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Introdu��o

Inicialmente quero cumprimentar o Dr. Gilberto Vaz por sua iniciativa e 

persistência, ao organizar e manter em atividade este Grupo de Estudos da 

Cultura Chinesa. É uma iniciativa importante que ajuda a preencher uma

lacuna, qual seja a falta de conhecimento por parte do Brasil sobre aquele 

importante país asiático. Iniciativas como esta ajudam a ampliar o 

conhecimento sobre a China. Por que é importante para nós brasileiros 

conhecer melhor a China? Nas últimas três décadas a economia chinesa 

cresceu rapidamente, é hoje a segunda economia do mundo e poderá ser a 

primeira em três décadas. Além disso, a China é hoje o maior parceiro 

comercial do Brasil. 

Vários fatores têm tido papel importante no processo de transformações 

realizado pela China nas últimas décadas. Limitação de tempo e espaço só 

permite mencionar e descrever sucintamente alguns desses fatores, quais 

sejam: 1) aspectos da história política e econômica da China, 2) o processo de 

mudanças estruturais, 3) o ambiente externo e as reformas, 4) as grandes 

transformações desde a abertura, 5) as zonas especiais, 6) os investimentos 

estrangeiros diretos, 7) a política de comércio exterior, 8) reação da China à 

crise internacional de 2008/2009, reflexos nas relações com o Brasil. 
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Aspectos da História Política e Econômica da China

País de cultura milenar, a China foi uma grande potência durante séculos, mas 

em virtude de dissenções internas, em meados do século 18 iniciou uma 

tendência declinante, acelerada décadas mais tarde em consequência de 

pressão  e intervenções de países ocidentais, do Japão e da Rússia.  

Em 1912 foi proclamada a República da China, sob a liderança do médico Sun 

Yat-sen. Em 1925 o general Chiang Kai-shek assumiu a liderança do partido 

nacionalista Kuomintang e do país. Na década de 1930 o Japão ocupou partes 

do território chinês. Chiang Kai-shek e Mao Zedong, líder do Partido Comunista 

Chinês, firmaram uma aliança para lutar contra o Japão, mas com a derrota 

daquele país em 1945, os dois líderes chineses entraram em conflito. Mao saiu 

vitorioso, fundou em 1949 a República Popular da China (RPC)e Chiang Kai-

shek se refugiou na ilha conhecida por Formosa ou Taiwan e lá estabeleceu a 

República da China.

Mao liderou a China durante duas décadas e meia, porém suas políticas de 

desenvolvimento não alcançaram os objetivos desejados. Após sua morte 

(1976), sob a liderança de Deng Xiaoping, a China iniciou a partir do final dos 

anos 70 uma série de reformas e a abertura econômica que conduziu a um 

rápido desenvolvimento.

O Processo de Mudanças Estruturais

O processo de mudanças estruturais na China tem sido parte de uma transição 

gradativa de uma economia de planejamento centralizado para uma economia 

de mercado, sob coordenação do Estado, que é controlado pelo Partido 

Comunista Chinês. A principal estratégia utilizada tem consistido na adoção 

seletiva de normas e regras flexíveis a fim de atender às prioridades 

econômicas estabelecidas.

Os elementos principais nesse processo de transição têm sido a diminuição do 

papel de empresas estatais, a adoção seletiva de incentivos de mercado, por 

meio de reformas dos sistemas de preços, por exemplo, das leis relativas à 
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mobilidade da m�o de obra, do com�rcio exterior, dos investimentos 

estrangeiros diretos (IED), etc.

Nas d�cadas de 1980 e 1990 bancos estatais chineses ofereciam grande 

facilidade de cr�dito para ind�strias e setores considerados priorit�rios, que 

recebiam incentivos fiscais. A economia tem se beneficiado de grandes 

volumes de investimentos em infraestrutura f�sica, financiamento 

governamental, cr�dito com juros preferenciais, e redu��o de impostos. 

O Ambiente Externo e as Reformas

O processo de abertura e as reformas na China, principalmente nos primeiros 

anos, coincidiram com dois fatores externos importantes: 1) uma nova etapa do 

processo de globaliza��o, com redu��o dos custos de transporte, da 

comunica��o e da informa��o—com a era do computador, que constituiu 

importante ferramenta para a moderniza��o dos processos de gest�o; e 2) uma 

fase positiva da economia internacional, com grande demanda do mercado 

global. A China soube aproveitar e se beneficiou dessas condi��es favor�veis. 

