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RESUMO 

 

Essa monografia objetiva analisar a trajetória e os impactos econômicos das reformas 

econômicas implementadas na China sob a liderança de Deng Xiaoping, que promoveu 

a substituição de uma economia centralmente planificada, herdada do período maoísta 

(1949-1976), pela integração da China no mercado internacional e da maior participação 

do mercado na organização da economia, sem, todavia, abandonar o monopólio político 

exercido pelo Partido Comunista da China. Resgatam-se os principais indicadores da era 

maoísta, bem como do período imediatamente anterior ao início da implementação das 

reformas, para serem comparados com seu desempenho durante e após as reformas até 

meados dos anos 2000. Argumenta-se que a ideia de Deng Xiaoping em relação ao 

Socialismo com Características Chinesas, que considerou as singularidades chinesas, 

utilizando-as ao seu favor, foi essencial para o sucesso de sua proposta de 

desenvolvimento, assegurando à China resultados igualmente únicos. 

 

Palavras-chave: China; Economia Chinesa; Deng Xiaoping; Reformas Econômicas. 

 

JEL No. O53, P21 
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ABSTRACT 

 

This monograph aims to analyze the trajectory and economic impacts of economic 

reforms implemented in China under the leadership of Deng Xiaoping, who promoted the 

replacement of a centrally planned economy, inherited from the Maoist period (1949-

1976), by China's integration in the international market, and the greater participation of 

the market in the organization of the economy, without abandoning the political 

monopoly exercised by the Communist Party of China. The main indicators of the Maoist 

era, as well as of the period immediately before the beginning of the implementation of 

the reforms, are retrieved to be compared with their performance during and after the 

reforms until the mid-2000s. It is argued that Deng Xiaoping's idea in relation to 

“Socialism with Chinese Characteristics”, which considered Chinese singularities, using 

them to its advantage, was essential for the success of its development proposal, assuring 

China unique results. 

 

Keywords: China; Chinese Economy; Deng Xiaoping; Economic Reforms. 

 

JEL Classification: O53, P21 
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INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, a China vem se expondo à comunidade internacional como 

uma nação de grande dinamismo econômico e, ao mesmo tempo, vem sendo palco de 

grandes transformações sociopolíticas no plano interno. Sua trajetória de crescimento 

econômico, de inserção e de ascensão internacional chama atenção do mundo para o 

surgimento de uma nova potência. 

 

Do ponto de vista do desenvolvimento econômico, a China é um dos maiores 

casos de sucesso. No mesmo período em que o PIB dos Estados Unidos foi de 2,6 trilhões 

para 21 trilhões de dólares, um crescimento de cerca de 800%, o PIB chinês subiu mais 

de 9.000%. A China também foi a única grande economia que evitou uma recessão em 

2020. Segundo estimativas de especialistas, o país poderá alcançar um crescimento médio 

anual de 5,7% entre 2021 e 2025, enquanto o crescimento dos Estados Unidos deverá ser 

de apenas 1,9% ao ano. 

 

Essa ascensão só se tornou possível a partir do fim dos anos 1970, quando Deng 

Xiaoping começou a implementar reformas econômicas que reconfiguraram a estrutura 

econômica da China e possibilitaram a maior transformação já ocorrida em um país em 

um período tão curto. 

 

Isso posto, esta monografia tem como objetivo analisar o projeto de 

desenvolvimento econômico nacional chinês - definindo seu ponto de partida no ano de 

1978, quando o governo passou a direcionar seu planejamento com uma visão de longo 

prazo tendo como foco a recuperação econômica do país - a partir das reformas que 

visaram aumentar a produtividade e a competitividade da economia, modelo que ficou 

conhecido como “socialismo com características chinesas”. 

 

A monografia está dividida em três capítulos, além desta introdução. O ambiente 

político e econômico do período pré-reformas e a ascensão de Deng Xiaoping como o 

novo líder da China são detalhados no primeiro capítulo. O capítulo seguinte analisa as 

características centrais das reformas econômicas, em especial, a implementação do plano 

conhecido como as “Quatro Modernizações”. No terceiro capítulo são apresentados os 
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principais resultados das novas políticas, com foco nos indicadores econômicos e sociais. 

Ao final, são apresentadas algumas conclusões. 

 



11 

CAPÍTULO 1 – O FIM DO PERIODO MAOISTA E A ASCENSÃO DE DENG 

XIAOPING 

 

A fundação da República Popular da China (RPC) foi formalmente proclamada 

por Mao TséTung1, presidente do Partido Comunista da China (PCCh), em outubro de 

1949. Após esse evento, a China ingressaria em um período de relativa coesão política 

em torno do PCCh, que, entre 1949 e 1976, implementaria uma série de mudanças 

profundas sobre as estruturas sociais herdadas dos períodos anteriores (CARVALHO, 2013, 

p. 22.). 

 

Durante o chamado Período Maoísta (1949-1976), o centro dos principais debates 

no interior do PCCh seria ocupado pela conciliação do desenvolvimento das forças 

produtivas com a remoção das tradições hierárquicas e a formação de uma sociedade 

igualitária. 

 

O período sob a liderança de Mao TséTung pode ser seccionado em cinco 

principais subperíodos: 

 

▪ A Consolidação da República Popular da China (1949-1952) 

▪ O 1º Plano Quinquenal (1952-1957) 

▪ O Grande Salto Adiante (1958-1960) 

▪ A Recuperação Econômica (1961-1965) 

▪ A Revolução Cultural (1966 -1976) 

 

1.1. BALANÇO DO PERIODO MAOÍSTA 

 

O período maoísta durou desde a fundação da República Popular da China, em 

outubro de 1949, até sua morte, em 1976. Esse período foi dominado pela figura de Mao 

TséTung, líder revolucionário que defendia uma visão do comunismo em que todos os 

aspectos da sociedade deveriam estar relacionados a pautas ideológicas, seja cultural, 

econômica ou politicamente. 

 
1 O nome “Mao TséTung” é a versão segundo o sistema Wade-Giles, enquanto “Mao Zedong” é a 

tradução segundo o sistema de transcrição alfabética e fonética dos ideogramas chineses chamado Pinyin. 

Ambas são aceitas e utilizadas na transliteração da língua chinesa. 
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Após a proclamação da República Popular da China e a tomada do poder por parte 

de Mao TséTung, em 1949, o Partido Comunista da China (PCCh) tinha como propósito 

se concentrar em objetivos econômicos que trouxessem resultados que inibissem a alta 

inflação e suprissem a grande necessidade de recuperação da indústria e da agricultura 

após anos de guerra (NAUGHTON, 2007, p. 65). 

 

Em 1952, foram lançadas campanhas de reeducação e reafirmação ideológica, 

uma das principais características do período maoísta. Por exemplo, a “Campanha dos 

Três Antis” – contra a corrupção, o desperdício e a burocracia, que tinha como público-

alvo funcionários do governo, da indústria e do Partido – e a “Campanha dos Cinco Antis” 

– contra suborno, evasão fiscal, roubo de bens públicos, fraudes e divulgação de segredos 

de Estado. Tais campanhas tiveram um importante papel para a substituição gradativa da 

antiga ordem pelos valores do novo regime (CARVALHO, 2013, p. 24). 

 

Entre 1953 e 1957, a economia chinesa passou a ser orientada pelo “1º Plano 

Quinquenal”, assumidamente inspirado na experiência soviética de rápida 

industrialização. O modelo econômico soviético tinha como prioridade a industrialização 

pesada. Acreditava-se que esse setor era o pilar para o desenvolvimento não só do setor 

bélico, mas também de setores relacionados à infraestrutura (MORAIS, 2011, p. 38-48). 

 

Além disso, a União Soviética veio a se tornar o principal aliado da China. Esse 

apoio foi fundamental para o desempenho econômico do país na primeira década do 

regime comunista. No decurso do 1º Plano Quinquenal, a China integrou novos setores 

produtivos, expandindo sua produção de aço, ferro, carvão e combustíveis. Essa expansão 

foi possível por meio do apoio da União Soviética, que realizou empréstimos, 

disponibilizou maquinários, envio de técnicos ao país e treinamento. Neste período, 

houve uma rápida expansão da renda e também do controle estatal e coletivo, sendo 

extintas praticamente todas as empresas privadas no país até 1956 (CARVALHO, 2013, 

p. 26). 

 

No setor agrícola, o 1º Plano Quinquenal resultou no avanço da coletivização do 

campo, centrada na pequena propriedade familiar. Essa característica na agricultura 

somada à difusão de empresas estatais na indústria, viriam a se tornar as bases sobre as 

quais a economia chinesa se ergueria a partir de então. 
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Já ao final da década de 1950, com o objetivo de acelerar o crescimento 

econômico foi lançado o programa denominado “Grande Salto”, que visava promover 

relações de produção mais igualitárias, o desenvolvimento das forças produtivas e a 

descentralização da atividade econômica no país. Incentivando o voluntarismo patriótico, 

o Partido lançou o objetivo de “ultrapassar a Inglaterra em quinze anos”, aumentando 

simultaneamente a produção agrícola e industrial (CARVALHO, 2013, p. 26). 

 

Esse plano se concretizaria, no que tange à produção agrícola, através das 

comunas - unidades produtivas com alto grau de autossuficiência e autonomia 

administrativa -, responsáveis pela produção para consumo próprio e para entrega do 

excedente ao Estado. A criação das comunas teve como motivação não só aspectos 

ideológicos, mas também caráter militar, pois acreditava-se que a descentralização da 

produção resultaria em um país menos vulnerável a eventuais ataques externos 

(CARVALHO, 2013, p. 26). Com a instituição das comunas, iniciou-se o programa do 

“Grande Salto Adiante”. 

 

Em 1958, a produção de alimentos atingiu seu máximo, decaindo 

consideravelmente nos anos seguintes. A produção foi 15% menor no ano seguinte, e 

28,5% menor, em 1960, trazendo os primeiros indícios de um futuro colapso na oferta de 

alimentos (MORAIS, 2011, p.30). 

 

Com efeito, a queda na produção agrícola gerou o maior episódio de fome do 

século XX. Tal crise foi explicada pela ocorrência de desastres naturais, como inundações, 

e pela escassez de força de trabalho (CARVALHO, 2013, p. 27). 

 

Uma vez que os agricultores foram envolvidos em grandes projetos paralelos, 

como a irrigação dos campos e a “febre do aço”, havia menos tempo para trabalhar na 

atividade agrícola, propriamente dita; além disso, à medida que o número de fábricas 

aumentava, havia o deslocamento de trabalhadores da zona rural para as zonas urbanas, 

com o consequente aumento na demanda por alimentos nas cidades. A produção agrícola 

não conseguia acompanhar essas mudanças (PROZCZINSKI, 2019, p. 107). 
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Ainda em relação a produção de alimentos, o governo central recebia informações 

desencontradas sobre as quantidades produzidas e acreditava que o campo era capaz de 

produzir cada vez mais, exigindo entregas de produção maiores do que a capacidade de 

geração de excedente. Consequentemente, não sobrava produto suficiente para os 

camponeses alimentarem suas famílias. Com o passar do tempo, foi se evidenciando que 

os anúncios de colheitas eram exagerados e que as metas industriais eram irrealistas 

(PROZCZINSKI, 2019, p. 108). 

 

Até 1961, quando a política do “Grande Salto” foi abandonada, as estatísticas 

oficiais apontaram para cerca de vinte milhões de mortes devidas à fome em massa, 

havendo estimativas não oficiais que mencionam de 25 a 30 milhões de óbitos neste 

período (CARVALHO, 2013, p.27). 

 

Neste ano, as autoridades chinesas assumiram o fracasso do “Grande Salto” e Mao 

admitiu os equívocos cometidos sob sua liderança, retirando-se temporariamente do foco 

da política interna do país. Ao mesmo tempo, Mao se envolvia cada vez em desavenças 

internacionais, o que também contribuía para a perda de influência sobre as decisões 

internas do Partido. Essa fraqueza de Mao abriu espaço para que novas figuras 

aumentassem sua influência, como Liu Shaoqi, presidente do país desde 1959, e Deng 

Xiaoping, Secretário Geral do Partido. A reorganização da atividade agrícola passou a ser 

a prioridade do governo (CARVALHO, 2013, p. 29). 

