em função de seu elevado risco. A partir deste 

raciocínio, caberia ao estado intervir para além das falhas, operando não apenas 

de maneira contracíclica, mas capitalizando áreas novas e incertas, as quais os 

bancos privados e os capitalistas não se sujeitam. Esta postura estatal, além de 

reduzir riscos para o setor privado, antecipa esta condição de incerteza e lidera 

eficientemente o avanço no sentido das inovações (MAZZUCATO, 2014). 

2.3.3 SOCIALIZAÇÃO DO INVESTIMENTO 

Entre 1982 e 2017, o PIB chinês cresceu em média 9,5% a.a., 

acompanhado de um aumento expressivo da renda per capita. Em 1980, esta 

era de US $250, chegando a US $9040 no ano de 2014. Jabbour e Paula (2018), 

destacam a alta relação investimento/PIB, que em 2015 foi de 45,6%, volumosas 

reservas cambiais e grande participação do comércio externo no PIB como 

elementos importantes no processo de ascensão da China. 
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A amplitude de perspectivas adotadas na busca pela compreensão deste 

processo nos permite explorar diversos autores que se complementam. 

Considerando a visão de um estado empreendedor e balizador, realizando 

políticas que surgem para equilibrar desequilíbrios, na direção do 

desenvolvimento e para além de uma mentalidade puramente anticíclica e de 

uma suposta estabilidade permanente, propõe-se pontos chave para a 

compreensão destes movimentos, sintetizados pelo surgimento e declínio dos 

ciclos de inovação inseridos no ciclo econômico. Este processo nos leva de 

Keynes à Schumpeter, a partir de uma série de colocações sobre funções 

estatais, tomadas de decisão e seus impactos. 

Embora abordagens ortodoxas apontem para a liberalização como 

responsável direta pelo desenvolvimento da China, heterodoxos colocam o papel 

do estado como fundamental para o processo, sobretudo após o 14° Congresso 

do PCCh. Esta ideia estaria fundamentada na "socialização do investimento", 

proposta por Keynes (1996) no capítulo 24 de "A Teoria Geral do Emprego, do 

Juro e da Moeda". Diz o autor: 

"O Estado deverá exercer uma influência orientadora sobre a 
propensão a consumir, em parte através de seu sistema de tributação, 
em parte por meio da fixação da taxa de juros e, em parte, talvez, 
recorrendo a outras medidas. Por outro lado, parece improvável que a 
influência da política bancária sobre a taxa de juros seja suficiente por 
si mesma para determinar um volume de investimento ótimo. Eu 
entendo, portanto, que uma socialização algo ampla dos investimentos 
será o único meio de assegurar uma situação aproximada de pleno 
emprego, embora isso não implique a necessidade de excluir ajustes e 
fórmulas de toda a espécie que permitam ao Estado cooperar com a 
iniciativa privada." (KEYNES, 1996, p. 345 apud JABBOUR, PAULA, 
2018, p. 6) 

Jabbour e Paula (2018) justificam que, para Keynes (1996), as 

flutuações no investimento seriam a principal determinante de seu nível e, por 

tanto, a estabilização do investimento seria o principal objetivo do governo. Este 

processo ocorreria através da influência sobre as decisões de investimento 

privadas e a propensão ao consumo por parte das famílias, a partir de política 

fiscal e monetária. 

Keynes (1978), ao aprofundar-se na questão do pleno emprego e 

investimento, justifica que para a manutenção do nível de emprego, seria 

necessário manter os gastos com consumo (C) e investimento (I) em um nível 
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ótimo, correspondente ao nível de emprego desejado. Sendo assim, o objetivo 

principal seria: 

"[...] prevenir amplas flutuações através de um programa estável de 
longo prazo. Sendo este programa bem sucedido, não deverá haver 
dificuldades para compensar pequenas flutuações, acelerando ou 
retardando alguns itens deste programa." (KEYNES, 1978, p. 322, 
tradução nossa) 

Por tanto, aqui, compreende-se a ideia de "socialização do 

investimento", a fim de reduzir a flutuação do investimento privado, cabendo ao 

estado a definição de taxa de juros, câmbio e política fiscal para estimular gastos 

privados (JABBOUR, PAULA, 2018). 

Burlamaqui (2015), insere este poder estatal de "balizamento da 

economia" como um elemento do "Estado Empreendedor", e, para o autor, o 

caso chinês seria a teoria minskyana "on steroids" (ou anabolizada). Minsky 

(2008), por sua vez, propõe um caminho para estabilizar uma economia centrado 

em quatro frentes, são elas: Governo, estratégia de emprego, reforma financeira 

e poder de mercado. A partir desta abordagem, busca-se controlar e minimizar 

as instabilidades, reconhecendo vantagens e limitações dos mecanismos de 

mercado. 

A primeira destas frentes aborda, mais especificamente, o tamanho e a 

capacidade de intervenção governamental. Minsky (2008), coloca que o 

tamanho do Governo é dado pela contrapartida privada. Em outras palavras, ele 

deve ser igual ou maior ao investimento, a fim de compensar oscilações a partir 

de seu déficit e assim estabilizar lucros. 

Além deste, seria necessário um sistema financeiro dominado por 

bancos universais, fortemente ligados ao comércio e à indústria, buscando 

financiar o desenvolvimento. Este conceito é identificado como uma forma 

revigorada do "Capitalismo Financeiro" interpretado por Hilferding e reverberado 

por Minsky. Adicionalmente, a partir da compreensão schumpeteriana de 

Estado, seria necessário combinar instrumentos macroeconômicos; política 

industrial, tecnológica e de inovação; e destruição criativa (BURLAMAQUI, 

2015). 

Neste ponto é interessante resgatar a visão de política industrial a partir 

de Schumpeter para compreender a fase de declínio do ciclo, que significaria a 
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necessidade de um ciclo substituto. Kupfer e Hasenclever (2013), indicam que a 

partir da correção de falhas, converge-se em direção ao equilíbrio, que, para 

nossa linha de raciocínio, indicaria o surgimento de um novo ciclo. 

2.3.4 DESTRUIÇÃO CRIATIVA 

A convergência referida ao final do último item, seria, portanto, a reação 

aos desequilíbrios. Nos termos chineses, está resposta se daria sobretudo 

através do "Estado Empreendedor", estimulando o lado criativo do processo 

(BURLAMAQUI, 2015). Este estímulo remete ao início desta argumentação, a 

partir da relação entre Estado e setor privado. 

A destruição criativa é apresentada por Schumpeter (2010) como um 

ponto essencial do capitalismo, a partir do momento em que inovações criam 

rupturas, destruindo o velho e criando o novo. Desta maneira, podemos realizar 

alguns apontamentos sobre este fenômeno na China. 

Jabbour at al. (2020), coloca este processo na China como a planificação 

da destruição criativa. Tendo em mente os ciclos propostos por Jabbour e Paula 

(2018), é fundamental o resgate da colocação de Rangel (2012) acerca do 

emprego e da eficiência no sentido da superação do desemprego. Desta 

maneira, o estado guia o florescer de um ciclo após o outro, levando em 

consideração os efeitos da eficiência do trabalho sobre a massa salarial 

(JABBOUR et al., 2020), que, por sua vez, remete à composição da demanda 

efetiva. 

2.3.5 DEMANDA EFETIVA 

O princípio da demanda efetiva é abordado logo no terceiro capítulo da 

Teoria Geral e demonstra o impacto do investimento e do consumo sobre o 

emprego. Keynes (1996) afirma que o constante comportamento dos agentes na 

busca pela maximização de seus lucros pode gerar crises advindas de falhas no 

funcionamento da demanda efetiva. Esta pode ser sintetizada a partir da 

seguinte equação: 
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D1 + D2 = D = <p (N) = Z 

onde: 

D1 = renda agregada direcionada ao consumo pela sociedade 

D2 = investimento 

D = demanda efetiva 

9 (N) = oferta agregada em função do nível de emprego 

Z = oferta agregada 

A renda agregada direcionada ao consumo pela sociedade (D1) estará 

em função do nível de emprego (N) e dependerá da propensão ao consumo 

(X), sendo assim: 

<p (N) - x (N) = D2 

Pode-se concluir, nas palavras de Keynes (1996), que: "o nível de 

emprego de equilíbrio depende (i) da função da oferta agregada, 9, (ii) da 

propensão a consumir, X, e (iii) do montante do investimento, D2". (KEYNES, 

1996, p. 63) 

Assumindo a determinação do nível de emprego pelo método 

keynesiano, lembremos que o investimento (D2), em uma economia de mercado, 

estaria sujeito à tomada de decisão dos investidores, decisões estas que por sua 

vez ocorrem de acordo com o "estado de expectativa" e uma vez realizados ou 

não, impactarão sobre a quantidade de mão de obra (N). 

Na economia que se busca compreender, as estratégias anticíclicas 

discutidas fazem-se complementares a este processo. "A questão da incerteza 

[...] [se trata] do maior obstáculo à conformação de uma economia voltada à 

superação do desemprego enquanto circunstância." (JABBOUR et al., 2020, p. 

31-32). 

Considerar o princípio da demanda efetiva como uma perspectiva para 

a visualização dos efeitos do emprego e do investimento sobre a economia, pode 

ser válido para interpretar o esforço chinês para alocar recursos. Por outro lado, 

deve-se considerar a imprecisão levantada por Jabbour et al. (2020) em torno 
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deste. Isso se daria pela constância deste princípio naquela economia, não como 

algo empregado pontualmente em tempos de instabilidade, mas como um fator 

permanente da "Nova Economia do Projetamento", caracterizada pelo "papel 

proativo da proeminência do Estado sob os núcleos produtivo e financeiro do 

país." (JABBOUR et al., 2020, p. 22). Esta colocação insere novamente a 

discussão encabeçada por: desenvolvimento das forças produtivas, eficiência e 

renda; no caminho da estabilização econômica. 