As Grandes Transformações Desde a Abertura (1978)

Muitos estudiosos indicam tr�s causas principais da estagna��o econ�mica da 

China antes da abertura: 1) falta de objetivos econ�micos, 2) institui��es 

ineficientes,  3) falta de incentivos. Considera��es ideol�gicas e de defesa 

nacional eram mais importantes. Com a cria��o de incentivos, inicialmente na 

agricultura, mobilidade social (vertical e horizontal), forma��o de novas 

empresas, estabelecimento de firmas estrangeiras, surgiram novas 

oportunidades e r�pida expans�o das exporta��es e do mercado interno.

Duas iniciativas foram de grande import�ncia para as mudan�as: 1) o 

crescimento do setor de Pesquisa e Desenvolvimento e a mudan�a (embora 

parcial) dessa atividade da esfera governamental para a iniciativa privada; e 2) 

a crescente influ�ncia de firmas estrangeiras que contribu�ram para dinamizar 
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os neg�cios e aumentar a competitividade, com a implanta��o de centros de 

pesquisa e inova��es, rapidamente incorporadas � ind�stria exportadora. 

As “Zonas Especiais”

Uma iniciativa importante foi a cria��o das “zonas especiais”.  Elas surgiram 

como alternativa � liberaliza��o total da economia e tiveram r�pido 

crescimento. S�o �reas onde n�o se aplicam as normais aduaneiras gerais. 

S�o abertas ou enclaves, abrangem todos os setores da economia; 

desenvolvem atividades diversas, como incentivos em infraestrutura, isen��es 

tribut�rias, liberdade cambial, redu��o burocr�tica, facilidade para investimento,  

liberdade cambial. A China tem criado v�rios tipos de “Zonas Especiais”: Zonas 

de Desenvolvimento Econ�mico, Zonas de Processamento de Exporta��es 

(ZPE), Zonas Fronteiri�as de coopera��o Econ�mica (ZFCE), Zonas de 

Investimento Taiwan�s (ZIT), Zonas de Turismo (ZT), Zonas de 

Desenvolvimento Econ�mico e Tecnol�gico (ZDET). 

At� recentemente a China havia criado um total de 49 ZDET, 27 nas regi�es 

costeiras do leste e 22 no centro-oeste do pa�s. Al�m disso, foi autorizada a 

pol�tica de zona de explora��o econ�mica e tecnol�gica no Parque Industrial 

de Suzhou, Zona manufatureira para exporta��es de Jinqiao, Zona de 

explora��o econ�mica e tecnol�gica de Daxie em Ningbo, Zona de 

investimento de Haicang em Xiamen, Zona de Explora��o de Yangpu em 

Hainan etc.

O Papel do Investimento Estrangeiro Direto (IED)

Como parte da abertura econ�mica o Governo chin�s passou a incentivar o 

investimento estrangeiro direto (IED), mas sempre influenciou a distribui��o 

setorial desses investimentos, classificados em tr�s categorias: “proibidos”, 

“permitidos” e “encorajados”. A categoria dos “encorajados” -- por exemplo, nas 

ind�strias de alta tecnologia --, recebia incentivos especiais e tratamento 

preferencial, como isen��o ou ressarcimento de impostos, importa��o de 

equipamentos com isen��o de impostos, acesso privilegiado � infraestrutura 

p�blica, como fonte de energia, etc. Procedimentos administrativos foram 

tamb�m simplificados com refer�ncia �s “zonas de livre com�rcio e 
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desenvolvimento de alta tecnologia”, assim como outros benef�cios, como 

subs�dios na ocupa��o de terra e no fornecimento de energia.   

Política de Comércio Exterior

Antes de seu ingresso na OMC (2001) a pol�tica de com�rcio exterior da China 

era extremamente protecionista, especialmente no que se referia ao setor 

industrial. Por outro lado, a liberaliza��o gradual do com�rcio exterior permitiu a 

importa��o de tecnologias �s quais a China n�o teria tido acesso caso tivesse 

mantido a pol�tica protecionista.  Portanto, essa abertura foi fundamental para 

as mudan�as estruturais e para o processo de ado��o de inova��o na ind�stria 

chinesa. 