 

Após esses acontecimentos, as políticas de recuperação propostas por Deng e Liu 

se consolidavam no Partido, gerando um antagonismo que permaneceria presente nos 

anos seguintes. Deng e Liu lideravam a frente que promovia a adoção de mecanismos de 

mercado como forma de acelerar o progresso econômico. Enquanto Mao, apoiado por Lin 

Biao, então chefe do Exército de Libertação Popular e número 2 na escala de poder do 

PCCh, Jiang Qing, esposa de Mao, e lideranças do Partido, destacando-se Zhang 

Chunqiao, Wang Hongwen e Yao Wenyuan – os quatro últimos que mais tarde ficariam 

conhecidos como “Gangue dos Quatro” -, opunham-se a tais medidas, alegando que elas 

representavam um retrocesso e restauravam a ordem capitalista que se pretendia superar. 

 

Dessa discordância, emergiu a Revolução Cultural, em 1966, que marcou o 

retorno de Mao à posição central de poder da China e o consequente afastamento de Deng 
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e Liu, tendo como objetivo preservar o comunismo chinês, expulsando os restos de 

elementos capitalistas e tradicionais da sociedade chinesa. 

 

Por conta das péssimas consequências do Grande Salto, a imagem de Mao foi 

prejudicada perante alguns membros e dirigentes do partido. A Revolução Cultural 

nasceu da necessidade de acabar com a oposição ao regime - ocorrendo uma “limpeza” 

na direção do partido - e de renovar os princípios da revolução socialista, extinguindo-se 

o padrão burocrático de dominação “de cima para baixo”, que explorava os camponeses. 

Além disso, promoveu-se a rejeição a princípios capitalistas de acumulação e de 

privilégios sociais (PROZCZINSKI, 2019, p. 112). 

 

Para alcançar seu propósito, Mao incitou os jovens descontentes e estudantes a 

participar da revolução, argumentando que eles aprenderiam a fazer a revolução fazendo 

a revolução. Combateram-se, assim, os chamados “Quatro Velhos Conceitos” - velhas 

ideias, velha cultura, velhos costumes e velhos hábitos -, mobilizando cerca de dez 

milhões de jovens. Daí em diante, o culto à personalidade de Mao se tornou cada vez 

mais significativo, não havendo a possibilidade de alguém contradizer essa realidade 

(PROZCZINSKI, 2019, p. 116). 

 

A Revolução Cultural, além de resultar em prejuízos econômicos e culturais, 

provocou um alto número de mortes e foi considerado o período mais radical e turbulento 

de toda a história da República Popular da China. Apenas após a morte de Mao TséTung 

e a prisão da Gangue dos Quatro, em 1976, a Revolução Cultural chegou ao fim 

(PROZCZINSKI, 2019, p. 119). 

 

Do ponto de vista econômico, os importantes avanços na industrialização pesada 

e na infraestrutura, a estatização dos meios de produção, a planificação da economia e a 

pouca elevação da produtividade agrícola foram as principais transformações estruturais 

durante o período maoísta (CARVALHO, 2013, p. 40). 

 

Nesse intervalo de quase três décadas, a China cresceu a uma taxa anual média de 

4,4%, consideravelmente maior que a taxa verificada entre 1820 e 1952, que ficou na 

média anual de 0,2% (Idem, p. 44). À guisa de comparação, de 1700 a 1820, o PIB per 

capita chinês praticamente não sofreu variação e, entre 1820 e 1952, o PIB per capita caiu 
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a uma taxa anual média de 0,1%. No período entre 1952 e 1978, o país reverteu a 

tendência à estagnação, com o PIB per capita crescendo a uma taxa anual média de 2,3% 

(CARVALHO, 2013, p. 40). 

 

Ainda no decorrer desses anos, a participação do setor primário no PIB caiu de 

60% para 34%, enquanto o setor secundário aumentou sua participação de 10% para 40%. 

Outro grande fato que marcou o período maoísta foi o grande e rápido crescimento da 

população chinesa. Enquanto entre 1820 e 1952, mais de um século, portanto, a população 

cresceu 49%, entre 1952 e 1978, o país passou de 569 milhões habitantes para 956 

milhões, um aumento de 68%. As principais causas desse aumento populacional 

estiveram relacionadas às melhorias verificadas na saúde básica, que resultou em uma 

diminuição de 50% na taxa de mortalidade infantil e de um considerável aumento na 

expectativa de vida: de 38 anos para 64 anos. Houve também um aumento na escolaridade 

média da população chinesa, que passou de 1,7 para 5,3 anos dedicados à escola entre 

pessoas com mais de 15 anos. Além da ampliação dos serviços básicos de saúde e 

educação, houve também um grande avanço na oferta de trabalho, assegurando melhores 

condições mínimas de vida e uma das menores desigualdades de renda do mundo 

(MORAES, 2011, p.39-53). 

 

1.2. A ASCENSÃO DE DENG XIAOPING 

 

Deng Xiaoping nasceu no sudoeste da China, na província de Sichuan, em 1904. 

Seu pai, Deng Wenming, era um proprietário de terra que possuía uma renda estável, e 

proporcionava a Deng e sua família uma vida acima da média dos padrões chineses da 

época. Aos cincos anos, Deng iniciou seus estudos em um tradicional colégio primário 

privado. 

 

Já em sua adolescência, Deng participou do Movimento de 4 de Maio, um 

movimento cultural e político que cresceu graças a manifestações estudantis em Pequim, 

em 4 de maio de 1919, onde estes protestavam contra a fraca resposta do governo chinês 

em relação ao Tratado de Versalhes, especialmente a permissão dada ao Japão para 

manter territórios em Shandong que tinham sido devolvidos pela Alemanha após o ataque 

realizado ao porto alemão de Tsingtao na China, no decorrer da Primeira Guerra Mundial 
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pelo Japão e Reino Unido. Este evento despertou em Deng os primeiros interesses pela 

política. 

 

Com dezesseis anos, Deng foi para a França. Nesse período seus pais já não 

podiam mais apoiá-lo financeiramente e Deng precisou trabalhar em vários lugares para 

garantir o seu sustento. Essa experiência o fez compreender o funcionamento do sistema 

de exploração capitalista e, segundo afirmações do próprio anos depois, adquirir 

consciência de classe. Em 1923, juntou-se à Liga da Juventude Socialista Chinesa na 

França, onde fez parte de um programa de estudos e trabalhos dirigido por Zhou Enlai, 

aderindo ao comunismo de forma definitiva. Em 1926, ingressou na universidade Sun 

Zhongshan, em Moscou, e um ano mais tarde foi enviado para a China, envolvendo-se, a 

partir de então, na luta revolucionária ao lado de Mao TséTung (PROZCZINSKI, 2019, 

p. 198). 

 

Em 1949, Deng participou da proclamação da República Popular da China, em 

Pequim, e se tornou responsável por liderar a pacificação do sudoeste da China, no cargo 

de primeiro secretário do Departamento do Sudoeste. Em 1952, Deng foi a Pequim para 

assumir os cargos de vice premiê e vice-presidente do Comitê de Finanças. Em seguida, 

ele assumiu os cargos de Ministro das Finanças e Diretor do Gabinete de Comunicações. 

Entretanto, em 1954, foi removido de todos esses cargos, ocupando apenas o cargo de 

vice premiê. Já em 1956, tornou-se chefe do Departamento de Organização do Partido 

Comunista e membro da Comissão Militar Central. 

 

Após apoiar Mao TséTung em suas campanhas anti-direitistas, Deng atuou como 

Secretário Geral do Partido Comunista Chinês e dirigiu os assuntos diários do país, ao 

lado do Presidente Liu Shaoqi e do Primeiro-Ministro Zhou Enlai. Porém, as políticas 

propostas por Deng e Liu traziam a ênfase para a economia, levando-o a um afastamento 

dos dogmas ideológicos maoístas durante o período do Grande Salto. 

 

Mao temia que as políticas econômicas reformistas de Deng e Liu pudessem 

apresentar riscos ao comunismo, levar à restauração do capitalismo e acabar com a 

Revolução Chinesa. Assim, em 1966, durante a Revolução Cultural, Deng sofreu 

perseguição política e sua posição moderada o fez ser considerado um 
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contrarrevolucionário. Em 1969, Deng foi enviado junto com sua família para a província 

de Jiangshi. 

 

Figura 1 - Cartaz de Propaganda - Abaixo com Deng Xiaoping! Abaixo com Liu Shaoqi! 

Levante Alto a Grande Bandeira do Pensamento do Mao TséTung, 1967. 

 

Fonte: PROZCZINSKI. 2019, p. 240 

 

Em 1973, Deng foi reabilitado por Mao, com o apoio de Zhou Enlai. Era do 

interesse de Zhou que Deng ocupasse todos os importantes cargos que ele possuía, devido 

à deterioração de suas condições de saúde. Deng passou a atuar ao lado de Zhou em suas 

tarefas diplomáticas, tendo, em 1974, substituído Zhou como o principal interlocutor com 

os Estados Unidos. Nos anos seguintes, Deng passou a acumular os cargos de Chefe do 

Exército e Vice Primeiro-Ministro, ampliando seus poderes dentro do Partido e do 

governo. 

 

A ascensão de Deng foi interrompida após uma ampla manifestação em 

homenagem a Zhou Enlai, por ocasião de sua morte, em janeiro de 1976, reunindo cerca 

de cem mil pessoas na Praça da Paz Celestial em Pequim, em descumprimento às ordens 
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da autoridade oficial que havia banido qualquer tipo de luto. Deng, acusado de incitar o 

ocorrido, foi novamente deposto de seus cargos e preso. Contudo, desta vez, Deng contou 

com prisão domiciliar, pois, por conta de seu grande prestígio nas Forças Armadas, uma 

pena mais severa poderia impulsionar uma onda de conflitos internos. Com efeito, o 

Exército de Libertação Popular encontrava-se muito mais próximo a Deng que de Mao. 

 

Com a morte de Mao TséTung, em setembro de 1976, o novo líder chinês passou 

a ser Hua Guofeng, o qual havia sido nomeado por Mao como número 2 do Partido, em 

1971, após a morte de Lin Biao. De início, surgiu a dúvida sobre qual direção seguir: 

continuar o trabalho de Mao TséTung ou romper com o maoísmo e iniciar um projeto 

reformista. Hua tentou uma posição conciliadora que lhe desse o apoio dos diversos 

grupos. Entretanto, paralelamente, a “Gangue dos Quatro”, grupo que controlava os 

principais órgãos de poder do Partido durante o período final da Revolução Cultural, tinha 

outros planos. Os membros do grupo acreditavam que o sucessor de Mao deveria ser um 

deles, já que se julgavam os únicos capazes de continuar o projeto iniciado durante a 

Revolução Cultural. O grupo, que permaneceu no controle das mídias governamentais, 

começou a publicar artigos e mobilizar milícias urbanas radicalizadas a seu favor e, 

depois, tentou aplicar um de golpe de estado, sendo impedidos pelo exército, que estava 

ao lado Hua. 

 

Entre a morte de Mao, em 1976, e a 3ª Plenária do XI Congresso do Partido 

Comunista, em 1978, quando Deng começou a de fato ser visto como a nova liderança 

do país, Hua Guofeng foi a principal autoridade da China. Hua declarou a prisão da 

Gangue dos Quatro, cujos membros foram levados a julgamento sob a acusação de crimes 

políticos cometidos ao longo da Revolução Cultural. Hua também anunciou a política 

conhecida como “Dois Quaisquer”, segundo a qual o PCCh defendeu seguir as decisões 

políticas e instruções deixadas por Mao. Em 1977, contando com o apoio de importantes 

movimentos do Exército e do Partido, Deng Xiaoping foi novamente reabilitado, sendo a 

ele reatribuídas suas funções políticas anteriores, como chefe do Estado-Maior e vice-

presidente do Conselho de Estado. Até o final de 1978, não haveria consenso nas decisões 

do interior do PCCh, refletindo a ambiguidade entre os posicionamentos de Hua e Deng 

(CARVALHO, 2013, p. 38-39). 
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Porém, para que Hua permitisse a Deng voltar ao cenário político, ele exigiu que 

Deng reconhecesse Hua como novo líder, demandando que Deng assinasse um 

documento declarando seu apoio. Deng, entretanto, continuava a ter grande prestígio e 

influência, não só dentro do partido, mas também perante a nação chinesa, enquanto Hua 

ainda era alguém pouco conhecido, mesmo após promover campanhas como novo líder 

da China. Dessa forma, Deng impulsionou sua própria ascensão, usando sua posição para 

construir um cenário ainda mais favorável a ele através da concessão de cargos a seus 

apoiadores. 