2.4 ESTABILIDADE, EMPREGO E INVESTIMENTO 

Neste trabalho, a economia chinesa será apresentada como socialismo 

com características chinesas, seguindo a denominação adotada pelo país. Ao 

referenciar constatações aos escritos de Minsky e Keynes, por exemplo, pode-

se incorrer em contradições, uma vez que estes autores se referem a uma 

economia capitalista. Um olhar mais aprofundado evidencia como as relações 

de mercado determinam os rumos de uma economia baseada nestas e, por este 

motivo, esta abordagem seria pertinente, sobretudo, como uma ferramenta 

teórica para a interpretação da interferência do investimento sobre o ciclo em 

uma economia de mercado. 

Minsky (2008), explica a instabilidade econômica: 

"[...] a instabilidade inerente do capitalismo deve-se ao modo como os 
lucros dependem do investimento, a validação das dívidas das 
empresas depende dos lucros e o investimento depende da 
disponibilidade de financiamento externo. Mas a disponibilidade de 
financiamento pressupõe que as dívidas anteriores e os preços que 
foram pagos pelos bens de capital estão sendo validados pelos lucros. 
O capitalismo é instável porque é um sistema financeiro e acumulativo 
com ontens, hojes e amanhãs." (MINSKY, 2008, p. 327, tradução 
nossa) 

Sendo assim, Minsky (2008) propõe a agenda para promover a 

estabilização econômica destes países. A proposta é centrada em quatro 

frentes, previamente apresentadas. De maneira geral, busca-se controlar e 

minimizar as instabilidades, reconhecendo vantagens e limitações dos 

mecanismos de mercado. 
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Embora a compensação de oscilações no investimento seja o real 

objetivo desta política, um de seus pontos chave, ou "objetivo humano", é a 

aproximação ao pleno emprego através da demanda, que por sua vez é 

subsidiada. Mais especificamente, busca-se a "[...] criação de uma demanda por 

trabalho infinitamente elástica a um salário piso ou mínimo que não dependa das 

expectativas de lucro de longo e curto prazo dos negócios." (MINSKY, 2008, p. 

343, tradução nossa). Uma vez que apenas o Governo tem a condição de 

separar a lucratividade da contratação de mão de obra, esta demanda deve partir 

dele. 

Este programa deverá ser permanente, variando seu grau de atuação 

em função do ritmo econômico. Para seu funcionamento, é necessária a criação 

de instituições públicas, privadas e mistas para a absorção de trabalhadores a 

salários não inflacionários, modificação das estruturas de pagamento, remoção 

de barreiras para participação da força de trabalho e restrição de salários 

monetários e custos trabalhistas. Nas palavras de Minsky (2008): 

"Os quatro aspectos da estratégia de emprego estão interligados. Se o 
massivo aparelho de transferência de pagamentos for desmontado, 
fontes alternativas de renda devem ser garantidas para os atuais e 
potenciais destinatários de tais pagamentos. Se as barreiras à 
participação da força de trabalho forem removidas, então empregos 
devem estar disponíveis para aqueles que agora são livres para entrar 
no mercado de trabalho. Restrições sobre salários em dinheiro e custos 
trabalhistas são corolários do compromisso de manter o pleno 
emprego." (MISNKY, 2008, p. 344, tradução nossa). 

Ainda sobre está estratégia, é essencial colocar que para o economista 

estadunidense "a garantia de empregos específicos não é o alvo desta política. 

Assim como o lucro, o agregado - não o particular - é o objetivo." (MINSKY, 

2008, p. 343, tradução nossa). Por este motivo, adiciona Minsky (2008): 

"Tal reestruturação terá apenas um sucesso transitório. Após um 
intervalo inicial, as tendências desequilibradoras básicas do 
capitalismo financeiro, mais uma vez empurrarão a estrutura financeira 
à margem da fragilidade. Quando isso ocorrer, uma nova era de 
reformas será necessária. Não há possibilidade de consertarmos as 
coisas de uma vez por todas; a instabilidade, posta de lado por um 
conjunto de reformas, surgirá, com o tempo, sob uma nova roupagem." 
(MINSKY, 2008, p. 370, tradução nossa). 



29 

Na China, podemos relacionar algumas iniciativas com estas 

colocações. As flexibilizações no campo e mudanças nos padrões de consumo, 

o início do movimento urbano e a abertura de pequenos negócios, as Zona 

Econômicas Especiais (ZEEs). Estes movimentos, cada um com suas 

particularidades a serem exploradas, convergem na direção da expansão do 

emprego, mas a China vai além. Jabbour et al. (2020), coloca que a "Economia 

do Projetamento" rangeliana aponta para a criação de um setor improdutivo da 

economia a partir do excedente do setor produtivo, colocação que complementa 

a discussão posta sobre o avanço técnico, demanda efetiva e eficiência marginal 

do capital. Embora esta abordagem escape da estratégia minskyana3, Nogueira, 

Bacil e Guimarães (2019) apontam a formação de um sistema de seguridade 

social robusto desde a década de 90. Também é possível encontrar registros 

que demonstram este caminho nos planos quinquenais subsequentes às 

reformas. Nestes, a ampliação educacional, científica e cultural é 

recorrentemente assumida como meta. 

Nesse sentido, Jabbour et al. (2020) demonstra que" [... ] a inovação 

tecnológica tem sido acompanhada pelo cuidado com seus custos sociais, sendo 

o principal deles o desemprego." (JABBOUR et al., 2020, p. 33). Entre 2009 e 

2019, a RPC criou ao redor de 13 milhões de empregos urbanos anuais 

(GRÁFICO 2). De maneira geral, ao observar a distribuição setorial do emprego, 

constatamos as externalidades tecnológicas, na indústria e no campo, e o 

esforço na direção da formação de um setor improdutivo (GRÁFICO 3). 

3 É importante mencionar que esta demanda por trabalho afastada de expectativas, não se 
encaixa com a visão acerca da eficiência marginal do capital. Ao propor tais movimentos, Misnky 
se aproximaria da criação de vagas estatais. Na China, por outro lado, a maior parte das vagas 
esta alocada no setor privado (NBS, 2020), que, por sua vez, conta com intensivo suporte 
financeiro estatal. 
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GRÁFICO 2 - CRESCIMENTO ECONÔMICO (RENDA PER CAPITA) E NOVOS 
EMPREGOS URBANOS (2009 - 2019) 

Fonte: NBS (2019). Elaboração: Jabbour et al. (2020) 

GRÁFICO 3 - COMPOSIÇÃO INTERSETORIAL DO EMPREGO NA CHINA (2009 
2019) 

Fonte: NBS (2019). Elaboração: Jabbour et al. (2020) 

Retornando a Minsky (2008), outro aspecto a ser trabalhado é o 

financeiro, por estar diretamente ligado às grandes crises presenciadas pela 

economia mundial. Minsky (2008) defende que estas podem ser contidas a partir 

de um Governo com Banco Central engajado. Uma reforma financeira é parte 
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deste mecanismo e deve incentivar investimentos, instituições e facilitar a 

aquisição de ativos de capital. 

No caso estudado, podemos inserir ainda a política cambial, consoante 

aos ciclos produtivos, seja para favorecer a atração de investimento direto 

estrangeiro (IDE), estimular exportações e a aquisição de ativos de capital. Um 

sistema de duplo câmbio e suas variações, incluindo subsídios, acompanharam 

a implementação das ZEEs e evoluíram, compondo um mercado interbancário 

de câmbio que se demonstrou robusto diante das crises de 1997 e 2008. 

Similarmente, o crédito e a implantação de instituições para sua promoção, 

precederam avanços no setor produtivo, desde a implementação de 

cooperativas de crédito agrícolas e urbanas e a criação de trusts e bancos de 

investimentos nas ZEEs, até a capitalização dos quatro grandes bancos estatais 

em meados dos anos 2000. 
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3. ESTADO E SETOR PRIVADO 

O gradual processo ocorrido na economia da China, remete, 

inicialmente, aos fatores trabalhados no último item, encabeçados pela teoria 

dos ciclos. A partir deste momento, faz-se necessária uma ponte, entre a teoria, 

exposta previamente, e a prática que pode demonstrar a gradual formação e 

destruição destes ciclos baseados na efetivação da demanda. A combinação do 

desenvolvimento industrial, acompanhado pelas transformações financeiras são 

um ponto chave para o início desta discussão. 

As reformas econômicas chinesas iniciaram-se no campo. A 

comercialização de excedentes agrícolas (MEDEIROS, 2013). Ao mesmo 

tempo, o excedente de mão de obra passou a ser alocado nas TVEs, 

responsáveis pela produção de bens de consumo diversos para atender a 

demanda daqueles produtores (MASIERO, 2006). Este processo acompanhou a 

criação de uma rede de cooperativas de crédito rural, supervisionada pelo Banco 

da Agricultura da China (ABC) (MENDONÇA, 2015). Inicialmente, podemos 

apontar certo grau de encadeamento, observando a modificação nos padrões de 

consumo das populações rurais (MEDEIROS, 1999), mas sobretudo, ao 

considerar o impacto destes acontecimentos nas empresas estatais (SOEs) 

(JABBOUR, DANTAS, 2017). Nas palavras de Medeiros (2013): 

"Do ponto de vista das políticas macroeconômicas ao longo dos anos 
1980, a política fiscal convencional foi pouco importante quer para a 
promoção do crescimento, quer para a sua regulação. A política 
monetária expansionista foi a peça fundamental para grande expansão 
da base monetária e do crédito, viabilizando a passagem de um 
sistema centrado no orçamento e na poupança pública para um 
sistema centrado no crédito." (MEDEIROS, 2013, p. 468). 