Mudan�as na pol�tica de com�rcio exterior permitiram grande aumento das 

exporta��es de produtos industrializados, sem os quais n�o teria sido poss�vel 

realizar as transforma��es estruturais, baseadas numa combina��o de 

excedente de m�o de obra e r�pido aumento de investimentos.  As firmas 

exportadoras se beneficiaram de v�rios privil�gios, como pre�o relativamente 

baixo, isen��o de impostos, al�m da r�pida incorpora��o de novas tecnologias. 

Com o aprofundamento das reformas e a descentraliza��o do com�rcio 

exterior, que permitiu o ingresso de grande n�mero de empresas privadas, 

muitos dos incentivos foram gradativamente descontinuados, barreiras n�o 

tarif�rias t�m sido eliminadas, e as tarifas aduaneiras, em geral, t�m sido 

tamb�m diminu�das. 

Reação da China à Crise Internacional 

A China � considerada hoje o principal motor da economia mundial. Qualquer 

mudan�a no ritmo de crescimento da economia chinesa ter� repercuss�es 

globais e especialmente no Brasil, exportador de commodities para aquele 

pa�s. Com a crise global que atinge principalmente os mercados de pa�ses 

ricos – Estados Unidos e Europa – houve grande queda das importa��es de 

produtos chineses por parte daqueles mercados. A crise internacional, a partir 

de 2008, conjugada com as condi��es vigentes na China, como abund�ncia e 

facilidade de cr�dito, vinha causando r�pido aumento da infla��o, al�m de

amea�a de surgimento de bolha no setor imobili�rio.
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Desde 2009 o governo chin�s vinha adotando medidas de conten��o do 

cr�dito, especialmente para a compra de im�veis como estrat�gia de 

investimento, uma vez que os investimentos em poupan�a rendem juros muito 

baixos e as fam�lias que possu�am condi��es passaram a investir em im�veis, 

como alternativa.  Entretanto, surgiram dois problemas: 1) o receio de que o 

setor de constru��o civil, importante para a composi��o do PIB, declinasse 

al�m do limite desej�vel e 2) a taxa de infla��o j� ultrapassava os 6% ao ano. 

Al�m disso, relat�rio divulgado pelo FMI em meados de novembro de 2011 

alertava que os bancos chineses estariam vulner�veis aos “riscos da explos�o 

do cr�dito n�o regulado e da queda dos pre�os no setor imobili�rio, o que 

poderia levar a calotes”. 

Tudo indica que o governo concluiu que as medidas para controlar a infla��o e 

as restri��es ao cr�dito foram demasiadamente fortes e estariam causando 

desequil�brio na economia. A queda das vendas no mercado imobili�rio, por 

exemplo, em pouco tempo alcan�ou 25%, causando apreens�o dos 

propriet�rios que viam a possibilidade de r�pida desvaloriza��o de seus 

im�veis, adquiridos por pre�os elevados. Como parte das medidas para 

reverter rapidamente essa situa��o o governo cortou em 0.5 pontos 

percentuais os dep�sitos compuls�rios mantidos no Banco Popular da China –

o Banco Central do pa�s--, medida que visa � maior libera��o das opera��es de 

cr�dito com o fim de estimular o consumo. Entretanto, de acordo com 

especialistas, os cortes dos dep�sitos compuls�rios teriam que ser pelo menos 

quatro pontos percentuais, ou seja, deveriam cair dos atuais 21% para 17%, a 

fim de permitir maior disponibilidade de cr�dito, especialmente no mercado 

imobili�rio. 

De qualquer modo, as medidas do governo chin�s aparentemente 

surpreenderam os analistas e o pr�prio mercado e parecem refletir a inten��o 

de tornar mais flex�vel a pol�tica monet�ria e de cr�dito. Nenhum corte dessa 

natureza havia sido feito desde 2008, quando houve o estouro da bolha 

imobili�ria nos Estados Unidos. Segundo o notici�rio internacional o vice-

ministro de Finan�as chin�s, Zhu Guangyao teria declarado que “a economia 

mundial enfrenta uma situa��o pior que a de 2008” e que “a atual crise da 

d�vida, em alguma medida, � mais s�ria e desafiadora do que a crise financeira 
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internacional que se seguiu � queda do Lehman Brothers”. Por essa raz�o, 

declarou o vice-ministro, � importante a coopera��o de todos os pa�ses. 