 

O primeiro grande sinal da ascensão de Deng à liderança do PCCh ocorreu em 

dezembro de 1978, por ocasião da realização da 3ª Plenária do XI Congresso do Partido 

Comunista, na qual Deng conseguiu apoio suficiente para anunciar uma inflexão de 

grandes proporções no interior do Partido. Nesta plenária, Deng criticou a linha política 

de Mao TséTung baseada na luta de classes, defendendo a mudança de foco do trabalho 

nacional para a construção econômica. A partir daí, iniciou-se uma nova etapa da história 

chinesa, com a abertura econômica, a aproximação ao Ocidente, em especial, com os 

Estados Unidos, a descentralização da produção rural e a modernização do socialismo 

chinês (PROZCINSKI, 2019 p. 190). 

 

Dessa forma, Hua Guofeng, apesar de continuar formalmente no poder até 1981, 

foi aos poucos sendo colocado de lado e substituído por um novo líder, DengXiaoping. 

Seu plano de governo seria conhecido como o “socialismo com características chinesas”. 
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CAPÍTULO 2 - O SOCIALISMO COM CARACTERÍSTICAS CHINESAS: 

DIAGNÓSTICO E AS QUATRO MODERNIZAÇÕES 

 

A liderança de Deng Xiaoping no PCCh foi confirmada em dezembro de 1978, na 

3ª Plenária do 11º Congresso do Comitê Central do Partido. Neste momento, ele anunciou 

o início de reformas econômicas, que ficaram conhecidas como as Quatro Modernizações 

– agricultura, indústria, ciência e tecnologia, e defesa, objetivos estabelecidos como 

prioridades do PCCh e do Estado chinês. 

 

Deng definiu a estratégia a ser seguida pelas próximas décadas, sintetizada no 

lema “uma tarefa central e dois pontos básicos”. A tarefa central estabelecida foi o 

desenvolvimento das forças produtivas, representado nas Quatro Modernizações, 

enquanto os dois pontos básicos corresponderam ao plano econômico, as reformas e a 

abertura ao exterior, e à necessidade da manutenção do controle do Estado chinês 

(CARVALHO, 2013, p. 45). Deng argumentou que nem a economia planificada e nem o 

isolamento externo, ambos vividos de forma intensa entre 1957 e 1976, mostraram-se 

capazes de promover o desenvolvimento econômico de forma mais rápida e eficiente que 

o capitalismo. Neste sentido, a China deveria buscar novos caminhos para desenvolver 

suas forças produtivas, considerando uma estratégia adaptada a sua realidade 

(CARVALHO, 2013, p. 50). Segundo Deng, as reformas econômicas deveriam ser 

conduzidas para a transformação da economia centralmente planificada existente para 

uma economia de mercado. 

 

Esse processo deveria ser realizado paulatinamente, sem sobressaltos. O 

reconhecimento das forças de mercado não implicava a negação da importância do 

planejamento central, mas sim, uma reconfiguração dos instrumentos de intervenção do 

Estado na economia, combinando a eficiência econômica ocasionada pelo mercado, com 

a estabilidade e a perspectiva de longo prazo característica do planejamento 

(CARVALHO, 2013, p. 54). 

 

Dessa forma, no começo da década de 1980, Deng adotou o termo “socialismo 

com características chinesas”. O socialismo com características chinesas assimilava o tipo 

específico de socialismo que a China deveria construir, um sistema atento às 

particularidades da sociedade chinesa. 
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“Ao realizar nosso programa de modernização devemos 

proceder da realidade chinesa. Tanto na revolução como na 

construção nós devemos também aprender com os países 

estrangeiros e nos beneficiar de sua experiência, mas a 

aplicação mecânica da experiência estrangeira e a cópia de 

modelos estrangeiros não nos levará a lugar algum. 

Aprendemos muitas lições a este respeito. Nós precisamos 

integrar a verdade universal do Marxismo com a realidade da 

China, iluminar uma trajetória própria e construir o 

socialismo com características chinesas – isto é a conclusão 

básica a que chegamos depois de revermos nossa longa 

história” (DENG, 1993c, p. 1. apud CARVALHO, 2013, p. 

50). 

 

2.1 – AGRICULTURA 

 

O início das reformas econômicas ocorreu no campo, a partir de 1979. O então 

sistema comunal foi dissolvido, e em seu lugar se estabeleceu o sistema de 

responsabilidade familiar. Neste sistema, as famílias recebiam o direito de uso das terras 

e se comprometiam a vender cotas da produção agrícola pré-definidas para o Estado. O 

restante da cota podia ser vendido livremente tanto nos mercados locais como para o 

próprio governo. A propriedade das terras rurais continuou pública, sendo do Estado ou 

coletiva, e as famílias tinham a concessão ao uso, cabendo a responsabilidade aos 

governos locais de alocarem os lotes. Além disso, nesse novo sistema, as famílias tinham 

um maior grau de autonomia para definir o que ou como produzir (CARVALHO, 2013, 

p.71). 

 

Essa descoletivização do campo teve um rápido avanço: em 1980, 5% das famílias 

rurais estavam neste sistema; em 1982, 70%; em 1983, 94%; em 1984, 97%. Como 

resultado, as unidades de produção agrícola foram fragmentadas em detrimento das 

grandes fazendas coletivas, com a redistribuição sendo feita de maneira relativamente 

equitativa, constituindo-se assim uma segunda reforma agrária (MORAIS, 2011, p. 77-

85). 
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A adoção do sistema de responsabilidade familiar no campo aumentou 

consideravelmente a produtividade do trabalho agrícola, beneficiando-se da ampliação da 

área irrigada, que dobrou entre 1952 e o final da década de 1970, do desenvolvimento de 

novas sementes e da base industrial legada pelo período maoísta. Isso elevou a oferta de 

grãos e alimentos, recuperando a renda rural e dinamizando a economia chinesa. A 

produção de grãos per capita aumentou a uma taxa anual de 3,8% ao ano entre 1979 e 

1984, enquanto no período maoísta havia sido de 2,1% (CARVALHO, 2013, p.71). 

 

A expansão da produção agrícola levou ao aumento rápido da renda no campo, 

reduzindo tanto a pobreza, com cerca de 150 milhões de camponeses sendo retirados da 

linha de pobreza, quanto a desigualdade social, devido a maior aproximação do nível de 

renda entre cidade e campo. Por conta desses resultados, o período 1979 e 1989 foi 

denominado como período da “reforma sem perdedores”, em contraposição ao período 

posterior, em que a economia continuou crescendo, mas com elevação da desigualdade 

(CARVALHO, 2013, p.71). 

 

Em 1981, três anos após esse projeto de reforma de Deng ter sido lançado, quase 

90% dos chineses viviam na pobreza extrema, segundo a definição do Banco Mundial 

(considerando quem vive com menos de US$ 1,90 por dia). No decorrer dos anos, esse 

número continuou a cair exponencialmente, chegando a menos de 2% em 2013. 

 

Figura 2 – Queda na Taxa de Pobreza da China - (% da população total) 

 

        Fonte: BBC News Brasil. 
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2.2 – INDÚSTRIA 

 

As reformas no setor industrial foram uma das mais importantes realizações 

chinesas no período pós-1978, transformando completamente a estrutura econômica 

chinesa com sua decisiva inserção no mercado mundial. Deng estabeleceu no âmbito das 

“Quatro Modernizações” que o pilar industrial tinha como princípios (SILVA, 2018, 

p.17): 

 

▪ Domínio do mercado pelo Estado 

▪ Liberalização do comércio 

▪ Formação de mercado interno 

▪ Industrialização a partir da força de trabalho camponesa 

▪ Ampla concorrência 

▪ Planificação 

 

2.2.1 - Empreendimentos de Cidades e Vilarejos 

 

Após o início das reformas econômicas no campo, que resultou na dissolução do 

sistema comunal e estabeleceu em seu lugar o sistema de responsabilidade familiar, os 

chamados Empreendimentos de Cidades e Vilarejos - Township and Villages Enterprises 

(TVEs), em inglês, Xiāngzhèn qǐyè, em mandarim - foram os protagonistas da   primeira   

fase   de   reformas. As TVEs foram de extrema importância no aumento da produção 

industrial e no crescimento do emprego rural não-agrícola. 

 

A origem das TVEs esteve ligada com a criação dos distritos administrativos 

(townships), que substituíram as comunas, e das aldeias ou vilas (villages), que 

substituíram as brigadas de produção. A base industrial herdada do período anterior foi o 

ponto de partida das TVEs, controladas pelos governos locais, mas geridas pelos 

trabalhadores, que estavam autorizadas a vender para o mercado (CARVALHO, 2013, p. 

72.). 

 

No princípio, as TVEs produziram insumos agrícolas, materiais de construção e 

outros bens que as comunas já forneciam, mas aos poucos se concentraram também na 
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produção de bens de consumo, como têxteis e móveis, aproveitando-se de uma maior 

autonomia frente ao governo central e de uma taxação muito menor em relação às 

empresas estatais. Seus eventuais lucros eram repartidos com os governos locais, que, 

após a dissolução das comunas, contavam com pouca arrecadação, mas se beneficiavam 

da condição de proprietários das TVEs. No início, o regime de propriedade não estava 

muito bem definido, não sendo claro o quanto cabia às autoridades locais e o quanto cabia 

aos trabalhadores que conduziam as unidades produtivas, mas era um fato que os 

trabalhadores engajados na produção se beneficiavam diretamente dos resultados, 

fazendo com que as TVEs, na maior parte das vezes, funcionassem como empresas 

coletivas cooperativas subordinadas aos governos locais. 

 

As TVEs foram apontadas como as principais responsáveis pelo crescimento da 

produção industrial na primeira década das reformas. Em 1978, as TVEs empregavam 28 

milhões de pessoas e respondiam por cerca de 5% do PIB; em 1996, elas empregavam 

135 milhões e perfaziam 26 % do PIB (CARVALHO, 2013, p.72.). 

 

Enquanto a atividade industrial estruturada no campo obteve resultados 

expressivos com uma atividade operacional mais próxima daquela presente nas 

economias de mercado, as empresas estatais ganharam maior autonomia gerencial e 

administrativa. Entretanto, suas ações permaneceram dependentes do planejamento 

central, operando sem autonomia em relação a contratações e demissões, e projetos de 

investimento. Dessa forma, pouco foi o avanço das empresas estatais nesta primeira fase 

das reformas (CARVALHO, 2013, p.73). 

 

As TVEs assumiram diferentes características segundo as regiões, sendo 

organizadas de diversas formas. Entre 1979 e 1980, foram criadas as primeiras Zonas 

Econômicas Especiais (ZEEs) com o objetivo de promover as exportações por meio da 

associação de empresas locais com empresas transnacionais. 

 

2.2.2 - Zonas Econômicas Especiais 

 

Com o intuito de estimular a entrada de novas tecnologias e ampliar as exportações 

do país, que representavam uma pequena fração do produto nacional na época, foi 

aprovada, em 1978, a Lei de Joint-Ventures. Essa lei permitiu a entrada de investimentos 
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estrangeiros em qualquer lugar da China, mediante aprovação governamental e sob 

condições estritas (GRAHAM, 2004). 

 

O objetivo da Lei de Joint-Ventures não foi abrir a China a um grande fluxo de 

investimentos estrangeiros, mas sim estimular inversões em setores específicos, nos quais 

o país apresentava deficiência. Para uma maior atração de investimentos estrangeiros, 

principalmente voltados para o desenvolvimento da exportação, era necessário a 

introdução de instrumentos mais eficazes. Dessa forma, surgiu, na esteira das reformas 

econômicas aprovadas pelo Partido Comunista, em 1978, as Zonas Econômicas Especiais 

– ZEEs. As ZEEs representariam, mais tarde, o primeiro passo do processo gradual de 

abertura da economia pretendido pelo Partido (GE, 1999). 