Ou seja, o estado, através da rede de promoção ao crédito rural 

estabelecida, promoveu o investimento nestas áreas, em uma, embora tímida, 

demonstração inicial destas relações com poderio para criação de ciclos, estes 

compreendidos pelas duas primeiras ondas de vivacidade, ou primeiro ciclo de 

inovações institucionais. Este movimento viria a promover a especialização e o 

surgimento de uma gama de negócios relacionados à agricultura (MASIERO, 

2006). 
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O ponto definitivo para Jabbour e Paula (2018) foi o Programa de 

Desenvolvimento do Grande Oeste em resposta à crise asiática. Medeiros 

(2013), coloca o décimo plano quinquenal (2001 a 2005) como a consolidação 

desta estratégia. Nas palavras dele, ocorreria "através da infraestrutura uma 

"marcha a oeste" de forma a reduzir os desequilíbrios regionais. (MEDEIROS, 

2006, p. 388). De 1998 a 2005, a China investiu US $800 bilhões em 

infraestrutura, resultando na construção da usina de Três Gargantas, do 

gasoduto Xinjiang-Xangai, em mais de 3500 quilômetros ferroviários e sete 

corredores rodoviários Leste-Oeste (JABBOUR, 2006). 

Também é válido mencionar que durante os anos 90, após um período 

restritivo, foi retomada a expansão do sistema financeiro estatal. A partir da 

criação de três policy banks, eram eles: o Banco de Desenvolvimento da China 

(CDB), o Banco de Importações e Exportações da China (China Ex-Im) e o 

Banco de Desenvolvimento da Agricultura da China (ADBC). Estes deveriam 

conceder empréstimos dependendo da política de desenvolvimento estipulada 

pelo governo central. 

Com este movimento, o estado voltou a ser um participante importante do 

desenvolvimento no campo e na cidade. Além disso, o processo de 

capitalização do setor bancário e a venda a estrangeiros de empréstimos ruins, 

absorvidos por empresas criadas para a administração destes (AMCs), 

injetaram um valor correspondente a quase um quarto do PIB da China em 

2004 em seu sistema bancário. Na área da produção, ocorreu a formação da 

Comissão do Conselho de Estado de Supervisão e Administração de Ativos 

Estatais (SASAC) e o início de um processo de fusões e aquisições de 

empresas estatais que formariam 149 conglomerados empresariais 

(JABBOUR, PAULA, 2018). Embora este movimento signifique mais uma 

redução quantitativa das SOEs e das empresas de capital majoritariamente 

estatal (SHEs), as remanescentes cresceram em tamanho, tecnologia e capital 

empregado. Nesse contexto, Gabriele (2010) coloca que as SHEs seriam o 

componente mais avançado da indústria chinesa, onde grande parte das 

atividades de pesquisa e desenvolvimento acontecem. 

Além da pontual injeção de liquidez em seu capilarizado sistema 

bancário, durante este período a adoção de uma estratégia de exportações e 
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investimento já florescia, e aliada a uma competente política cambial e à atração 

de IDE, possibilitou um crescimento das exportações de aproximadamente 30 

por cento ao ano entre 2004 e 2007 (NAUGHTON, 2021). 

Jabbour e Paula (2018), colocam que: "Instrumentos de socialização do 

investimento foram amplamente utilizados no sentido de debelar pressões 

deflacionárias verificadas à época." (JABBOUR, PAULA, 2018, p. 10). Para estes 

autores, os movimentos descritos também são importantes por demonstrarem o 

que estaria por vir no sentido de conter os impactos da crise de 2008. 

A rica relação entre Estado e setor privado, pode ser delineada através 

de um olhar mais profundo do setor produtivo. Para tanto, seguiremos a 

temporalidade sugerida por Jabbour e Paula (2018) e Naughton (2021), a partir 

dos ciclos de inovação institucional e das ondas de vivacidade. 

3.1 OS CICLOS DENTRO DO CICLO 

QUADRO 2 - CICLOS DE INOVAÇÕES INTITUCIONAIS/ ONDAS DE VIDACIDADE 

PERÍODO 
CICLO DE 

INOVAÇÕES I. 

ONDA DE 

VIVACIDADE 
CARACTERÍSTICAS 

I Relação produtores rurais e TVEs 

1979 - 1983 I 
II 

Especialização de negócios ligados 
II 

à agricultura 

1983 - 1993 III Parcial liberalização urbana 

1996 - 2002 
II 

IV 
Privatização de pequenas e médias 

SOEs. 

1980-1982 Despertar das ZEEs 

1983 V Flexibilização do sistema hukou 

1998 VI Privatização de imóveis urbanos 

1992 III 
14° Congresso do PCCh e a 

"socialização do investimento" 

2001 VII Entrada na OMC 

FONTE: Jabbour e Dantas (2017), Jabbour e Paula (2018), Naughton (2021). ELABORAÇÃO: 
O autor (2021). 
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Domesticamente, o ponta pé inicial das reformas ocorreu no campo, com 

a recuperação do pacto adotado em 1949 e com o abandono do modelo 

soviético, que privilegiaria a cidade em relação ao campo. O processo tinha como 

objetivo garantir a segurança alimentar e promover a formação de um mercado 

interno consolidado. Na prática, camponeses passaram a ter a possibilidade de 

comercializar livremente a parte de sua produção que superasse quotas pré-

estabelecidas, resultando em aumentos significativos de renda e produtividade 

no campo, além de promover aumento na demanda por bens industrializados 

(JABBOUR, DANTAS, 2017). Este processo resultaria em mudanças nos 

padrões de consumo, incluindo a introdução de novos bens como geladeiras, 

máquinas de lavar e televisores (MEDEIROS, 1999). 

O estabelecimento das Townships and Village Enterprises (TVEs), para 

administrar a produção agrícola e industrial local, foi um período significativo para 

a "[...] transição de uma economia de mercado centralmente planejada para uma 

economia de mercado socialista com características chinesas." (MASIERO, 

2006, p.427). Simultaneamente, ocorreu a alteração do quinto plano quinquenal, 

que estabelecia o perfil de desenvolvimento a ser alcançado de 1976 a 1985. A 

mudança passou a destinar recursos anteriormente dedicados a outros setores 

para a importação de grãos (NAUGHTON, 2021). 

A relação entre produtores rurais e TVEs possibilitou a aquisição de 

insumos para produção, caracterizando a primeira das ondas de vivacidade de 

Naughton (2021). Este ambiente permitiu a especialização e o surgimento de 

"[...] pequenas fábricas de insumos agrícolas e empreendimentos comerciais 

relacionados, além de inúmeros negócios ligados à avicultura, à suinocultura, à 

piscicultura, etc." (MASIERO, 2006, p. 431), compondo uma segunda onda de 

vivacidade ou o primeiro ciclo de inovações institucionais. Embora existisse um 

processo de flexibilização, Masiero (2006) coloca que: 

"A terra continua sendo propriedade dos townships e villages que 
determinam os termos financeiros dos contratos e o tipo de produtos e 
quantidades mínimas de produção. Embora muitas características 
desse novo ambiente econômico pareçam estar orientadas para a 
busca e maximização de lucros, as TVEs têm desempenhado outro 
papel fundamental. Elas são também responsáveis pelos serviços 
públicos de saúde, educação, abastecimento de energia, sistemas de 
irrigação etc." (MASIERO, 2006, p. 431). 
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A partir destas mudanças, foi registrado um crescimento do PIB na 

ordem de 8 ,1% ao ano entre 1978 e 2001 e em 2002 as TVEs já eram 

responsáveis por 40% da produção industrial chinesa (MASIERO, 2006). 

Assimilando as experiências das primeiras ondas, foi iniciado um 

movimento urbano, trazendo a possibilidade para abertura de negócios privados 

de pequena escala como serviços, varejo, restaurantes e indústrias de pequeno 

porte, compondo uma terceira OV, modificando o cenário urbano chinês e 

abrindo caminho para novas mudanças (NAUGHTON, 2021). 

A dinâmica econômica criada pelo estabelecimento das TVEs implicou 

efeitos negativos para as SOEs dedicadas à produção de bens de consumo, 

considerando seu modo de produção defasado e ineficiente (JABBOUR, 

DANTAS, 2017). Sendo assim, em 1992 foi iniciado o processo de privatização 

das pequenas e médias SOEs. De 1996 a 2002, este movimento significou o 

fechamento de boa parte das SOEs de menor porte e a redução de 40% de força 

de trabalho empregada nestas empresas (NAUGHTON, 2021). Este processo 

compõe a quarta OV ou segundo CIN. 

O impacto subsequente mais significativo das reformas, para Naughton 

(2021), foi a modificação no sistema hukou, responsável pelo registro de moradia 

de cada cidadão. O sistema sofreu alterações graduais de 1983 em diante, 

flexibilizando a migração, mesmo que temporária, de trabalhadores rurais em 

direção às cidades chinesas (CHEN; ZHANG, 2009), compondo uma nova OV 

(NAUGHTON, 2021). 

Ainda como desdobramento dos processos iniciados pela quarta OV, em 

1998 foi iniciada a privatização de imóveis urbanos, uma vez que boa parte 

dessas residências pertencia à estatais e era ocupada por seus empregados. 