A desacelera��o da economia parece estar se espalhando para os pa�ses 

emergentes, como China, �ndia e Brasil, embora eles nunca estivessem

completamente imunes � crise. China e Brasil anunciaram no mesmo dia 

(30/11/11) maior afrouxamento de suas pol�ticas monet�rias, muito 

possivelmente como resultado da a��o coordenada de seus bancos centrais, a 

fim de tentar impedir agravamento da crise de cr�dito. A expectativa � que 

novas medidas sejam anunciadas no futuro pr�ximo tendo em vista o 

reaquecimento de suas economias a partir do segundo semestre de 2012, o 

que os ajudar� a reduzir o impacto da crise econ�mica que atinge os Estados 

Reflexos nas relações China-Brasil 

As rela��es do Brasil com a China t�m avan�ado rapidamente, apesar das 

grandes diferen�as entre os dois pa�ses e da dist�ncia geogr�fica entre eles. A 

presen�a da China no Brasil � cada vez maior e o com�rcio entre os dois 

pa�ses tem evolu�do de maneira surpreendente. De 2000 a 2010 as 

exporta��es do Brasil para a China cresceram quase 20 vezes. Em 2009 a 

China ultrapassou os Estados Unidos como maior parceiro comercial do Brasil, 

e em 2010 o com�rcio entre os dois pa�ses cresceu mais de 50%, alcan�ando 

$56 bilh�es, ao passo que o comercio do Brasil com os Estados Unidos 

cresceu 30%, alcan�ando $45bilh�es. 

No contexto multilateral – G20 e BRICS – as rela��es entre os dois pa�ses t�m 

sido satisfat�rias, tendo em vista objetivos comuns. Mas inegavelmente h� 

algumas dificuldades nas rela��es bilaterais. As exporta��es brasileiras para a 

China t�m sido principalmente commodities (min�rio de ferro e soja), ao passo 

que a China exporta para o Brasil produtos industrializados de alto valor 

agregado. Em sua primeira visita oficial � China (abril de 2011), a Presidente 
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Dilma Rousseff levantou essa quest�o junto �s autoridades chinesas, 

argumentando que a China poderia importar do Brasil n�o apenas 

commodities, mas tamb�m produtos industrializados com alto valor agregado.   

O governo chin�s prometeu adquirir avi�es fabricados pela Embraer.  

Em um ensaio publicado na London Review of Books Perry Anderson, 

conhecido jornalista brit�nico, escreveu: “O grande desenvolvimento chin�s 

tem afetado virtualmente o mundo todo. Mas o Brasil � sem d�vida o pa�s onde 

o desenvolvimento chin�s tem sido mais importante” (tradu��o livre). De um 

total de $48.46 bilh�es de investimento estrangeiro direto recebido pelo Brasil 

em 2010, $17 bilh�es foram origin�rios da China, embora quase todo esse 

valor tenha sido canalizado para setores de interesse direto da China, ou seja, 

commodities e energia; parte desse investimento se destinou � transa��o 

realizada pela empresa chinesa Sinopec, que comprou 40% da Repsol Brazil 

por $7.1 bilh�es.   

Durante visita ao Brasil, em maio de 2011, Chen Deming, Ministro  do 

Com�rcio chin�s, declarou: “H� um grande interesse por parte de executivos 

chineses em investir mais no Brasil. H� um ambiente favor�vel ao investimento 

estrangeiro.” O ministro acrescentou que tais investimentos ajudar�o a criar 

mais  empregos no Brasil. 

Para concluir, o cen�rio internacional � de grandes incertezas e a expectativa � 

que poder� ter reflexos negativos na economia chinesa. Analistas mais 

otimistas acreditam que apesar desse cen�rio, no curto prazo o crescimento da 

economia chinesa ficar� entre 8% e 9%. Previs�es menos otimistas antecipam 

um crescimento de apenas 5% a 6% da economia chinesa em 2012. Esta 

�ltima alternativa poder� ter repercuss�es negativas sobre poss�veis 

investimentos chineses no Brasil, assim como nas importa��es de produtos 

brasileiros. 

Agrade�o pela aten��o e me coloco a disposi��o para perguntas e 

coment�rios. Os interessados poder�o entregar em contato para c�pia deste 

texto e das principais refer�ncias consultadas para sua elabora��o. 