 

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

países da América Central e da Ásia Oriental, alguns anos antes, como uma região 

geográfica de um país que apresentava uma legislação de direito econômico e direito 

tributário diferente do resto do seu território. O foco estava em atrair investimentos 

interno e estrangeiro e incentivar o desenvolvimento econômico da região. No contexto 

chinês, as Zonas Econômicas Especiais consistiam em áreas administradas pelo Estado e 

especificamente destinadas para o direcionamento da atividade industrial (SILVA, 2018, 

p. 32). 

 

Quatro princípios regiam as Zonas Econômicas Especiais na China (CELINO, 

2006, p. 51): 

 

▪ Construção baseada na utilização de capital estrangeiro 

▪ Todas as empresas estrangeiras que desejassem instalar-se em território 

chinês deveriam se associar com uma empresa local, estatal ou não, prática 

conhecida como joint-venture 

▪ Produção majoritariamente voltada à exportação 

▪ Atividade econômica direcionada pelo mercado 

 

No princípio, para que o projeto das ZEEs se iniciasse, o Conselho de Estado da 

China concedeu para as províncias costeiras do sul Guangdong e Fujian várias vantagens 

econômicas especiais. Essas províncias experimentariam projetos de desenvolvimento 
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através de tentativa e erro. Dessa forma, apenas após provarem a eficácia de determinadas 

medidas, estas seriam reproduzidas para o restante da economia. Essas vantagens 

econômicas incluíam privilégios tributários, como isenções de impostos, taxas 

concessionais fiscais, taxas preferenciais para terra, e acordos flexíveis com cláusulas de 

duração do projeto, considerando o tamanho do setor a ser investido e a localização. A 

finalidade era possibilitar um menor custo de produção ou operação, gerando potencial 

para realização de lucros maiores. Após o estabelecimento dessas ZEEs, foi possível 

ampliar o projeto e outras zonas econômicas foram abertas, como as de Shenzen, Zhuhai 

e Shantou, todas localizadas no litoral sul chinês (CURZEL, 2015, p. 32). 

 

O desenvolvimento industrial da China buscou aproveitar importantes vantagens 

geográficas, por isso a decisão de localizar as ZEEs em regiões especificas, próximas a 

centros de desenvolvimento econômico não chinês, como Hong Kong e Macau (ainda 

independentes na época), que apresentavam um bom desenvolvimento do comércio e das 

finanças (CURZEL, 2015, p. 33). 

 

Figura 3 – China: Maiores Zonas Industriais 

 

Fonte: SILVA, 2018, p. 33. 

 

Os principais objetivos das implementações das ZEEs eram atrair e utilizar o 

capital estrangeiro para desenvolver atividades econômicas que proporcionassem a 
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aquisição de tecnologia, a promoção do comercio exterior, explorando as vantagens 

comparativas da região, e o ganho de experiência com reformas adequadas para uma 

economia de mercado. Com esses objetivos, as ZEEs foram estruturadas para atender a 

várias atividades, incluindo não apenas os setores industriais e comerciais, mas também 

educação, pesquisa, turismo, cultura, entretenimento e moradia. Tais regiões se 

desenvolveram rapidamente, gerando milhões de empregos, investimentos e uma ampla 

transferência de tecnologia, o que com o tempo possibilitou a formação de uma mão de 

obra mais bem qualificada (CELINO, 2006, p.52). 

 

Ao fim da década de 1980, todo o litoral chinês já havia sido atingido pelas zonas 

econômicas e, na década seguinte, elas já tinham alcançado o interior do país. O litoral 

chinês, além de ser próximo de Hong Kong, também é muito próximo de países como 

Japão, Coreia do Sul e Taiwan, o que foi uma condição fundamental para a continuação 

da expansão das ZEEs (CURZEL, 2015, p.34). 

 

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

mercadorias eram de baixo custo e o preço delas era imbatível nos mercados. As 

exportações cresceram exponencialmente, gerando empregos e renda. Apenas a partir de 

1990, após os investimentos, a transferência de tecnologia e a formação de mão de obra 

especializada, iniciou-se uma busca por aumento na qualidade dos produtos, com um 

novo foco em tecnologia eletrônica (SILVA, 2018, p.34). 

 

Desde o começo do processo de abertura econômica da China, em 1979, o 

crescimento apresentado pelas quatro primeiras ZEEs criadas foi surpreendente, tendo 

um relevante efeito sobre o produto interno bruto chinês. Dentre as ZEEs, a de Shenzhen 

obteve destaque como polo de atração de investimentos e de expansão de comércio 

exterior, impressionando, principalmente, pelo fato de que o município era apenas uma 

pequena vila de pescadores antes da implantação da ZEE e, em poucos anos, transformou-

se em um dos motores da economia chinesa (OTA, 2003). Enquanto a média anual de 

crescimento da China, entre 1980 e 1997, foi de 8,2%, em Shenzhen, esse índice alcançou 

28,5%. 

 

A Tabela 1 mostra o tamanho relativo de cada ZEE; a última linha mostra a 

participação da produção das ZEEs no PIB chinês (CELINO, 2006, p.86). 
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Tabela 1 – Tamanho relativo e participação das ZEEs no Produto Interno Bruto 

 

Fonte: KNOTH,2020. 

 

Em termos de atração de investimentos estrangeiros diretos, Shenzhen também 

foi um grande destaque, conforme mostram os dados da Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Participação das ZEEs nos Investimentos Estrangeiros Diretos 

 

Fonte: KNOTH,2020, 

 

Observe-se que Shenzhen faz fronteira com Hong Kong, enquanto Zhuhai é 

vizinho a Macau. Já o grande crescimento do fluxo de investimentos estrangeiros diretos 

para Xiamen, a partir de 1995, decorreu da melhora nas relações entre a China continental 

e Taiwan, resultando na substituição de Hong Kong por Taiwan como principal fonte de 

investimentos estrangeiros diretos para Xiamen (OTA, 2003). 

 

Também é possível observar na última linha a diminuição da participação das 

ZEEs no total de investimentos diretos estrangeiros na China. Isso ocorreu principalmente 

pela diversificação nas oportunidades de investimentos que o país apresentou ao longo 

dos anos, em especial, pelo aumento do investimento  visando ao mercado interno 

(KNOTH, 2020, p.159). 
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Os dados da Tabela 3 mostram o tamanho relativo das ZEEs no tocante ao 

comércio exterior. 

 

Tabela 3 – Tamanho relativo e participação das ZEEs nas importações e exportações 

totais 

 

Fonte: KNOTH,2020. 

 

Havia uma grande resistência por parte dos conservadores em relação aos 

benefícios do capital estrangeiro e a ampliação da interação com o Ocidente, no início do 

processo das reformas na China. As Zonas Econômicas Especiais tiveram um importante 

efeito político sobre o país, permitindo a ampliação da base de poder dos reformistas, sem 

perder a sustentação dos políticos conservadores que permaneciam interessados no 

avanço da economia. Os rápidos resultados de crescimento econômico logo trouxeram 

um maior engajamento no apoio ao aprofundamento das reformas (KNOTH, 2020). 

 

Na medida em que os mecanismos de mercado eram adotados na produção 

agrícola e nas TVEs, assim como nas ZEEs, o Estado preservava as empresas estatais, 

enquanto os investimentos em infraestrutura (energia e transporte) continuavam em 

andamento, garantindo estabilidade ao crescimento da demanda agregada. Essa 

coexistência do planejamento central e dos canais de mercado garantiu a vigência de um 

sistema dual de coordenação da atividade produtiva (dual-track system). Este sistema 

também implicou para a maioria dos bens um sistema de preços em duas bandas: um 
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preço mínimo, para as aquisições feitas pelo Estado, e um preço livre, definido no 

mercado, geralmente maior que a primeira banda, que funcionava não apenas para a 

produção agrícola, mas para grande parte da produção das TVEs e empresas estatais. Não 

havia dois tipos de propriedade, mas sim dois mecanismos de coordenação distintos, o 

planejamento e o mercado (CARVALHO, 2013, p.75). 

 

Neste sistema dual, as empresas locais e estrangeiras privadas ganharam espaço, 

com as empresas estatais mantendo o mesmo nível de produção que tinham anteriormente. 

 

2.2.3 - Empresas de Propriedade do Estado 

 

Assim como as TVEs, as empresas estatais chinesas – state-owned enterprises 

(SOEs), em inglês, jīngjì bù guóyíng shìyè wěiyuánhuì, em mandarim - surgiram ainda 

durante a liderança de Mao TséTung e, inicialmente, foram as responsáveis pela maior 

parte da produção industrial. Mantendo seu caráter gradual, a reforma nas SOEs 

contribuiu para a dinamização do mercado e para modernização da indústria chinesa. 

Conforme avançavam as reformas no setor industrial implementadas por Deng, a 

participação no produto das SOEs, diminuía. Entretanto, tais empresas passaram a ter um 

papel decisivo na coordenação de políticas industriais e tecnológicas chinesas, bem como 

na realização de investimentos estratégicos.  

 

Deve-se citar que havia uma forte relação entre as SOEs e a sociedade urbana, 

pois, durante a era maoísta, foi delegada a elas uma série de responsabilidades ligadas ao 

bem-estar social. As SOEs foram responsáveis por prover educação, saúde, investimentos 

em ciência e tecnologia, entre outros aspectos. Sendo assim, sua importância ia além do 

setor produtivo, o que tornava sua reformulação mais complexa de ser realizada do que 

as demais indústrias, exigindo um caráter ainda mais gradual (MILARE, 2011, p. 55). 

 

Com o objetivo de coordenar as reformas e dirigir o funcionamento das SOEs, foi 

criado um órgão específico chamado State Assets Supervision and Administration 

Commission (SASAC). Esse órgão possibilitou que o PCCh influenciasse a política 

industrial e tecnológica chinesa. As primeiras reformas ocorreram no início da década de 

1980 e visaram trazer uma maior autonomia à gestão dessas empresas, flexibilizando a 

tomada de decisão (MILARE, 2011, p. 56). 
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Em 1984, os “requisitos de produção”, definição da quantidade de produção que 

era determinada pelo estado, foram substituídos por uma “sugestão de produção”. Além 

disso, houve uma ampliação no sistema de créditos das SOEs, possibilitando uma 

expansão nos seus investimentos, além da criação de mecanismos de remuneração, que 

relacionava o salário à produtividade marginal do trabalhador. 

 

Fiel ao seu caráter gradual, após três anos, instituiu-se o que seria a mais 

importante das reformas relacionadas às SOEs: o sistema de responsabilidade contratual. 

Semelhante ao sistema introduzido na reforma rural, neste sistema, cada empresa firmava 

um contrato com o governo no qual se comprometia com um valor de contribuições a ser 

pago no final do ano, enquanto todo o excedente poderia ser reinvestido ou repartido 

dentro da empresa (MILARE, 2011, p. 57). 

 

Ademais, com o objetivo de utilizar as SOEs para formar grandes conglomerados, 

adotou-se o processo de abandonar as pequenas empresas e controlar as grandes empresas 

estatais. As empresas pequenas de propriedade estatal passaram a ser assumidas pelas 

TVEs de médio porte, SOEs ou privatizadas, enquanto as grandes SOEs assumiram esse 

processo de conglomeração, visando porte para concorrer no mercado internacional. 

Dessa forma, as SOEs teriam maior capacidade de investimento na modernização 

industrial. Assim, houve um processo gradual de conglomeração, no qual as SOEs eram 

controladas indiretamente pelo Estado, o que resultou na criação de grandes grupos 

nacionais que aceleraram o processo de industrialização e desenvolvimento do país 

(MILARE, 2011, p. 58-59). A capacidade de investimento foi fundamental em três 

aspectos: possibilitar a modernização do parque produtivo, direcionar a transformação da 

estrutura produtiva rumo a setores mais intensivos em P&D, e proporcionar tamanho para 

concorrer no mercado internacional. 

 

Dessa forma, houve estímulo para o investimento e o aumento da produtividade, 

ao mesmo tempo em que se garantiu ao governo o controle indireto sobre os rumos das 

SOEs, permitindo a ele controlar a política industrial e tecnológica rumo a setores mais 

intensivos em P&D (MILARE, 2011, p. 59). 