Esta iniciativa foi uma maneira de garantir moradia para os trabalhadores, com 

o encerramento parcial das SOEs e é a sexta OV do processo de reformas 

(NAUGHTON, 2021). 

Embora Naughton (2021) não se aprofunde neste ponto, o segundo CIN 

permite o despertar para uma nova modalidade de produção, a partir das Zonas 

Econômicas Especiais (ZEEs). O objetivo das ZEEs era atrair capital externo 

(JABBOUR, DANTAS, 2017), aprimorar conceitos organizacionais e de gestão e 
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equilibrar a balança de pagamentos, marcando a abertura definitiva para o 

mercado global após um período superior a 20 anos (HOU, 2011). Deste ponto, 

podemos extrair um novo CIN, a parte das observações de Naughton. 

Adicionalmente, Jabbour e Paula (2018), indicam que um terceiro CIN seria 

inaugurado em 1992, após o 14° Congresso do PCCh. Partindo da definição 

clara de papéis entre Estado e setor privado, caberia ao setor estatal a função 

de "socialização do investimento", baseando-se em uma moderna economia 

monetária. Daqui, surge uma nova prática de crescimento, combinando 

exportações e investimento. 

A entrada da China para a Organização Mundial do Comércio (OMC), 

oficializada no final de 2001, significou a formação da sétima OV para esta 

economia. A partir desta nova dinâmica comercial, as exportações cresceram 

em torno de 30 por cento ao ano entre 2004 e 2007 (NAUGHTON, 2021). 

Quanto ao caráter destas medidas, vejamos: as duas primeiras ondas 

de vivacidade ou primeiro ciclo de inovações institucionais, ocorridas no campo, 

não poderiam ser consideradas evidências de políticas industriais ipso facto para 

Naughton (2021). Isso porque o formato das TVEs competindo entre si, não 

fugiria às regras de mercado, com firmas concorrentes buscando a maximização. 

No entanto, olhando através dos resultados esperados, estas mudanças 

possibilitaram especialização produtiva, diferenciação entre os setores agrícola 

e industrial e integração do mercado nacional (JABBOUR et al., 2020). Ainda 

segundo as observações do pesquisador estadunidense, em todo o restante das 

inovações, a partir desta definição, não seria possível indicar elementos claros 

de política industrial até então, mesmo que efeitos positivos para estes setores 

tenham surgido, os requisitos para denominar este processo de tal maneira não 

estariam lá. Logo, este processo seria categorizado como política tecnológica e, 

nas palavras de Naughton: "amplamente desacoplada de política industrial" 

(NAUGHTON, 2021, p. 43, tradução nossa). 

O sexto plano quinquenal (1981 a 1985), o sétimo (1986 a 1990) e o 

décimo (2001 a 2005) (CHINADAILY, 2011), abrangem o desenvolvimento 

educacional e científico. Este ponto fundamentaria a ideia de que este 

desenvolvimento inicial seria resguardado por políticas horizontais para a 

formação de recursos humanos. Expressando estas ideias em números, a 
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quantidade de graduandos no ensino superior, cresceu em cinco vezes entre os 

anos de 2001 e 2007 (NAUGHTON, 2021). 

Naughton (2021) identifica em pequeno grau, traços de política industrial 

nas SOEs de grande porte, com foco em circuitos integrados, programas de 

computador e veículos automotores. Além disso, algumas alterações foram 

promovidas para aumentar seu dinamismo, como a adoção de estruturas de 

governança em parte das estatais e a abertura de capital, transformando 

algumas SOEs em SHEs (QIAN, WU, 2000). Nos anos 2000, estas iniciativas 

foram mais profundas com o estabelecimento da SASAC, uma unidade especial 

de administração subordinada ao conselho de estado chinês. A SASAC trabalha 

central e localmente apontando cargos gerenciais e de conselho e definindo o 

escopo de mecanismos de incentivo, tangenciando o aumento de eficiência em 

uma economia de mercado (NAUGHTON, 2006). 

A visão de Naughton (2021), embora bem fundamentada, deixa escapar 

pontos presentes no trabalho de Jabbour e Paula (2018), sobretudo ao que se 

refere ao segundo ciclo de inovações institucionais. O vertiginoso crescimento 

do setor privado durante o processo gradual, abrangido por ambas as visões, 

teria sido acompanhado por uma contrapartida estatal compreendida: 

"da instalação ZEE à planificação do comércio exterior; da elaboração 
de políticas industriais que contemplariam o deslocamento da pauta de 
exportações de produtos intensivos em mão de obra a outra mais 
intensiva em capital; da formação de um poderoso sistema financeiro 
estatal à formação de 149 conglomerados empresariais estatais." 
(JABBOUR; PAULA, 2018, p. 20) 

De fato, ao retornarmos aos planos quinquenais abrangendo o período, 

existe também um foco em aumento da eficiência econômica e intercâmbio 

tecnológico a partir do sétimo (1986 a 1990). 

As duas visões aqui discutidas indicam uma ligeira discordância quanto 

às origens do crescimento concretizado. Embora Naughton (2021) reconheça a 

presença de iniciativas estatais, o mérito desenvolvimentista seria atribuído às 

forças de mercado e a políticas horizontais, mesmo que, como apontado, Kupfer 

e Hasenclever (2013) considerem este tipo de política como parte da gama 

industrial. Jabbour e Paula (2018) propõem uma visão mais abrangente sobre a 
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participação de iniciativas estatais como balizadoras deste processo, sobretudo 

de 1992 em diante com a socialização do investimento. 

3.1.1 UM PONTO DE INFLEXÃO 

Os anos iniciais das reformas chinesas, foram retratados a partir de 

autores com visões distintas quanto ao caráter de fatos históricos, a fim de 

oferecer uma interpretação ampla sobre as primeiras décadas pós-reformas. 

Neste decorrer, esta ampla visão terá continuidade, embora, como indica o título, 

exista maior semelhança entre apontamentos. 

O alinhamento de visões teria iniciado em 2006. Segundo aponta 

Naughton (2021), neste ano ocorreu a adoção do programa de ciência e 

tecnologia de médio e longo prazo, financiando os mega projetos. A crise que 

impactaria a economia mundial dois anos após seu início, levou a um forte 

aumento de recursos para estimular e racionalizar estes projetos. Naughton 

(2021), mantém seu argumento quanto ao caráter horizontal de parte destas 

políticas, embora admita a existência de um foco de intervenção governamental 

para o aprimoramento de tecnologias específicas pelo setor industrial. Este ponto 

seria referente aos mega projetos, financiados pelo estado e com objetivos 

industriais claros. Hoje, 16 mega projetos são de conhecimento público, dos 

quais 9 são civis e 7 militares com utilização dupla. O principal foco era o domínio 

técnico da produção de microchips avançados para comunicações e 

armazenamento de dados, desenvolvimento de máquinas industriais robotizadas 

e empreendimentos relacionados à geração de energia. 

Em meados de 2008, estes projetos já estavam em funcionamento, sob 

a liderança do Conselho de Estado. Com o estouro da crise global no final do 

ano, o governo intensificou seu financiamento, investindo cerca de 33 bilhões 

RMB em 2009 e oscilando entre 45 e 50 bilhões RMB nos anos seguintes 

(NAUGHTON, 2021). Para Jabbour e Paula (2018), este processo marcaria um 

segundo ponto de expressiva intervenção do estado (sendo o primeiro a reação 

à crise financeira asiática de 97/98), correspondendo a um pacote de US$ 600 

bilhões em estímulos. Na época, este valor era relativo à 12,6% do PIB chinês. 

O próximo passo seria uma continuidade dos mega projetos, a partir da 
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política de indústrias emergentes estratégicas (IES), no final de 2009, com a 

escolha de 7 setores industriais para inclusão nesta iniciativa. A nova abordagem 

seria uma continuação de partes dos projetos já estabelecidos, a partir das 

tecnologias adquiridas com a política anterior, definindo objetivos específicos 

para as indústrias abrangentes. Naughton (2021), indica que em contraste com 

a política anterior, o desenvolvimento das IES não teria o financiamento estatal 

direto como sua principal fonte de recursos. A partir de agora, estes recursos 

seriam destinados de maneira indireta, através de instituições financeiras 

estatais e incentivos fiscais. O autor coloca que, o governo central se 

encarregaria de "criar o mercado", projetando condições para desenvolvimento 

próspero destas empresas. 

Naughton (2021), observa o estabelecimento da política de IES como 

uma abordagem realmente industrial. Para o autor, a crise global de 2008 

significou um ponto de inflexão para a política do setor produtivo, a partir da 

capacidade de inovação política e alocação de recursos. Considerando que de 

uma política industrial, espera-se, de maneira geral, o efeito transbordamento 

(RODRIK, 2020), dos desdobramentos dos mega projetos até a adoção das IES, 

constata-se, através do trabalho do próprio Naughton (2021), a existências deste 

como pressuposto para a existência das IES. Nas palavras dele: "Mega projetos, 

os quais inicialmente eram regidos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, 

abrangendo uma política científica, subsequentemente transbordaram para 

política industrial." (NAUGHTON, 2021, p. 59, tradução nossa). Pode-se também 

verificar o objetivo de aprofundamento tecnológico no décimo segundo plano 

quinquenal, referente ao período de 2011 a 2015. Nele, está expresso o 

interesse de evoluir as regiões produtivas costeiras de "fábricas do mundo" para 

polos de pesquisa, desenvolvimento e produção de alto padrão (CHINADAILY, 

2011). 

Jabbour e Paula (2018) compreendem este processo como parte de 

mais um CIN, embora para estes ele tenha se consolidado ainda na década de 

90, seria a "[...] transição de um sistema financeiro [...] baseado no orçamento 

governamental para outro mais centrado no crédito estatal, não privado." 

(JABBOUR; PAULA, 2021, p. 14). 

Entre os anos de 2015 e 2016, uma nova onda de políticas industriais 
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teria sido lançada na China, através da "estratégia de desenvolvimento guiada 

pela inovação", acompanhada de uma adaptação das já existentes IES, para que 

melhor se adequassem à nova proposta. Segundo o décimo terceiro Plano 

Quinquenal (2016 a 2020), as IES dos setores de tecnologia de informação, 

equipamentos industriais de alta complexidade, bio fármacos, veículos movidos 

a energias alternativas, energia limpa e mídias digitais, deveriam sofrer ação 

imediata, com a imposição de metas produtivas. Aqueles ligados à exploração 

espacial e do oceano, redes de informação, ciências naturais e energia nuclear, 

seriam preparados para futura inclusão. 

Esta abordagem, sintetizada por Naughton (2021) pela sigla IDDS, 

buscaria integrar políticas dispersas em uma única, embora ampla, onda 

ressonante intersetorialmente, pavimentando o caminho para uma transição 

tecnológica. Em termos práticos, seus objetivos seriam: tornar a China uma 

nação inovadora até 2020; obter crescimento econômico a partir da inovação e 

se destacar como nação inovadora até 2030; forjar uma superpotência 

tecnológica até 2050 (NAUGHTON, 2021). 

Esta estratégia teria sido iniciada a partir de duas políticas industriais, 

estabelecidas no ano de 2015. A "Feito na China 2025" e a "Internet +". Ambas 

focam na aplicação de novas tecnologias ao setor industrial, principalmente 

aquelas relacionadas à indústria 4.0. Para compreender esta política, Naughton 

(2021) sugere a divisão entre responsáveis pela criação destas tecnologias e 

seus usuários no processo produtivo. 

Buscando realizar a terceira revolução industrial por completo e seguir 

rumo à quarta, transformando seu setor produtivo, de um modelo intensivo em 

trabalho, para um intensivo em capital. O espectro de usuários destas 

tecnologias já abrange as indústrias automotiva e eletrônica, podendo ser 

aplicada em mais setores industriais, além dos setores de transporte (cidades 

inteligentes e aperfeiçoamento logístico) e militar (aeronaves não tripuladas 

inteligentes e comunicações no campo de batalha). Os investimentos em 

infraestrutura, intensificados diante da crise gerada pelo Coronavírus, trazem o 

conceito de Novo Estilo de Infraestrutura, apresentado pela Comissão Nacional 

de Desenvolvimento e Reforma. Ele consiste em três abordagens estruturais, 

descritas no QUADRO 3: 
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QUADRO 3 - FRENTE DE INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS (2020) 

Medida Definição 

Infraestrutura de 

informação 

Infraestrutura integrada de redes de comunicação (incluindo 5G), 

"internet das coisas", comunicações via satélite, infraestrutura 

tecnológica (inteligência artificial, "Blockchain", centros de 

processamento e armazenamento de dados). 

Infraestrutura 

integrada 

Atualização da infraestrutura tradicional a partir da utilização de "Big 

Data" e inteligência artificial. 

Infraestrutura de 

inovação Centros de pesquisa 

FONTE: Naughton (2021). ELABORAÇÃO: O autor (2021). 

Este processo pode ser sintetizado como programas e equipamentos 

capazes de colocá-los em prática. Seu desenvolvimento está materializado, 

respectivamente, nos esforços chineses para domínio das tecnologias que 

orbitam a compreensão de sistemas de inteligência artificial, a manufatura de 

semicondutores e a infraestrutura para desenvolver estas capacidades e 

promovê-las em larga escala. 

Desde 2006, Naughton (2021) aponta a presença de política industrial 

na China, partindo de uma abordagem de "dois extremos". Em outras palavras, 

o programa de ciência e tecnologia de médio e longo prazo, estaria em uma 

extremidade superior, e financiaria os mega projetos, que por sua vez estariam 

em uma extremidade inferior. Com a evolução destes projetos, o financiamento 

localizado evoluiria para intervenções setoriais, assim, chegaríamos a um ponto 

médio, onde através de uma estratégia desenvolvimentista, seria alcançada uma 

política industrial clara, transformando um país de indústria intensiva em 

trabalho, em um com indústria intensiva em tecnologia e permitindo cada vez 

mais ao estado conduzir sua economia. 

Do início ao fim dos processos delineados pelos ciclos, a produção 
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cumpriu uma função central, que, por sua vez, dependeu diretamente da 

capacidade de alocação de recursos financeiros, fazendo-se necessária a 

exposição deste ponto em particular. 

3.2 UM SISTEMA FINANCEIRO ROBUSTO E CAPILARIZADO 

Como já abordado nas seções anteriores, as reformas chinesas 

passaram por diversas transformações ao decorrer das décadas e quando 

falamos sobre as relações entre público e privado, nota-se uma liberalização 

parcial. A liberalização agrícola, através da possibilidade de comercialização da 

produção (MEDEIROS, 2013), resultando em mudanças nos padrões de 

consumo (MEDEIROS, 1999). No setor público, o estado além de responsável 

por administrar exportações industriais e importações de bens de capital através 

do sistema cambial (JABBOUR; PAULA, 2018), durante a década de 1980 

desloca-se para uma nova forma de alocação de investimentos, a partir do 

crédito estatal (MEDEIROS, 2013). Com a consolidação de políticas industriais, 

demonstra-se o ímpeto chinês em combinar forças de mercado com uma 

economia conduzida pelo estado, aproveitando-se das vantagens trazidas por 

estes. Nas palavras de Naughton (2021): 

"Enquanto forças de mercado são primárias, e guiam a economia, a 
condução governamental é vista como capaz de direcionar estas forças 
para uma direção ou outra." (NAUGHTON, 2021, p. 100, tradução 
nossa) 

Sendo o cerne deste trabalho investigar o modelo em desenvolvimento 

na China a partir das teorias apontadas por pesquisadores desta economia, a 

relação Estado e setor privado nos leva direto ao investimento, que, por sua vez, 

está em função das incertezas incidentes sobre as tomadas de decisão dos 

agentes em uma economia de mercado, e, que, em última instância, levam à 

oscilação do primeiro, afetando a efetivação da demanda (KEYNES, 1996). 

Desde 1986 a economia chinesa opera em déficit (GRÁFICO 4), sendo 

possível notar um aprofundamento desta condição a partir de 2011. Durante 

estes quase 40 anos, embora diversos os motivos, as operações sempre 
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buscaram manter a estabilidade econômica e o progresso tecnológico nacional, 

como verificado no QUADRO 2. Neste ponto, é crucial recuperar que na China 

"o sistema financeiro é dominado por uma malha de bancos de desenvolvimento 

estatais" (JABBOUR et al., 2020, p. 39) que por sua vez conduzem o país rumo 

ao desenvolvimento e geram condições para a obtenção do pleno emprego. Este 

processo pode ser resguardado pela estratégia minskyana para o emprego como 

política anticíclica, vejamos a explanação do autor: "Uma vez que apenas o 

Governo pode separar a oferta de emprego da lucratividade atrelada à 

contratação, a demanda infinitamente elástica por trabalho deve ser criada pelo 

Governo." (MINSKY, 2008. p. 343, tradução nossa). Estabelecido o papel do 

estado, podemos retornar a Jabbour et al. (2020) para concluir que: 

"No caso chinês, a dimensão cada vez maior dos pacotes de 
investimentos lançados ciclicamente, os grandes projetos que 
consomem centenas de bilhões de yuanes envolvendo desde imensas 
obras de infraestruturas até a busca da fronteira tecnológica, são 
indícios que apontam a utilização consciente da moeda estatal para 
fins estratégicos por meio tanto da utilização deliberada de déficits 
públicos dos bancos de investimento [...]" (JABBOUR et al., 2020, p. 
37-38) 

Em outras palavras, o estado chinês, usufruindo de sua soberania 

monetária (DALTO et al., 2020), teria poder direto de intervenção no 

investimento, e, consequentemente, sobre o emprego. Este processo poderá 

ocorrer de forma direta (GRÁFICO 4), ou indireta, a partir do déficit dos bancos 

públicos. Nesse sentido, vale ressaltar que a conta de capitais da China é 

fechada e registra superávits em transações correntes desde 1994, além do país 

possuir enormes reservas cambiais, superiores a US$3 trilhões. (JABBOUR, et 

al., 2020) 
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GRÁFICO 4 - DÉFICIT PÚBLICO EM % DO PIB PARA A CHINA (1983-2018) 

Fonte: NBS, 2019. Elaboração: Jabbour et al. 2020 

A partir destas colocações, faz-se necessária a compreensão das 

mudanças sofridas pelo setor que atua como alicerce para a política apontada 

por Jabbour et al. (2020). O setor financeiro chinês passou por grandes 

mudanças entre o final dos anos 70 e o novo milênio. Até 1978 o Banco Central 

da China (PBC) era a única instituição atuante no sistema financeiro chinês, 

cumprindo funções de banco central e comercial (MENDONÇA, 2015). Deste 

ano em diante, podemos dividir este processo em 6 fases, como sugere 

Mendonça (2015). Vejamos o QUADRO 4: 
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QUADRO 4 - FASES DO SISTEMA FINANCEIRO CHINÊS (1978 A 2014) 

F A S E PERÍO 

DO 

CARACTERÍSTICAS 

Desenvolvimento 

do setor bancário 

1978 -

1984 

Criação de 4 grandes bancos comerciais a partir do PBC e de 

instituições não bancárias como cooperativas de crédito rural. 