 

Com estas reformas, as SOEs assumiram novos papeis: 
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▪ Direcionar o processo de industrialização 

▪ Demandar produtos das TVEs de forma a dinamizar os mercados 

▪ Manter o emprego urbano em níveis aceitáveis 

▪ Criar conglomerados industriais capazes de potencializar a modernização 

da indústria 

▪ Investir em ciência e tecnologia para modernização industrial 

▪ Manter os níveis elevados de investimento, que colaboraram para o 

elevado crescimento do PIB chinês 

 

A abertura gradativa dos mercados, a maior autonomia administrativa concedida 

às empresas, o aumento de produtividade e a concessão de crédito possibilitaram às SOEs 

manter elevadas taxas de investimento. Este investimento contribuiu decisivamente para 

o crescimento do produto, para a geração de empregos e para as transformações e 

modernizações da estrutura produtiva. Além de terem colaborado com a dinamização da 

cadeia produtiva ao demandarem e estimularem a produção das TVEs, que, por sua vez, 

garantiram um crescimento importante da renda dos trabalhadores das townships e 

villages (MILARE, 2011, p. 61). 

 

2.3 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

A implementação de políticas de inovação na China foi idealizada por Deng 

Xiaoping, e anunciadas em conferências, sendo a primeira delas ainda em 1978. Nesse 

pronunciamento, Deng afirmou que Ciência e Tecnologia eram forças produtivas e que 

intelectuais faziam parte da classe trabalhadora, elevando a necessidade de 

desenvolvimento de Ciência e Tecnologia (C&T) ao patamar do plano das quatro 

modernizações da China. Já em 1985, em sua segunda conferência, Deng argumentou 

que a “reforma do sistema de C&T servia para liberar forças produtivas”, que estariam 

reprimidas pelas condições atrasadas da tecnologia chinesa. Ao fim desse evento, o 

Comitê Central do Partido Comunista da China (CCPCC), determinou uma completa 

reforma do sistema de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de reorientá-lo para a 

melhoria da performance econômica (CASSIOLATO, 2015, p.4.). 
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Entre 1978 e 1984, tem-se o início do período de implementações políticas, sendo 

algumas delas na categoria de políticas de ciência e tecnologia e outras nas categorias de 

políticas industriais, financeiras e tarifárias. Nesse período, ocorre o início da 

reconstrução do aparato de C&T, assim, instituições de pesquisa, laboratórios e centros 

tecnológicos foram revitalizados e passaram a fazer parte da estratégia de 

desenvolvimento nacional. Esta foi talvez a primeira iniciativa, desde a Revolução 

Comunista (1949), comprometida com o desenvolvimento de C&T e de atividades 

inovativas (CASSIOLATO, 2015, p.6.). Entre os primeiros programas implementados no 

setor de Ciências e Tecnologia estavam: 

 

▪ Programa Nacional de Reconstrução Tecnológica (1982) 

▪ Programa Nacional de P&D de Tecnologias-Chave (1982) 

▪ Programa Nacional de P&D de Principais Equipamentos Tecnológicos 

(1983) 

▪ Programa Nacional de Construção de Laboratórios-Chave (1984) 

▪ Programa Nacional de Testes Industriais 

 

Em relação à idealização chinesa de abrir o mercado de tecnologia, foi 

estabelecida, em 1985, a Lei de Patentes, a Lei do Contrato de Tecnologia e alguns 

regulamentos de execução correspondente. Esses regulamentos criaram regras para as 

operações de tecnologia, como desenvolvimento tecnológico, transferência de tecnologia, 

consultoria tecnológica e serviços de tecnologia. No sistema político e legal da época, os 

resultados e conquistas tecnológicas, eram consideradas como commodities, assim, as 

mudanças no marco legal visavam estabelecer mecanismos, cujo a transferência de 

tecnologia deveria ser compensada de acordo com seu valor. (CASSIOLATO, 2015, p. 

8-9). 

 

Entre 1985 e 1994, o número das políticas de reformas aumentou ainda mais. 

Com a decisão de 1985 do CCPCC, iniciaram-se as reformas no sistema de gestão de 

C&T. No contexto daquele período, os fatores de demanda, oferta e coordenação 

estavam mudando, o que tornou a reforma do sistema de C&T essencial, focando-se em 

reorganizar a relação entre produtores de conhecimento e os usuários e suas relações 

com o governo (CASSIOLATO, 2015, p.6). 

 



35 

Entre as políticas implementadas a partir deste período estavam a “Regulação 

temporária da expansão da autonomia dos institutos de pesquisa” (1986), a “Pesquisa 

de opinião acerca da continuidade da reforma do sistema de Ciência e Tecnologia” 

(1987) e as “Decisões sobre diversos aspectos do aprofundamento da reforma do 

sistema de C&T” (1988). 

 

Algumas dessas políticas tinham como objetivo contribuir, interpretar e fornecer 

detalhes e informações para a efetiva reforma no setor inovativo chinês, enquanto outras 

se concentraram em financiamento, mercado de tecnologia, estrutura organizacional e 

sistema de pessoal. A direção principal era flexibilizar a organização das instituições de 

pesquisa (CASSIOLATO, 2015, p.7). 

 

O avanço da reforma do sistema de C&T, foi, entretanto, caracterizado por 

intensos processos de tentativa e erro, com contínuos ajustes das políticas. Um dos efeitos 

desse cenário, foi a reforma no modelo de gestão das instituições de P&D, e o suporte 

para que estas pudessem desenvolver empresas privadas científicas e tecnológicas. 

 

Assim, o governo incentivou o setor científico e tecnológico a criar empresas 

privadas envolvidas no desenvolvimento de tecnologia, transferência de tecnologia, 

consultoria tecnológica, serviços de tecnologia etc. Isso permitiu que as universidades 

criassem as suas próprias empresas produtivas e assim aumentassem os recursos a elas 

disponíveis. 

 

Em 1988, foi lançado o programa Torch, que incentivava as chamadas novas 

empresas de tecnologia - new technology enterprises (NTEs) -, e permitia que as 

universidades se tornassem proprietárias e principais acionistas destas pequenas empresas. 

Em 1993, foi estabelecida a política de decisões acerca de aspectos do estabelecimento 

de um sistema econômico socialista de mercado, tendo como objetivo desenvolver um 

ambiente econômico mais favorável à inovação (CASSIOLATO, 2015, p.7). 

 

Com efeito, o Conselho Estatal de Ciência e Tecnologia começou a ter uma maior 

participação, implementando mais alguns programas como o Programa Estatal de 

Pesquisa e Desenvolvimento High-Tech (1986), que tinha como objetivo monitorar as 

tendências mundiais de tecnologia para promover avanços na indústria chinesa, o 
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Programa Faísca, de desenvolvimento de tecnologias rurais, e também as 

“Regulamentações para o encorajamento de contratos de importação de tecnologia” 

(1985) e as “Regulamentações para o trabalho de absorção e assimilação de tecnologias” 

(1986), ambos com foco na estimulação da aquisição, absorção e imitação de tecnologias 

(CASSIOLATO, 2015,p.8). 

 

De forma geral, as políticas de reformas nesse setor, focavam inicialmente na 

geração de novos programas de C&T, e na reestruturação em seus sistemas de gestão, 

porém, paulatinamente, foram se voltando para a geração de capacidade inovativa e de 

um ambiente propício para o desenvolvimento tecnológico, tendo o objetivo de estimular 

esforços inovativos nas empresas. Além disso, o acesso ao mercado chinês foi 

extremamente utilizado pelo governo, como forma de atrair as empresas transnacionais a 

efetuar atividades tecnológicas, no âmbito local. (CASSIOLATO, 2015, p. 8-9). 

 

2.4 – DEFESA NACIONAL 

 

A modernização do Exército de Libertação Popular iniciou-se no final da década 

de 1970, no contexto da implementação das “Quatro Modernizações”, mas foi apenas ao 

final do século XX que ela efetivamente se intensificou. A partir desse momento, é 

possível observar não apenas a introdução de novos equipamentos, mas também um 

maior grau de introdução de inovações tecnológicas. O processo de modernização da 

defesa nacional tem sido complexo e revela uma mudança quanto à forma como a China 

passou a abordar o tema da guerra. 

 

Entre 1955 e 1985, a China passou por uma forte reorganização militar, expandido 

sua área de atuação tanto geograficamente quanto em relação às áreas de sua atuação 

militar, com uma grande reestruturação de seu pessoal (GOMES, 2019, p.59). 

 

Foram nove os principais elementos que compuseram essa fase da modernização: 

 

▪ Mudanças na estrutura de força: redução de força, mudanças em como as 

unidades estão organizadas e a criação de novas unidades adequadas às 

necessidades da guerra moderna 
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▪ Mudanças no sistema do seu pessoal: reajuste de números e papéis dos 

oficiais, oficiais 

▪ não-comissionados, e equipe de alistados, assim como redução do 

período de alistamento para dois anos para todos os soldados 

▪ Mudança doutrinal para preparar o ELP para lutar e vencer: “Guerras 

Locais Sob Condições Modernas de Alta Tecnologia” 

▪ Aumento da frequência, conteúdo e métodos do treinamento militar 

▪ Transformação do sistema logístico do ELP para permitir o apoio às 

“ações conjuntas” 

▪ Reorganização do sistema de educação profissional militar de forma a 

adequar-se às mudanças na estrutura de força, equipe e doutrina 

▪ Melhoria do padrão de vida, remuneração e estilo de vida de todos os 

soldados 

▪ Reforma da estrutura e missões dos reservistas e milícia; Modificação da 

interação do ELP com a sociedade” 

 

Esses elementos visavam solucionar problemas relacionados à corrupção, reduzir 

a força e mudar a organização das unidades de guerra, como por exemplo, instituindo a 

redução do período de recrutamento para dois anos e a preparação para a guerra sob 

condições de novas tecnologias e o uso de operações (GOMES, 2019, p.59). 

 

A integração civil-militar foi um dos componentes-chave entre todas as políticas 

de reformas do projeto das “Quatro Modernizações” ao incluir a modernização da 

produção armamentista. Deng Xiaoping adotou o lema “Junmin Jiehe”, que significa 

“juntando os setores militar e civil”. Ele promoveu o fim da separação destes dois setores, 

declarando que tal segregação constituía um resquício prejudicial da era de influência 

soviética. Numa reunião da cúpula militar, ainda em 1978, Deng Xiaoping observou: 

“copiamos mecanicamente o sistema soviético e isso levou a desperdícios” (CINTRA, 

2015, p.526). 

 

O estado chinês conduziu as empresas do setor de defesa a investir também na 

indústria civil e a expandir suas vendas de produtos de defesa para o exterior, uma vez 

que as compras governamentais apenas não produziriam a demanda necessária para 

ganhos de escala. Neste ponto, destacaram-se a indústria naval e a indústria eletrônica 
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como os setores cujas empresas melhor aproveitaram as sinergias entre a economia civil 

e a indústria de defesa. A adoção do trinômio “construção local, compra no exterior e 

engenharia reversa”, junto com o planejamento governamental, particularmente por meio 

dos Planos Quinquenais, foi fundamental para esse resultado. Esse processo de 

reorientação e expansão da indústria de defesa para diversas áreas do mercado civil 

tornou-se um dos pilares mais importantes da economia chinesa. Assim, entre 1978 e 

1998, as Forças Armadas da China uniram-se às reformas econômicas em curso no 

sentido de modernizar suas capacidades militares (NUNES, 2017, p.73). 

 

Em uma primeira fase, o Exército de Liberação Popular (PLA) iniciou sua 

inserção no mercado civil por meio da atualização da infraestrutura que não estava tendo 

seu devido aproveitamento, como portos, cais, aeroportos, ferrovias e caminhões, antes 

utilizados majoritariamente para fins militares. 

 

No setor da construção naval civil, a abertura econômica da China e o consequente 

aumento do comércio exterior do país impulsionaram a revitalização dos estaleiros, que 

já tinham uma alta qualidade em relação às embarcações para o setor militar. A partir de 

1982, o 6º Ministério de Construção de Máquinas (Sixth Ministry of Machine Building), 

convertido na China State Shipbuilding Corporation (CSSC), passou a administrar 153 

organizações, incluindo desde estaleiros para construção naval na área civil e militar até 

fábricas de siderurgia, produção de turbinas, institutos de pesquisa e universidades. Essa 

nova companhia controlava 27 grandes estaleiros, muitos estaleiros menores, 67 fábricas 

de navipeças e 37 institutos de P&D ligados ao setor (NUNES, 2017, p.76). 

 

Reestruturações semelhantes foram realizadas em outras indústrias, incluindo as 

áreas de energia, aviação, eletrônica, aeroespacial, dentre outras, conforme apresentado 

na Figura 4. 

 

Até o final da década de 1970, a indústria naval chinesa havia sido estruturada 

seguindo um modelo com grande ênfase hierárquica. Essa estrutura também seria 

modificada, de forma gradativa, a partir do governo de Deng Xiaoping. 

 

A criação do CSSC representou uma mudança significativa, pois o Estado chinês 

começava uma relativa descentralização da gestão tanto da indústria naval civil quanto 
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militar (que era predominante até então), o que também ocorria na indústria de navipeças 

para a construção de navios. A CSSC também possuía autoridade para negociar a 

formação de joint ventures com empresas do exterior e para firmar acordos de exportação 

por meio da então recém-criada Companhia de Comércio de Construção Naval da China 

(NUNES, 2017, p.75). 

 

Figura 4 – Mudanças na Estrutura Organizacional da Indústria de Defesa da China 

 

Fonte: MEDEIROS et al, 2005, p. 15 (apud NUNES, 2017, p.76.). 

 

Além da criação do CSSC, em 1982, foi formada a “Comissão de Ciência, 

Tecnologia e Indústria Nacional de Defesa”, uma integração de diversos órgãos estatais 

voltados à P&D na área da indústria de defesa. O órgão passou a ser responsável pela 

gestão do processo de encomendas militares, pesquisa e desenvolvimento, coordenação 

da indústria de defesa do país e gestão de recursos para financiamento, além de servir 

como ponte entre o PLA e as empresas da a Base Industrial de Defesa (BID) do país, 

sendo subordinado ao Conselho de Estado e à Comissão Militar Central do PCCh 

(NUNES, 2017, p.75). 
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Em relação à construção naval militar, ainda na década de 1980, a China passou 

a dedicar-se a modernizar navios soviéticos já adquiridos e, simultaneamente, a 

desenvolver navios próprios em sinergia às aquisições de tecnologias do exterior. Dentre 

elas, destacaram-se a aquisição de turbinas a gás LM2500 e de torpedos antissubmarino, 

ambos dos Estados Unidos. Já em relação à modernização de seus processos produtivos, 

ainda no setor da construção naval, destacaram-se a aquisição do software de design suíço 

TRIBON, especializado em desenvolvimento de navios. Essa evolução da infraestrutura 

utilizada para o impulso da construção naval civil resultou em sinergias positivas para a 

modernização naval militar (NUNES, 2017, p.76). 

 

As alianças estratégicas, particularmente com Estados Unidos, União Soviética, 

Japão, Coreia do Sul e países europeus, tiveram um papel significativo em auxiliar a 

redução dos custos da modernização do Complexo Militar Industrial (CMI) chinês. A 

Cooperação Técnica Internacional (CTI) chinesa incluía designs conjuntos de navios 

produzidos por estaleiros nacionais e estrangeiros, intercâmbio de pessoal entre empresas 

e acordos de transferência de tecnologia e produção conjunta. Como exemplo, é possível 

citar a parceria da CSSC com a japonesa Mitsubishi Heavy Industries e com estaleiros 

britânicos para a modernização dos estaleiros JiangNan e Dalian, inclusive obtendo 

licenças de produção de turbinas (NUNES, 2017, p.77). 

 

Um dos muitos exemplos de iniciativas em direção ao trabalho conjunto para fins 

civis e militares foi a criação, em 1986, do Programa 863 de Alta Tecnologia, focado em 

automação, biotecnologia, energia, tecnologia da informação (TI), novos materiais e 

tecnologia espacial. Embora o programa tivesse foco na pesquisa aplicada, ele ofereceu 

recursos por meio de licitação competitiva para universidades, institutos estatais de 

pesquisa e laboratórios industriais envolvidos em pesquisas com aplicações para fins 

militares. Seu orçamento era relativamente pequeno até o início dos anos 1990, entretanto 

os recursos oferecidos aumentaram posteriormente com a ascensão dos programas 

científico-militares no esforço de modernização da estrutura de defesa do país, que 

fizeram dele o instrumento principal para a indústria chinesa de alta tecnologia e o maior 

programa na China para P&D (CINTRA, 2015, p.527). 

 

As mudanças e modernizações militares, no geral, ocorreram de forma significativa no 

período abordado. Os gastos com a área de defesa foram constantes, e as transformação 
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desse sistema em uma estrutura capaz de sustentar de forma independente as forças 

armadas, foi um dos principais objetivos do programa de reformas implementados na área. 

Além disso, foi promovido uma maior integração entre o setor da indústria de defesa e a 

área de pesquisa e desenvolvimento, assim como a restauração do controle civil sobre os 

militares, em relação ao cenário militar que antecedeu as reformas. 
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CAPÍTULO 3 - O DESEMPENHO ECONOMICO PÓS-REFORMAS 

 

A evolução da dinâmica de crescimento e de inserção externa da China, pós 1978, 

certamente acarretou diversas alterações no desempenho econômico do país. Após as 

implementações das primeiras reformas, é possível observar o movimento ascendente do 

país, tanto no plano interno como externamente. 

 

A trajetória econômica da China passa a combinar um acelerado crescimento 

econômico, liderado por componentes internos da demanda, a um aumento significativo 

da abertura comercial da economia. É possível analisar os principais efeitos gerados por 

esse cenário, em diversos indicadores econômicos, como forma de compreender quais os 

resultados obtidos por essas reformas, nos anos posteriores a sua execução. 

 

3.1 – PRODUTO INTERNO 

 

No período pós-reformas, mais especificamente de 1978 a 1994, a economia 

chinesa apresentou um desempenho caracterizado por vários ciclos. A taxa de variação 

real do PIB teve fortes variações ao longo dos anos, como é possível observar na Figura 

5. O crescimento do PIB caiu de cerca de 12% em 1978 para 5% em 1981, para atingir 

15% em 1984, e recuar para aproximadamente 4% entre 1989 e 1990. Apenas de 1991 

em diante, os números do crescimento passaram a oscilar menos e a cada vez mais se 

aproximar da média anual de 10%, taxa que perduraria por praticamente duas décadas 

seguidas (NONNENBERG, 2010, p. 205). 

 

Figura 5 – Taxas de Crescimento Real do PIB e Preços ao Consumidor – % ao ano 

 

Fontes: NBS, Asian Development Bank e World Bank (apud NONNENBERG, 2010). 
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A inflação também sofreu oscilações, apresentando certa estabilidade entre 1981 

e 1984, mas variando fortemente nos anos seguintes. Houve um significativo aumento no 

início da década de 1990, seguido de uma grande queda entre 1995 até o início dos anos 

2000. Com picos inflacionários nos anos de 1988 (19%) e 1989 (18%), e mais tarde, em 

1993 (15%), 1994 (24%) e 1995 (17%), esses ciclos inflacionários estiveram associados 

a dois fatores: o processo enfático de liberalização de preços, principalmente na 

agricultura, e o afrouxamento da política monetária, estratégia que permitiu a expansão 

dos investimentos das empresas estatais (NONNENBERG, 2010, p. 205-207). De 1995 

em diante, a inflação passou a cair com certa constância, mantendo-se, desde 1997, em 

um patamar inferior a 5% a.a. na maior parte dos anos. 

 

Entretanto, considerando as eventuais dificuldades da transição de uma economia 

planificada para uma economia de mercado, sobretudo em relação ao sistema de preços, 

pode-se afirmar que a inflação não gerou um problema fundamental neste período de 

transformação, ainda que o índice de preços ao consumidor tenha superado a casa dos 

15% a.a. em cinco ocasiões no período considerado (CARVALHO, 2013, p. 94-95). 

 

Apesar da baixa confiabilidade das estimativas oficiais chinesas do período 

maoísta, é possível fazer uma análise comparativa da curva de crescimento do PIB de 

ambos os períodos. O primeiro gráfico da Figura 6 apresenta a curva do PIB de 1952, três 

anos após a fundação da República Popular da China (RPC), até 1978, ano em que Deng 

Xiaoping se torna líder da RPC. Em comparação, o segundo gráfico apresenta a curva do 

PIB de 1979, ano em que começam as reformas econômicas, até o início dos anos 2000, 

mostrando os resultados da abertura econômica ao longo do período. 
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Figura 6 – Estimativas oficiais do PIB chinês entre 1952-2000 (Em Milhões de Yuan) 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados de MADDISON & WU (2007, p. 14). 

 

Entre 1952 e 1964, o produto interno chinês praticamente não apresentou 

nenhuma evolução, com o produto de 1964 basicamente repetindo o desempenho de cinco 

anos antes. A partir de 1965, ainda que os números não apresentem um mau desempenho, 

é facilmente constatado o crescimento mais significativo dos números a partir do início 

das reformas do governo de Deng Xiaoping. 

 

Como consequência das reformas econômicas implementadas, houve uma 

mudança substantiva na composição do PIB do país, que passou a apresentar uma 

participação crescente da indústria e dos serviços, enquanto o setor da agricultura, no 

intervalo de 1970 a 2000, passou de 40% para 16% do PIB. Por conta do ritmo de 

crescimento mais acelerado da produção dos setores industrial e de serviços em relação 

ao setor agrícola, a presença do emprego industrial no emprego total, que durante a década 

de 1970 era de 10%, atingiu a marca de 23% em 2000 (OLIVEIRA, 2008, p.7). 

 

Figura 7 – Crescimento do PIB chinês por setores (1981-2005) 

 

Fonte: World Bank (apud OLIVEIRA, 2008). 



45 

A seguir, observa-se na Figura 8 a contribuição ao crescimento econômico do 

consumo final, dos investimentos e das exportações líquidas de bens e serviços, além do 

consumo do governo e dos estoques. Apesar da grande relevância das exportações para a 

dinâmica da economia chinesa, a contribuição das exportações líquidas durante o período 

foi na maior parte do tempo bastante baixa, devido ao grande peso das importações, 

chegando até a ser negativa em alguns anos. Dessa forma, verifica-se que o consumo e os 

investimentos são a explicação para a maior parte do crescimento, sendo estes, ainda que, 

em boa medida, sejam estimulados pelo cenário de atendimento da demanda externa. 

 

Entre 1978 e 2000, com exceção de alguns anos, a expansão do consumo das 

famílias foi o principal responsável pela taxa de crescimento do PIB chinês, apenas após 

esse período o investimento assumiu a liderança na contribuição para o crescimento, 

como pode-se observar na Figura 8. 

 

Figura 8 – Evolução da composição da taxa de crescimento anual do PIB chinês entre 

1978 e 2010 

 

Fonte: NBS e Chinese Statistical Yearbook (apud CARVALHO, 2013). 

 

Observando a evolução do PIB pela ótica do gasto, é possível constatar que, além 

de o investimento agregado – formação bruta de capital fixo (FBCF) - apresentar uma 

tendência de crescimento ao longo do tempo, a demanda agregada é composta 

principalmente pela formação bruta de capital fixo em si e o consumo das famílias. 

Também se nota que a taxa do consumo do governo se manteve estável no período, em 

um intervalo próximo a 13% e 15% do PIB, apesar das variações tributárias que se 

apresentaram ao longo dos anos no país (CARVALHO, 2013, p. 95-96). 
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Figura 9 – Distribuição do PIB Pela Ótica do Gasto (% do PIB) 

 

Fonte: NBS e Chinese Statistical Yearbook (apud CARVALHO, 2013). 

 

3.2 – TAXA DE CÂMBIO 

 

Entre 1981 e 1985, vigorava na China um novo regime cambial, sendo esse um 

sistema dual track, onde coexistiam duas taxas de câmbio, uma taxa oficial e outra 

relacionada ao comércio. O objetivo do governo chines nesse período era estimular e 

incentivar diferentes transações externas relacionadas ao comércio, como empresas e 

corporações engajadas no comércio externo, que recebiam uma taxa de câmbio 

diferenciada, de acordo com seu desempenho, medido através dos seus lucros. Essa taxa 

era formada pela taxa oficial mais um “preço de equalização”. 