Expansão 1984 -

1988 

Crescimento das atividades dos 4 grandes e início do processo de 

abertura para bancos de capital misto e estrangeiros nas ZEEs. 

Recentralização 1988 -

1991 

Restrições às atividades dos 4 grandes bancos e às cooperativas 

de crédito visando frear o processo inflacionário. 

Nova expansão 1992 -

1997 

Aumento da estrutura bancária com a abertura de novos bancos e 

criação de policy banks para financiamento de políticas 

governamentais. 

Reestruturação 1998 -

2008 

Recapitalização dos bancos e transferência de seus ativos para 

empresas de administração de ativos (AMCs), adoção de um novo 

sistema de empréstimos e extinção dos planos de crédito. 

Liberalização 2008 -

2014 

Direcionamento das AMCs e policy banks à lógica de mercado, 

liberalização das taxas de juros e aumento do capital privado no 

sistema. 

FONTE: MENDONÇA (2015, p. 343-360). ELABORAÇÃO: O autor (2021). 

Como demonstrado no QUADRO 4, foram criados quatro grandes 

bancos especializados, derivados do PBC, com a função de fomentar o 

desenvolvimento em seus respectivos setores. Uma das razões para este 

movimento era o processo de formalização do Banco Popular da China (PBC) 

como banco central (MENDONÇA, 2015). 

Estes bancos eram: 

A. Banco da China (BOC) 

B. Banco da Construção da China (CCB) 

C. Banco da Agricultura da China (ABC) 

D. Banco Industrial e Comercial da China (ICBC) 
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Além destes quatro grandes bancos, instituições não bancárias foram 

criadas no formato de uma rede de cooperativas de crédito, supervisionada pelo 

ABC. Estas entidades tinham "[...] o intuito de alcançar o pequeno produtor 

agrícola e fornecer serviços bancários de pequena monta [...]" (MENDONÇA, 

2015, p.343). Nas zonas costeiras, onde estavam situadas as ZEEs, foram 

criados o China International Trust and Investment Corporation e o China 

Investment Bank, sob o controle do Conselho de Estado e do PBC, 

respectivamente. O objetivo destas instituições era atrair fundos estrangeiros 

para financiar empresas também estrangeiras lá situadas. 

Estas medidas significaram uma rápida migração da fonte para recursos 

alocados para empresas industriais. Em 1978, 70% destas quantias eram de 

origem orçamentária, oscilando para 80% de créditos bancários quatro anos 

depois (MEHRAN et al., 1996). 

Em 1984, iniciou-se o processo de diversificação e expansão. Os quatro 

grandes bancos receberam autorização para atuar fora de suas áreas de 

especialização, principalmente na concessão de crédito. Dois anos depois, 

ocorreu a abertura de mais de 1200 cooperativas de crédito urbanas, 

paralelamente às rurais, financiando pequenas empresas urbanas, privadas e 

coletivas. Em 1987, foram criados bancos de capital misto, sobretudo nas ZEEs, 

e o primeiro banco privado foi autorizado a operar, também na área costeira 

(MENDONÇA, 2015). 

Em função de pressões inflacionárias, o processo de expansão é freado, 

com as autoridades chinesas voltando suas atenções para a estabilização da 

moeda. Assim, aumenta a influência orçamentária sobre o financiamento do 

investimento, é reduzida a flexibilidade das taxas de juros e os quatro grandes 

bancos restringem o crédito às suas áreas de especialização. Na década de 90, 

é retomado o processo de expansão, a partir da criação de três policy banks. 

Eram eles: o Banco de Desenvolvimento da China (CDB); o Banco de 

Importações e Exportações da China (China Ex-Im); e o Banco de 

Desenvolvimento da Agricultura da China (ADBC). Estes deveriam conceder 

empréstimos dependendo da política de desenvolvimento estipulada pelo 

governo central. Este movimento inicia o processo de transformação dos quatro 
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grandes bancos em comerciais, já que reduziria o peso dos empréstimos de 

estímulo referente a políticas governamentais nos balanços destes. 

Em 1997, nove bancos estrangeiros foram autorizados a operar nas 

ZEEs. Nas demais partes do país, registrou-se a abertura de novos bancos 

comerciais, boa parte regional e de propriedade de governos provinciais e locais. 

Neste mesmo ano, o PBC promoveu a fusão das cooperativas urbanas de crédito 

aos recém criados bancos comerciais municipais. 

Na segunda parte dos anos 90, a China enfrentava a crise asiática. 

Neste contexto, a fase de reestruturação foi marcada por movimentos a fim de 

corrigir fragilidades em seu sistema financeiro. Nas palavras de Mendonça 

(2015), estas são observadas em função do "[...] elevado índice de empréstimos 

de liquidação duvidosa, sobretudo após a eclosão da crise [...]" (MENDONÇA, 

2015, p.349). Além disso, o país se preparava para entrar na Organização 

Mundial do Comércio (OMC). 

O primeiro movimento foi a criação da Comissão de Regulação Bancária 

da China (CBRC), recebendo algumas tarefas regulatórias e de supervisão, 

previamente executadas pelo PBC, e aprofundando o processo de 

institucionalização. Em 1998, dando continuidade ao movimento iniciado com a 

criação dos policy banks, ocorre a recapitalização dos bancos, com a emissão 

de títulos especiais pelo governo central, transferência de seus ativos para 

Companhias de Administração de Ativos (AMCs) e abertura para a participação 

de investidores privados. Posteriormente, é adotado um novo sistema de 

empréstimo, a fim de frear a liquidação duvidosa (GRÁFICO 5). O novo modelo 

era baseado no padrão internacional, considerando o risco atrelado à 

capacidade de liquidação dos tomadores. Em contraste, o padrão anterior não 

considerava necessariamente a capacidade de pagamento, principalmente ao 

liberar crédito para as SOEs (MO, 1999). 
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As AMCs, por sua vez, passaram a negociar instrumentos resultantes de 

empréstimos ruins com investidores estrangeiros (MARTIN, 2012), que somados 

aos recursos provenientes da capitalização dos quatro grandes, injetaram no 

sistema bancário chinês um valor correspondente a quase um quarto do PIB do 

país em 2004 (GARCÍA-HERRERO, GAVILÁ, SANTABÁRBARA, 2005). 

Ainda sobre o processo de capitalização, Pistor (2009) indica que esta 

iniciativa buscava promover a transferência de conhecimento e estimular a 

estabilidade, sem interferir no controle das instituições. Investidores estrangeiros 

seriam autorizados a participar de forma minoritária (5% a 9%), podendo, depois 

de três anos, elevar sua participação a 19,9%. Além disso, a estrutura de 

propriedade pública destes bancos foi alterada a partir da criação da Central 

Huijin, em 2003. Esta companhia estatal de investimentos tornou-se a acionista 

majoritária dos quatro grandes bancos. 

Dando continuidade ao processo de abertura, o policy bank CDB 

transformou-se em um banco comercial no final de 2008, focando-se em 

operações de médio e longo prazo (HUANG et al., 2010). As AMCs foram 

transformadas em empresas de capital misto entre 2008 e 2014; e sua gama de 

serviços foi ampliada para além da administração de ativos ruins (MENDONÇA, 

2015). 
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Mais recentemente, no ano de 2014, a CBRC permitiu a criação de cinco 

novos bancos privados, nas palavras de Mendonça (2015) apontando "[... ] para 

o sentido de adaptação a regras de mercado, sobretudo no que concerne à 

diversificação do acesso e à precificação de ativos." (MENDONÇA, 2015, p. 

360). 

A crise de 2008 afetou a taxa de crescimento da economia chinesa. Em 

2007, esta foi de 13%, retraindo para 6,8% no último quadrimestre do ano 

seguinte e a então pressão inflacionária foi substituída pela ameaça de deflação. 

Em resposta, o Governo Chinês propôs um pacote de RMB 4 trilhões. Este valor 

correspondia a 12,5% do PIB e seria destinado a investimentos sobretudo em 

infraestrutura. O PBC, por sua vez, reduziu taxas de juros e expandiu a oferta de 

crédito (YONGDING, 2010) totalizando RMB 4,6 trilhões em empréstimos no 

primeiro trimestre de 2009 (MENDONÇA, 2015). 

Esta política expansionista passou a ser contida ainda no ano seguinte 

ao estouro da crise, visando a manutenção da estabilidade financeira e de 

preços. Nos primeiros meses de 2010, o PBC elevou a taxa de juros, derrubando 

a expansão creditícia e a taxa de crescimento anual de 31,7% em dezembro de 

2009 para 18,2% em junho do ano seguinte e 15% ao final de 2013 (GRÁFICO 

6). 
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GRÁFICO 6 - EMPRÉSTIMOS DO SISTEMA BANCÁRIO CHINÊS 

Empréstimos (taxa de variação anual) Empréstimos (RMB trilhões) 

FONTE: Ceic Data. ELABORAÇÃO: Mendonça (2015) 

3.3 UMA POLÍTICA CAMBIAL ESTRATÉGICA 

A política cambial é mais um elemento do Estado Empreendedor, 

apontado por Burlamaqui (2015) como componente da estratégia 

macroeconômica. Este fator teve direta influência sobre o desempenho dos CIN, 

sobretudo no que tange à abertura das ZEEs e seu caráter exportador. 