 

Com a instituição das ZEEs, as autoridades econômicas estrategicamente 

desvalorizaram o yuan renminbi (RMB) em 36% em relação ao dólar norte-americano, 

em 1984, o que resultou em uma significativa geração de divisas para o país (OLIVEIRA, 

2008, p. 70). 
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Figura 10 – Taxa de Câmbio Nominal na China (1980-2005) 

 

Fonte: Database IMF (apud OLIVEIRA, 2008). 

 

A partir de 1985, as múltiplas taxas de câmbio relacionadas ao desempenho no 

comércio externo deixam de existir, e dão lugar a outras duas taxas. A taxa de câmbio 

efetiva, criada em 1985, que seria usada para todo o comércio, apesar da permanência de 

uma cota de retenção de moeda estrangeira para determinados produtos, e a taxa de 

câmbio swap, criada em 1986, baseada em taxas estabelecidas em comum acordo entre 

compradores e vendedores. A taxa de câmbio swap iria permitir a retenção de moeda 

estrangeira, a princípio, para corporações de investimento estrangeiro distribuídas em 

diversos centros, além de empresas chinesas estabelecidas nas Zonas Econômicas 

Especiais e, mais tarde, a todas as entidades domésticas autorizadas a reter ganhos em 

moeda estrangeira (CARVALHO, 2013, p.30-31). 

 

Entretanto, a política cambial praticada pela China durante a década de 1980 não 

se mostrou suficiente para constituir um patamar competitivo internacionalmente para o 

RMB, considerando a taxa de câmbio real efetiva. Essa taxa identifica o quanto cada país 

interfere nos fluxos das relações comerciais, considerando a relação entre os preços 

domésticos e externos refletidos na taxa de câmbio, o conjunto de países com os quais o 

país doméstico transaciona, e a relação entre inflação doméstica e externa, expressa no 

conceito “real”. É possível observar um significativo processo de valorização da taxa de 

câmbio oficial real efetiva no intervalo de 1987 a 1994.Além disso, como consequência 

das desvalorizações cambiais expressivas e periódicas ocorridas no período, tal política 

contribuiu para o agravamento das condições monetárias e de risco de desestabilização 

da moeda (OLIVEIRA, 2008, p. 70). 
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Em alguns anos durante a década de 1980, a China registrou déficit em transações 

correntes do balanço de pagamentos, o que poderia indicar a prática de uma política 

cambial equivocada, entretanto, a administração da taxa de câmbio pelo governo chinês 

no período objetivava uma tentativa de driblar as restrições de balanço de pagamentos 

inevitavelmente envolvidas no processo de industrialização por substituição de 

importações (ISI). Tal manutenção da taxa de câmbio, que mantinha um patamar 

subvalorizado sob um mercado cambial unificado, atuaria no sentido de desacelerar as 

contas externas do país, uma vez que a China ainda não contava com uma grande e 

sofisticada capacidade exportadora (OLIVEIRA, 2008, p. 70-71). 

 

Figura 11 – Saldo em transações correntes no balanço de pagamentos na China e nos 

Estados Unidos - % do PIB 

 

Fonte: Database IMF (apud OLIVEIRA, 2008). 

 

Ainda durante a década 1980, considerando a taxa média anual de câmbio do 

RMB perante o dólar e abatendo a diferença de inflação interna e externa, a taxa de 

câmbio real apresentou uma constante depreciação. No intervalo de 1980 a 1990, a 

desvalorização real do RMB chegou a 66%. Na comparação com a taxa média do ano 

anterior, apenas em 1988 registrou-se uma apreciação real do RMB frente ao dólar. Em 

1994, a taxa de câmbio real sofreu forte desvalorização devido ao ajuste na taxa de câmbio 

nominal realizado antes da adoção de uma política de taxa de câmbio nominal 

virtualmente fixa a partir de então. Após alguma oscilação, as baixas taxas de inflação 

contribuíram para a relativa estabilidade da taxa de câmbio real, especialmente, a partir 

de 1997 (OLIVEIRA, 2008, p.72). 
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Figura 12 – Taxa de câmbio real e taxa de câmbio real efetiva do RMB - 1990=100 

 

Fonte: Database IMF e World Bank (apud OLIVEIRA, 2008). 

 

Portanto, ainda que as desvalorizações nominais e reais recorrentes da taxa de 

câmbio tenham prejudicado o controle da inflação na década de 1980, elas permitiram a 

construção de um ajustamento necessário do balanço de pagamento chinês, cujos efeitos 

se fizeram sentir de maneira mais significativa a partir da segunda metade da década de 

1990 (OLIVEIRA, 2008, p. 72). 

 

3.3 - SETOR EXTERNO 

 

A Figura 13 apresenta as exportações chinesas, entre 1983 e 2007, segundo as 

categorias produtos agrícolas, combustíveis e produtos minerais e produtos 

manufaturados. 

 

O expressivo aumento no comércio exterior se tornou uma das principais 

características do desenvolvimento da China nas últimas décadas, em especial, a partir da 

segunda metade da década de 1990. Esse crescimento foi possível por diversos fatores, 

entre eles a política cambial, conforme destacada na subseção anterior, e a 

competitividade industrial, adquirida através da combinação de liberalização das 

importações de equipamentos e baixos custos de produção. 
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Figura 13 – Exportações por Categorias (US$ milhões) 

 

Fonte: WTO (apud NONNENBERG, 2010). 

 

Em relação às importações, elas começaram a crescer de forma mais significativa 

a partir dos anos 1990, mas seu crescimento tornou-se mais acentuado a partir da década 

seguinte, principalmente através dos produtos manufaturados. Nos anos iniciais das 

reformas, havia um sistema muito complexo de regulações do comércio exterior, que, 

apenas no início da década de 1980, começaram a ser simplificadas. Os antigos 

mecanismos de planejamento e de regulação foram sendo eliminados, paralelamente à 

elevação das tarifas de importação, que passaram a substituir os antigos controles 

(NONNENBERG, 2010, p. 210). 

 

Figura 14 – Importações por categorias (US$ milhões) 

 

Fonte: WTO (apud NONNENBERG, 2010). 
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Conforme revela a Figura 15, os movimentos de capitais eram bastante reduzidos 

até 1992. Após a visita do presidente Nixon à China, em 1972, o IDE foi formalmente 

liberado na China. Contudo, foi apenas após 1979, com a instituição da lei sobre joint-

ventures, a criação das Zonas Econômicas Especiais, em 1980, e, principalmente, o 

ingresso da China na OMC, em 1992, que o IDE passou a apresentar um crescimento 

mais significativo, refletido nos números da conta capital do balanço de pagamentos 

(NONNENBERG, 2010, p. 213). 

 

Figura 15 – Balanço de pagamentos — Principais rubricas em US$ milhões 

 

Fonte: IFS/MI (apud NONNENBERG, 2010). 

 

3.4 - INDICADORES SOCIAIS 

Mesmo com uma carência de dados significativa em relação aos indicadores 

sociais nas primeiras décadas do período pós-reforma, é importante tentar verificar como 

o alto desenvolvimento econômico impactou a realidade social da população. 

 

3.4.1 - Taxa de Alfabetização 

 

Embora seja durante o período de reformas pós-1978 que se pode observar uma 

drástica transformação na área educacional na China, essa mudança ocorreu 

principalmente nos últimos vinte anos. A pobreza de dados impede uma análise mais 

detalhada do desenvolvimento educacional no período, mas é possível observar na Figura 

16 a seguir que a taxa de alfabetização se elevou significativamente desde então. É sabido, 

porém, que as mudanças educacionais implementadas pelo governo chinês após 1978 
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foram fundamentais para que a China obtivesse sucesso em seu projeto de crescimento 

econômico a longo prazo, principalmente após as consequências da Revolução Cultural, 

que colaborou para a deterioração da educação chinesa (LEITE, 2011, p. 182.). 

 

Figura 16 – Taxa de Alfabetização - (% de Pessoas A Partir de 15 Anos) 

 

Fonte: Worldbank.org 

 

3.4.2 - Expectativa de Vida 

 

A expectativa de vida era de aproximadamente 66 anos, em 1978, e ao longo dos 

anos seguintes esse indicador apresentou apenas melhora. Essa evolução mostra que a 

qualidade de vida da população chinesa aumentou; além disso, quando feita uma 

comparação entre a expectativa de vida feminina e masculina, os dados mostraram que 

não há disparidade significativa por gênero nesse indicador (MOTA, OLIVEIRA, 2016, 

p.21.). 

 



53 

Figura 17 – Expectativa de Vida ao Nascer - (Total em Anos) 

 

Fonte: Worldbank.org 

 

3.4.3 - Índice de Desenvolvimento Humano 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma unidade de medida utilizada 

para aferir o grau de desenvolvimento de um determinado país ou sociedade. O IDH 

consiste em um número entre 0 e 1, onde quanto mais próximo de zero, menor é o 

indicador para os quesitos de índice de educação, longevidade e renda, e quanto mais 

próximo de 1, melhores são as condições para esses aspectos. 

Ao longo dos anos, a aceleração da economia da China foi responsável pelo 

aumento em seu IDH, entretanto, essa evolução tem sido reflexo da parcela mais rica das 

zonas urbanas e rurais sendo a maior beneficiada com o crescimento econômico, em 

detrimento da população mais pobre do campo (MOTA, OLIVEIRA, 2016, p.21). 

 

Figura 18 – Índice de Desenvolvimento Humano 

 

Fonte: United Nations Development Programme. 
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3.4.4 – Desigualdade 

 

Um instrumento interessante de medição de concentração de renda é o Índice de 

Gini. Esse coeficiente consiste em um número entre 0 e 1, onde 0 corresponde à completa 

igualdade e 1 corresponde à completa desigualdade. No início do período das reformas, 

o coeficiente de Gini chinês para a renda pessoal nacional estava em 0,29. Como é 

possível observar na Figura 19 a seguir, a partir de 1984, houve uma persistente elevação 

do índice. 

 

Considerando uma economia em intensa expansão, como era o caso da China no 

período analisado, o crescimento da desigualdade é resultado do elevado retorno pago aos 

trabalhadores qualificados em relação à remuneração paga ao significativo contingente 

de trabalhadores não qualificados. Mesmo que essa polarização apresente imperfeições 

na estrutura de oferta, ela pode ser parcialmente considerada um resultado “natural” do 

desempenho econômico acelerado chinês. Entretanto, em termos práticos, ela gerou um 

aumento da desigualdade (MEDEIROS, MORAIS, 2011, p.101-102). 

 

Figura 19 – Desigualdade de Renda Pessoal Nacional – Evolução do Índice de Gini 

Segundo Diferentes Fontes 

 

Fonte: Ravallion e Chen (2007), Chen et al. (2010) e o banco de dados mundial de 

desigualdade de renda (World Income Inequality Database – WIID) da Wider-UNU 

(apud MEDEIROS, MORAES, 2011). 
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A partir desse pequeno mostruário de indicadores, pode-se concluir que, embora 

a China tenha apresentado, de um modo geral, melhoria em seus indicadores sociais a 

partir das reformas implementadas por Deng, os resultados do crescimento econômico 

acelerado não foram sentidos por todos, haja vista o aumento de aspectos adversos, como 

no caso da desigualdade de renda. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Muitas ações sob a liderança de Mao TséTung produziram resultados positivos e 

influenciaram de forma significativa o futuro da China, sejam em seus êxitos, como a 

melhoria verificada na saúde básica, na escolaridade e na expetativa de vida, quanto em 

suas falhas, como durante a política do “Grande Salto” e da “Revolução Cultural”. Já o 

período pós-maoísta, durante o qual Deng Xiaoping tornou-se o líder da PCCh, foi 

marcado por uma ruptura em relação às pautas políticas, ideológicas e, principalmente, 

econômicas que a China vinha adotando, ao direcionar menos ênfase à doutrina e mais 

foco no trabalho para a reconstrução econômica do país. 