A Administração Estatal de Câmbio (SAFE) foi criada em 1979, como 

braço do Banco da China e no ano de 1983 foi transferida para o escopo do 

Banco Central (PBC). Logo no ano inicial das reformas, exportadores poderiam 

recuperar parte dos ganhos destas operações, em contraste com o modelo 

anterior, onde estas remessas pertenciam ao governo (SI, 2014). Este processo 

se daria através da emissão de "quotas de retenção" que permitiriam empresas 

a comprar moeda estrangeira segundo o câmbio oficial, utilizando este valor para 

pagar por bens e serviços estrangeiros (YI, 2008). 

Em 1981, foi lançado o dual-track exchange rate system, o qual 

trataremos como sistema de duplo câmbio. Ele era dividido entre uma taxa de 
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liquidação interna (IRS), fixada em 2,8 RMB para um dólar estadunidense, 

utilizada para o comércio de maneira geral; e uma taxa de câmbio oficial, de RMB 

1,5 para cada dólar em 1981, utilizada para custos de operação de remessas 

internacionais e turismo. Esta segunda seria ajustada em função de uma cesta 

de moedas. 

Com a pressão inflacionária durante os anos de 1981 e 1984, a taxa de 

câmbio oficial se desvalorizou, aproximando-se da IRS e forçando o governo a 

aumentar estímulos à exportação, no formato de subsídios fiscais. Para Si 

(2014), o sistema de duplo cambio causaria distorções na economia, que aliadas 

à pressão do Fundo Monetário Internacional (FMI) levaram a China a revisá-lo, 

desvalorizando o câmbio oficial para RMB 2,8 para cada dólar estadunidense. 

Neste ponto, faz-se importante o resgate do segundo ciclo de inovações 

institucionais, com foco na formação das ZEEs a partir dos anos 80. Como 

previamente exposto, buscava-se promover exportações e atrair IDE. Sendo 

assim, um novo sistema de duplo câmbio foi introduzido, permitindo empresas 

locais e estrangeiras operando dentro das ZEEs a "[...] comercializar o câmbio 

retido entre elas a cotações negociadas em centros de ajuste de cotação [...]" 

(SI, 2014, p. 5, tradução nossa). O câmbio oficial seguiria sendo ajustado em 

função de uma cesta de moedas, já o segundo, seguiria regras básicas de 

mercado. 

A extinção do sistema de "quotas de retenção" iniciou-se em 1993, no 

ano seguinte foi criado o Sistema Chinês de Comércio Cambial (CFETS), 

formando um mercado interbancário de câmbio para empresas domésticas. 

Também no ano de 1993, foi introduzido um sistema de flutuação gerenciada 

baseado em regras de mercado. Neste, a cotação do RMB poderia flutuar em ± 

0,3%, seguindo o valor estipulado pelo PBC para transações interbancárias, que 

por sua vez, poderiam ter um spread de ± 0,15% (YI, 2008). Este sistema se 

mostrou robusto durante a crise asiática dos anos 90, mantendo o Yuan estável, 

enquanto moedas de países vizinhos se desvalorizaram. Durante este período, 

o Yuan variou (GRÁFICO 7) de 8,7 para cada dólar estadunidense para 8,28 no 

final do ano de 2005 (SI, 2014). 
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GRÁFICO 7 - VARIAÇÃO DO RMB EM FUNÇÃO DO USD 
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FONTE: State Administration of Foreign Exchange. ELABORAÇÃO: Si (2014) 

Em julho de 2005, o PBC mudou seu regime cambial para um de 

flutuação gerenciada, também baseado nas leis de mercado, mas atrelado a uma 

cesta de moedas. O valor da moeda foi ajustado para RMB 8,11 em função de 

um dólar estadunidense (YI, 2008). As bandas do sistema interbancário foram 

ampliadas gradualmente, atingindo uma margem para flutuação de ± 1,5% em 

setembro de 2015 (SI, 2014), o objetivo de preço era baseado no preço de 

fechamento do dia anterior no mercado interbancário de câmbio (YI, 2008). 

Durante a crise de 2008, o RMB seguiu o padrão de valorização iniciado 

em 2005 e chegou a 6,83 para cada dólar estadunidense. Considerando a 

posição comercial chinesa no mercado global, uma forte apreciação da moeda 

poderia ser indesejada. Sendo assim, as reservas de câmbio chinesas foram 

fundamentais para moderar a volatilidade do RMB frente aos impactos da crise. 

Em 2005 estas eram compostas por US $733 bilhões, aumentando para 4 

trilhões em 2014 (HE, LIU, ZHANG, 2020). 

Em agosto de 2015, o PBC decidiu "[...] melhorar a cotação da paridade 

central do RMB em relação ao dólar estadunidense." (PBC, 2015, tradução 

nossa). Além do preço de fechamento, já utilizado, seriam consideradas as 

condições de oferta e demanda. 
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3.4 EVENTOS EXÓGENOS 

No último quadrimestre de 2008, a taxa de crescimento chinesa retraiu 

6,2% em relação ao ano anterior. No início do mês de novembro, o Conselho de 

Estado anunciou um pacote de estímulos econômicos correspondente a 12,6% 

do PIB do país, totalizando ao redor de US $600 bilhões que seriam utilizados 

para obras de infraestrutura (JABBOUR, PAULA, 2018). O PBC, por sua vez, 

reduziu taxas de juros e aumentou a oferta de crédito, a fim de combater a 

pressão deflacionária (YONGDING, 2010). Esta política expansionista acelerou 

a economia chinesa a ponto de precisar ser contida ainda no ano seguinte ao 

estouro da crise de 2008. 

O direcionamento de recursos para os, então em execução, 

megaprojetos, também foi intensificado embora este modelo de financiamento já 

estivesse em declínio. Este período corresponde a uma guinada política no setor 

produtivo para atingir um "ponto médio" e uma política industrial clara, na visão 

de Naughton (2021). A interação entre o programa de ciência e tecnologia de 

médio e longo prazo e os megaprojetos levaria a China a adotar no final de 2009 

a política de IES, substituindo o financiamento estatal direto pelo financiamento 

com intermédio de instituições financeiras estatais e aplicando políticas fiscais 

(NAUGHTON, 2021). 

Em 2011, a China alcançou uma relação investimento/PIB de 47,6% e 

em setembro de 2013 foi anunciada a Nova Rota da Seda (JABBOUR, PAULA, 

2018). Este programa conta com cerca de US $1 trilhão em investimentos em 69 

países, se estendendo do mar do sul da China, passando por Jakarta e Nairobi 

e cortando a Europa até Moscou (PWC, 2016). 

Para Jabbour e Paula (2018): 

A resposta chinesa à crise de 2008 demonstrou uma impressionante 
capacidade de coordenação: percebeu-se grande simbiose entre o 
sistema financeiro público e a capacidade de execução do pacote de 
estímulos por parte dos 149 conglomerados empresariais/estatais. O 
Estado, como coordenador do investimento e centro da "socialização 
do investimento", ganhou corpo com a formação, em 2002, da SASAC 
com o objetivo de representar os interesses do Estado e de suas ações 
nas 149 principais companhias do país. Não é exagero afirmar que a 
combinação entre coordenação do investimento (SASAC) e um 
sistema estatal de intermediação financeira levou a um patamar 
superior a atuação estatal. (JABBOUR, PAULA, 2018, p. 17) 
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Em 2015, foram instituídas as políticas industriais "Feito na China 2025" 

e "Internet +", intensificando a transição para uma indústria intensiva em 

tecnologia e em capital. Segundo Naughton (2021), é consideravelmente difícil 

apontar o volume de investimentos destinados à política industrial na China hoje. 

Isto se daria em função de uma ampla gama de mecanismos empregados à 

estas atividades. Recentemente, podemos apontar os Fundos Estatais de 

Organização Industrial (IGF). A introdução deste instrumento acompanha a 

implementação da IDDS e, para o autor, pode ser utilizado como um termômetro 

para apontar o esforço governamental neste novo ciclo. Iniciando um movimento 

crescente em 2014, seis anos depois esses fundos já se compunham um valor 

próximo de US $1,6 Trilhão. 

Os avanços no campo industrial acompanham aprimoramentos 

estruturais, sobretudo no que tange a infraestrutura para comunicações, 

transporte e energia. Na primeira metade de 2020, em função da recessão 

causada pela pandemia global, este processo foi aprofundado, promovendo a 

atualização da infraestrutura tradicional a partir da implantação de big data e 

inteligência artificial, expansão da estrutura 5G e das linhas de transmissão de 

ultra voltagem (UHV) e construção de centros de processamento de dados. 

3.5 UMA ECONOMIA DE PRONTIDÃO 

A janela temporal aqui retratada em paralelo com a compreensão 

teórica, aponta para a formação de ciclos dentro do ciclo, ou ciclos anticíclicos. 

Embora esta segunda colocação possa parecer contraditória, o aparato 

desenvolvido a partir dos ciclos de inovações institucionais levam a constatação 

de que dentro do processo anticíclico, suportado sobretudo através de Minsky, 

Keynes e Schumpeter, existiria uma série de mecanismos encadeados, que vão 

além da mera remediação de falhas de mercado, através da formação de ciclos 

novos que efetivam a demanda continuamente. Quando estes se esgotam, a 

economia nacional contará com um grau de complexidade superior ao do seu 

ciclo antecessor, e assim, sucessivamente. 

Estes três autores buscam estabilizar a economia capitalista quando o 

comportamento do setor privado causa distorções inerentes ao mercado; a 
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China se propõe a estabilizar as distorções causadas pelo intensivo balizamento 

estatal para alavancar a complexidade do mercado. Mazzucato (2014) coloca 

que bancos de desenvolvimento, ao dirigirem empréstimos à segmentos 

inovadores, e não apenas para políticas anticíclicas, vão além do que Keynes 

teria pedido e, a China, demonstra desde 1992 (JABBOUR, PAULA, 2018) que 

não há nada de errado com esta derivação da socialização do investimento. 