 

De forma gradual, Deng promoveu a transição de uma China isolada 

internacionalmente para um país com abertura e grande contato com o exterior. Sob o 

comando e as ideias daquele que ficaria conhecido como o “arquiteto” da China 

contemporânea, o país passou a ter como tarefa central o desenvolvimento das suas forças 

produtivas, mantendo uma base objetivada no plano de reformas econômicas e na 

abertura ao exterior, reconhecendo as forças de mercado, sem abrir da mão da importância 

do planejamento central. Considerando as principais singularidades que a China 

apresentava, o novo governo elaborou o plano das “Quatros Modernizações”, tendo como 

alvo reformas na agricultura, na indústria, no desenvolvimento da Ciência e Tecnologia 

e na defesa nacional. 

 

Citando, brevemente, os principais pontos e resultados desse plano, a 

modernização na agriculta resultou em uma forte expansão da produção agrícola e em um 

rápido aumento de renda no campo, tirando milhões de camponeses da linha de pobreza. 

A renovação do setor industrial se mostrou o principal responsável pela liberação do 

comércio, formação de mercado, utilização de capital estrangeiro e crescimento 

expressivo de exportações, em adição à criação e garantia de empregos urbanos. Na área 

de ciência e tecnologia, promoveu-se a geração de capacidades inovativas e um alto 

desenvolvimento tecnológico. Na defesa nacional, garantiu-se a independência funcional 

das Forças Armadas e uma maior integração do setor bélico com áreas de pesquisas e 

desenvolvimento. 
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Alguns indicadores econômicos mostraram um desempenho instável, como a 

inflação e a taxa de câmbio, tendo essa última um regime particular dentro da política de 

incentivo ao comércio exterior. Por outro lado, foi possível notar uma mudança 

substantiva na composição da produção do país e um grande aumento das exportações, 

além de um forte impacto nos indicadores sociais que, embora tenham apresentado grande 

melhora, também mostraram aspectos adversos no período analisado durante os anos pós-

reforma, em especial, no tocante à distribuição da renda. 

 

Diversos fatores podem ser atrelados ao sucesso do plano de reformas econômicas 

realizado por Deng Xiaoping. É interessante notar que, todavia, nenhum deles pode ser 

apontado isoladamente como principal, mas sim como parte de um conjunto de 

características que compuseram o desenvolvimento nacional do país. 

 

O processo de liberalização do sistema de formação de preços e de comércio 

exterior e a criação das Zonas Econômicas Especiais, inspiradas pela proximidade com 

Hong Kong e impulsionadas pela vantagem geográfica disponível, são alguns dos fatores 

que usufruíram das particularidades chinesas. 

 

A administração do governo em relação à grande quantidade de mão de obra rural 

que o país dispunha, promovendo transformações que possibilitaram o deslocamento 

dessa massa para as cidades em paralelo com o crescimento elevado da demanda por 

trabalho, favorecendo assim economias de escala em suas indústrias e trazendo fortes 

impactos sobre o custo da produção, destaca a forma como o país soube usar essas 

circunstâncias singulares ao seu favor. 

 

Também é importante citar a forte autonomia demonstrada pela China, que se 

manifestou em fatores fundamentais nesse período de desenvolvimento do país, como na 

atuação direta do governo na economia, na aplicação de manutenções significativas no 

sistema financeiro, nas exigências de transferência tecnológica de empresas 

multinacionais, além do estímulo à cópia e à engenharia reversa com o objetivo de 

acelerar seu crescimento industrial, ignorando os direitos internacionais de propriedade 

intelectual. 
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Foi possível identificar aspectos estratégicos replicáveis do ponto de vista 

econômico como, por exemplo, um modelo no qual as reformas são aplicadas de maneira 

gradativa, pragmática, com ênfase no controle do Estado e uma ampliação dependente do 

sucesso de medidas e experiências primeiramente aplicadas em menor escala. 

 

As reformas introduzidas por Deng Xiaoping foram continuadas por seus 

sucessores, Jiang Zemin e Hu Jintao. O atual presidente do país, Xi Jinping, chegou ao 

poder em 2012 e desde então lidera o avanço da China como superpotência global. 

 

Nas últimas duas décadas, o país experimentou uma taxa média de crescimento 

econômico anual de cerca de 9%, embora o ritmo venha diminuindo gradualmente. 

Estudos apontam que o PIB per capita do país deve dobrar na próxima década e que quase 

meio bilhão de chineses deve ascender à classe média e possivelmente aumentar seus 

gastos com automóveis, telefones celulares, serviços financeiros, educação e saúde. 

 

Há claros indícios de que a China planeja mudar os motores de crescimento da 

economia. Das exportações à demanda interna, do foco no investimento a um maior foco 

no consumo, da indústria manufatureira à prestação de serviços e do baixo valor agregado 

à inovação tecnológica de alto valor. Algumas dessas mudanças já podem, inclusive, 

serem assistidas na realidade chinesa. 

 

Assim, a China continua a se mostrar apta a lidar com seus desafios e 

oportunidades. A liderança de Deng Xiaoping representou o início dessa abordagem com 

foco no crescimento do país adequados ao sistema político e ideológico proposto pelo 

socialismo chinês.  



59 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BBC News Brasil. Por Que a Economia Chinesa Deve Passar a dos EUA em 2028, 5 anos 

Antes do Previsto, 2021. Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55496970>. Acesso em: 28, Out 2021. 

 

BBC News Brasil. Reformas Econômicas: 9 Gráficos que Mostram a Transformação da 

China em 40 anos, 2018. Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-46599555>. Acesso em: 28, Out 2021. 

 

CARVALHO, M. A Economia Política Do Sistema Financeiro Chinês (1978-2008). 

Dissertação (Pós-graduação em Economia Política Internacional) - Instituto de Economia, 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2013 

 

CARVALHO, N. Taxa de Câmbio e Estratégia de Crescimento Econômico de Longo 

Prazo da China. Dissertação (Mestrado em Economia) – Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências e Letras. Araraquara. 2013 

 

CASSIOLATO, J. As Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação Na China. Disponível 

em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3928/1/BEPI_n13_politicas.pdf> 

Acesso em: 31 Julho 2021. 

 

CELINO, E. As Zonas de Desenvolvimento Econômico como Instrumento de Políticas 

Públicas: O Caso da China. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade de 

Brasília. Brasília. 2006. 

 

CINTRA, M. A. M. PINTO, E. China em Transformação: Dimensões Econômicas e 

Geopolíticas do Desenvolvimento. Rio de Janeiro: IPEA, 2015. 

 

CURZEL, E. Investimento Direto Externo na China Após Sua Abertura Econômica. 

Monografia (Bacharel em Economia) - Departamento de Economia e Relações 

Internacionais, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 2015. 

 



60 

GE, W. Special Economic Zones and the Economic Transition in China. Cingapura: 

World Scientific, 1999. Special Economic Zones and the Opening of the Chinese 

Economy: Some Lessons for Economic Liberalization. World Development. Reino 

Unido, V. 27, n. 7, p. 1267-1285, 1999. 

 

GRAHAM, E. M. Do Export Processing Zones Attract FDI and Its Benefits: The Experi- 

ence from China. International Economics and Economic Policy. Berlim, vol. 1, n. 1, p. 

87-103, 2004. 

 

GOMES, T. Papel da Reforma e Modernização Militar Para A Grande Estratégia da China. 

Monografia (Graduação em Relações Internacionais) - Departamento de Relações 

Internacionais, Universidade Federal Da Paraíba. João Pessoa. 2019. 

 

KNOTH, C. Special Economic Zones and Economic Transformation: The Case of the 

People’s Republic of China. 2000. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade de 

Konstanz. Konstanz. 2000. 

 

LEITE, A. O Projeto de Desenvolvimento Econômico Chinês - 1978-2008: A 

Singularidade de Seus Fatores Políticos e Econômicos. Tese (Doutorado em Ciências 

Sociais) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo. 2011. 

 

MADDISON  A.; WU, H. X. China's EconomicPerformance: How Fast Has GDP Grown; 

How Big Is It Compared With The USA? Papers, Centerfor International Comparisons at 

the University of Pennsylvania, 2007. p. 16. Disponível em: 

<http://www.ggdc.net/maddison/articles/China_Maddis son_Wu_22_Feb_07.pdf>. 

Acesso em: 10 de out. 2021. 

 

MEDEIROS, C. A.; MORAIS, I. N. Uma Abordagem Estruturalista das Desigualdades 

de Renda na China Contemporânea. Revista Tempo do Mundo, v. 3, n. 3, 10 dez. 2011. 

Disponível em: 

<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6211/1/RTM_v3_n3_Abordagem.pdf> 

Acesso em: 10 de out. 2021. 

 



61 

MILARE, L. O Processo de Industrialização Chinesa: Uma Visão Sistêmica. Dissertação 

(Pós graduação em Economia) - Centro de Ciências e Tecnologias para a Sustentabilidade, 

Universidade Federal de São Carlos. Sorocaba. 2011. 

 

MORAIS, I. Desenvolvimento Econômico, Distribuição de Renda e Pobreza na China 

Contemporânea. Tese (Pós-Graduação em Economia) - Programa de Pós-graduação em 

Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2011. 

 

NAUGHTON, B. The Chinese Economy: Transitions and Growth. Cambridge, MA: MIT 

Press, 2007. 

 

NONNENBERG, M. J. B. China: Estabilidade e Crescimento Econômico. Revista de 

Economia Política, São Paulo, vol. 30, nº 2, p. 201-218, abr/jun. 2010. 

 

NUNES, R. Base Industrial de Defesa, Estratégia de Desenvolvimento e Inserção 

Internacional: A Indústria Naval Civil e Militar Na China (1950-2015). Dissertação (Pós-

Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais) - Faculdade de Ciências Econômicas, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, P. 139. 2017. 

 

OLIVEIRA, G. C. O Estado e a Inserção Ativa na Economia: A Estratégia de 

Desenvolvimento Econômico da China. Revista de Economia, Paraná. v. 34, n. 3 (ano 

32), p. 61-88, set./dez. 2008. 

 

OLIVEIRA, M. F. MOTA, S. D. R. Desenvolvimento Econômico Na China Pós 1978: 

Análise Das Vocações Desenvolvimentista e Social. In: CONGRESSO EM 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 5, 2016, Montes Claros - MG. Minas Gerais: 2016, p. 

5-28. 

 

OTA, T. The Role of Special Economic Zones in China’s Economic Development as 

Compared with Asian Export Processing Zones: 1979-1995. Asia in Extenso, 2003. 

Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/238694334_The_Role_of_Special_Economi

c_Zones_in_China's_Economic_Development_As_Compared_with_Asian_Export_Pro

cessing_Zones_1979_-_1995> Acesso em: 28 Julho 2021. 



62 

 

PROZCZINSKI, D. As Quatro Gerações Do Partido Comunista Chinês: Mídia e Cartazes 

De Propaganda. Tese (Pós-Graduação em História Cultural) - Universidade Federal de 

Santa Catarina. Florianópolis. 2019. 

 

SILVA, R. China, a era Deng Xiaoping (1978-1992) ZEEs: Zonas Econômicas Especiais. 

Monografia (Bacharel em Ciências Sociais) - Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, 

Universidade Federal Fluminense. Niterói. 2018. 

 

UNITED NATIONS DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIALAFFAIRS 

(UNDESA). United Nations Development Programme, 2019. Human Development 

Index (HDI). Disponível em: <http://hdr.undp.org/en/indicators/137506>. Acesso em: 28, 

Out 2021. 

 

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL 

ORGANIZATION (UNESCO). The World Bank, 2021. Literacy Rate, Adult Total (% of 

people ages 15 and above) China. Disponível em: 

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZS?locations=CN>. Acesso em: 28, 

Out 2021. 

 

UNITED NATIONS POPULATION DIVISION. The World Bank, 2019. Life 

Expectancy at Birth, total (years) - China. Disponível em: 

<https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?locations=CN>. Acesso em: 28, 

Out 2021. 

 

VITORIO, T. China Deve Superar os EUA Como Maior Economia do Mundo em 2027, 

diz JP Morgan. CNN Brasil, 2021. Disponível em: 

<https://www.cnnbrasil.com.br/business/china-deve-superar-os-eua-como-maior-

economia-do-mundo-em-2027-diz-jp-morgan/>.Acesso em: 28, Out 2021. 

 