Conforme o estado se encarrega de promover o desenvolvimento com 

arranjos institucionais, expansão creditícia, política industrial e cambial; é 

esperado que novas distorções surjam, regenerando a necessidade de reformar 

estes arranjos. Esta é a sinergia cíclica chinesa, e, pelo atual motivo, reforço que 

o processo de reformas econômicas na China esteve e segue em 

desenvolvimento. Este fato é composto por ciclos menores, constantemente 

reconfigurados em favor de um "equilíbrio geral" que, em um horizonte próximo, 

não se encontrará equilibrado e inerte, por cada reconfiguração apontar para a 

necessidade uma posterior. 

No raciocínio proposto por este trabalho, os ciclos menores partem do 

pensamento de Ignácio Rangel, e são a base para os ciclos de inovação 

institucional descritos por Jabbour e Paula (2018). Estes acrescentam que: 

"[...] a cada ciclo mudam-se também as instituições e seu caráter. 
Muda-se papel do mercado e do setor privado, e o alcance do 
planejamento acompanha essa lógica cíclica. Políticas de "socialização 
do investimento" são expressão de acúmulo político e institucional 
ulterior, que inclui a criação e desenvolvimento de instituições de 
diversa tipologia, a formação de um sólido sistema financeiro e de 
capacidade produtiva instalada de alta complexidade e integrada." 
(JABBOUR, PAULA, 2018, p. 5) 

Visto que o objetivo geral seria a manutenção do investimento a partir do 

pleno emprego, esta finalidade circunda a ascensão e a destruição cíclica, que, 

por consequência, indica uma nova ascensão. Jabbour e Paula (2018), 

destacam o papel fundamental do investimento público neste processo, que 

estaria fundamentado pela postura estatal, descrita por Keynes (1996) como a 

"socialização do investimento". No mais, a ideia de readaptações institucionais 

constantes, construiria a base para férteis relações entre o Estado e o setor 

privado, a partir da utilização de ferramental macroeconômico, da alocação de 
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recursos e de efeitos de encadeamento que derivam para um efeito 

transbordamento já na década de 90. 

Este ecossistema, encabeçado pelo PCCh, é apontado por Jabbour et 

al. (2020) como uma "economia de prontidão", que seria um elemento da "Nova 

Economia do Projetamento", derivada do projetamento rangeliano e 

caracterizado por uma elevação do grau de racionalidade do processo produtivo 

(JABBOUR et al., 2020). Isto se demonstraria na habilidade rápida e eficiente de 

mobilização no sentido de conter eventos que, do ponto de vista econômico, 

poderiam desestabilizar a efetivação da demanda e o projeto anticíclico como 

um todo. Vide a expressiva resposta à pandemia do Covid-19, onde esta 

capacidade de mobilização foi posta em xeque. No ano de 2020, o PIB chinês 

foi o único dentre os países emergentes e avançados a apresentar crescimento 

(TABELA 1), mesmo contando com uma das mais eficientes políticas de 

isolamento social, e, consequentemente, baixo número de mortes em função da 

pandemia, quando comparado a outros líderes mundiais (TABELA 2). 
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TABELA 1 - VARIAÇÃO DO PIB 2020 E PROJEÇÕES 

Ano 

Projeções 

2020 2021 2022 

Produção Mundial -3,3 6,0 4,4 
Economias Avançadas -4,7 5,1 3,6 
Estados Unidos -3,5 6,4 3,5 
União Europeia -6,6 4,4 3,8 
Alemanha -4,9 3,6 3,4 
França -8,2 5,8 4,2 
Itália -8,9 4,2 3,6 
Espanha -11,0 6,4 4,7 
Japão -4,8 3,3 2,5 
Reino Unido -9,9 5,3 5,1 
Canadá -5,4 5,0 4,7 
Demais Economias Avançadas -2,1 4,4 3,4 
Mercados Emergentes e Países em Desenvolvimento -2,2 6,7 5,0 
China 2,3 8,4 5,6 
Índia -8,0 12,5 6,9 
Rússia -3,1 3,8 3,8 
Brasil -4,1 3,7 2,6 
México -8,2 5,0 3,0 

FONTE: Fundo Monetário Internacional. ADAPTAÇÃO: O autor (2021). 
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TABELA 2 - PAÍSES MAIS AFETADOS PELA PANDEMIA DE COVID-19 DE 2020 A JULHO 
DE 2021 

MORTES POR 100 
POSIÇÃO PAÍS CASOS MORTES FATALIDADE MIL HAB. 

1 Estados Unidos 337.230.95 605.567 1,80% 184,49 
2 Brasil 18.792.511 525.112 2,80% 248,81 
3 Índia 30.619.932 403.281 1,30% 29,51 
4 México 2.541.873 233.689 9,20% 183,18 
5 Peru 2.066.677 193.389 9,40% 594,85 
6 Rússia 5.568.104 136.279 2,40% 94,39 
7 Reino Unido 4.947.274 128.495 2,60% 192,26 
8 Itália 4.263.797 127.68 3,00% 211,75 
9 França 5.848.973 111.36 1,90% 166,06 
10 Colômbia 4.375.861 109.466 2,50% 217,46 
11 Argentina 4.552.750 96.521 2,10% 214,78 
12 Alemanha 3.738.862 91.068 2,40% 109,55 
64 China 103.89 4.848 4,70% 0,35 

FONTE: Johns Hopkins University and Medicine. ADAPTAÇÃO: O autor (2021) 

Esta prontidão não se resume a eventos adversos pontuais, como uma 

pandemia ou uma crise financeira global. A RPC lida com a efetivação da 

demanda constantemente, sobretudo, ao lidar com os efeitos do aumento da 

eficiência produtiva, e a gradual retirada do fator trabalho, a partir da planificação 

da destruição criativa (JABBOUR, et al. 2020). 

Jabbour e Dantas (2021), apontam este processo, intitulado de "A Nova 

Economia do Projetamento", como uma "nova formação econômico-social", para 

qual, a abrangência das bases teóricas ocidentais pode ter alcançado seu limite. 

Nesse sentido, concluo que as teorias de Keynes, Minsky e Schumpeter são 

úteis para interpretar a economia chinesa, mas é necessário levar em 

consideração que naquele país existe algo novo acontecendo, que extrapola a 

mera correção de falhas proposta pela socialização do investimento, através da 

destruição criativa ou seguindo a agenda para estabilização. Afinal de contas, na 

RPC o setor privado está a serviço do Estado, e não o contrário. 
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4. CONCLUSÃO 

Este trabalho buscou explorar e interpretar as últimas décadas da 

história econômica chinesa. A utilização dos CIN, permite observar os processos 

políticos e institucionais atrelados ao progresso técnico e econômico. A partir da 

base teórica adotada, nota-se que o processo iniciado por Deng Xiaoping se 

demonstra adaptativo e contínuo, composto por diversos elementos que 

convergem no sentido de garantir a manutenção do investimento e da renda. 

Seja através de D1 ou D2, estas variáveis se misturam, indicando a necessidade 

da obtenção de investimento para estímulo do pleno emprego e do pleno 

emprego para a manutenção do investimento. Durante este processo, 

deformações se apresentam e forçam inovações institucionais para o 

funcionamento desta estratégia empregatícia. Nesse contexto, o Estado chinês 

aponta a direção para onde o mercado deve seguir, a partir de políticas 

econômicas, sobretudo a creditícia, e encadeamentos impostos por mais de uma 

centena de conglomerados estatais. 

As justificativas teóricas aqui expostas são pertinentes para o estudo do 

caso inicialmente proposto, no entanto, através deste primeiro processo, conclui-

se que a China vai além do que está proposto no sentido de estabilizar uma 

economia nacional. Os ciclos utilizados para organização temporal, juntos ao 

pensamento de Ignacio Rangel e Elias Jabbour, demonstram que a cada um 

destes períodos a economia estará mais complexa e a constante busca por 

aprofundar o desenvolvimento contribui para a necessidade recorrente de 

políticas concebidas para a estabilização. 

Um eventual contraste entre o "Estado Empreendedor" chinês com 

demais países não foi o objeto de estudo e não pode ser apontado. Quanto às 

proposições iniciais de Keynes, Schumpeter e Minsky; que complementam está 

ideia, vejamos: A "socialização do investimento" na China, como previamente 

colocado, vai além da pura estabilização vislumbrada por seu idealizador. Esta, 

simboliza o plano inicial do ciclo e fundamenta as bases para o progresso. A 

"destruição criativa", por sua vez, seria planificada, apresentando-se não apenas 

no sentido de inovações instigadas por falhas de mercado, mas por um 

balizamento estatal com ampla visão do mercado, evitando o aprofundamento 
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da instabilidade econômica precedente a este fato e as armadilhas futuras, 

sobretudo no que tange a discussão sobre avanço tecnológico e retirada do fator 

trabalho. Este último ponto nos leva à Misnky. A estabilização através do 

emprego pode ser utilizada como nexo explicativo para o presente caso, mas a 

distribuição setorial deste fator revela uma visão mais ampla, para além da 

proposição do autor. 

Nesse sentido, a constatação de que economia da China seria uma 

"nova formação econômica-social", pode ajudar a elucidar a parcial 

incompatibilidade entre teoria e realidade. Para pesquisas futuras, esse poderá 

ser o tema central. Para além de buscar teorias ocidentais, deve-se compreender 

o paciente do estudo como questão central, partindo da possibilidade de que ali 

ocorra algo novo em constante evolução. 
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