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Este artigo traz, na seção 2, descrição estilizada do modelo chinês de capitalismo

Pedro da Motta Veiga*

comércio e investimentos – da China, bem como para o Brasil.

de Estado, ressaltando os traços distintivos que especificam este modelo. A seção
3 discute o processo de reformas econômicas na China, sua economia política e
estágio atual. À guisa de conclusão, a seção 4 discute as potenciais implicações
das reformas em curso para as relações econômicas externas – notadamente de

Sandra Polónia Rios*

2. O capitalismo de Estado chinês: fatos estilizados

1. Introdução

No período que se seguiu à tomada do poder pelo Partido Comunista da China,
Depois de três décadas de fracassos e desastres econômicos (entre a vitória da Revolução

em 1949, o modelo econômico adotado inspirava-se fortemente na experiência

e 1978), a China passou, nos últimos trinta e cinco anos, por transformações impressio-

soviética e na proposta de apoiar o crescimento nos setores da indústria pesada.

nantes. Altas taxas de crescimento sustentaram o aumento contínuo da renda per capita,

Esse modelo, que ignorava completamente a grande vantagem comparativa do país

em simultâneo com profunda mudança estrutural na economia. Na década de 70, a agri-

naquele período – a abundância do fator trabalho – levou a China a passar por

cultura respondia por 32%, a indústria por 45% e os serviços por 23% do PIB. Em 2013,

experiências históricas dramáticas nos anos 70, como a Grande Fome e a Revolu-

estes percentuais eram respectivamente de 10%, 44% e 46%, resultado do acelerado

ção Cultural, e deixou a economia à beira do colapso (Zhang, 2014).

processo de industrialização e de urbanização que a China viveu neste período.
As reformas promovidas por Deng Xiao Ping, a partir de 1978, buscavam combiAo longo do período que se iniciou com a liderança política de Deng Xiao Ping, as

nar a abundância de trabalho barato na China com a entrada de capitais estrangei-

políticas econômicas chinesas foram objeto de sucessivas iniciativas de reforma,

ros, cujos investimentos deveriam estar voltados essencialmente para as exporta-

algumas mais bem sucedidas que outras, mas que apontam na direção de conferir

ções – donde o papel das Zonas Econômicas Especiais e outros instrumentos de

aos mercados um papel crescentemente relevante na alocação de recursos.

atração de IDE voltados para a exportação.

Embora as reformas do atual modelo econômico estejam na agenda dos governan-

Teve então início um longo ciclo de crescimento que se beneficiou da transferência

tes chineses desde meados dos anos 90, a troca de guarda no comando do Estado

de trabalho do setor agrícola de baixa produtividade para a indústria, o que sig-

e do Partido Comunista da China, em 2012, e as recentes decisões da Terceira

nificou que o produto industrial cresceu durante mais de vinte anos sem pressões

Reunião Plenária do Comité Central do Partido , em novembro de 2013, têm sido

salariais.

1

consideradas movimentos importantes na trajetória das reformas pró-mercado.
O modelo chinês, no período que se inicia em 1978, apoiou-se fortemente nos
CINDES.
1
Sintetizadas no documento “Decisão sobre importantes questões referentes ao aprofundamento abrangente das reformas”.

investimentos e nas exportações. A contribuição do consumo das famílias foi limi-
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tada e reduziu-se ao longo do período, representando apenas 35% do PIB em 2011.
3

Naquele ano, os investimentos representavam 49,2% do PIB chinês e a partici-

Observe-se que a rigor não há contradição entre os fatores elencados por cada um

pação das exportações líquidas no PIB era de 2,6%, depois de haver crescido até

dos autores. Eles são, de certa forma, complementares: parte-se de um nível baixo

2007, quando alcançou 8,8% do PIB .

de consumo em 1978, estimula-se, por diversas vias, a poupança das famílias,

2

transfere-se a taxas de juros extremamente baixas os recursos da poupança famiPara autores, como Perkins (2013), que avaliam positivamente a experiência chi-

liar para as empresas e seus investimentos, os baixos custos da mão de obra e as

nesa, as razões para a pequena participação do consumo das famílias no PIB são o

taxas desvalorizadas de câmbio aumentam o excedente capturado pelas empresas,

baixo nível de consumo no início das reformas, as medidas adotadas pelo governo

sustentando taxas elevadas de investimentos e o crescimento das exportações.

para incentivar um elevado nível de poupança das famílias (a política do filho
único sendo uma delas) e a discrepância entre o crescimento da renda das famílias

Para Pettis5, assim como aconteceu em outras experiências de crescimento baseadas

e o do PIB, em favor deste, o que seria uma característica de economias com exce-

em mecanismos semelhantes, o problema deste modelo é sua crônica tendência ao

dentes de mão de obra.

sobreinvestimento e à má alocação do capital investido. No horizonte destes modelos estariam crises de endividamento e ajustes abruptos nos rumos da economia.

Uma visão menos benevolente do modelo de crescimento chinês identifica em
3

três mecanismos de transferência de renda os pilares da estratégia de desenvolvi-

A presença de mecanismos de transferência de renda que favorecem os produtores

mento adotada em 1978 :

e os investimentos não é suficiente para caracterizar como capitalismo de Estado o

4

modelo adotado atualmente pela China, mas também, em décadas anteriores pelo
•

diferença crescente entre incremento da produtividade e dos salários, a favor

Japão, Coreia do Sul e outros países asiáticos.

do primeiro;
•

regras que resultam em taxas de juros extremamente baixas para os depositan-

O segundo componente central do modelo de capitalismo de Estado é a existência

tes, transferindo riqueza dos poupadores líquidos (as famílias) para os usuários

de mecanismos de coordenação institucional e de priorização de políticas envol-

líquidos de capital (as empresas), através dos bancos estatais. Segundo Pettis,

vendo o Estado e empresas ou grupos líderes (os keiretsu, no Japão, e os chaebol,

entre 5% e 7% do PIB teriam sido transferidos anualmente dos depositantes

na Coreia do Sul).

para os investidores na primeira metade da primeira década do século XXI; e
•

taxa de câmbio desvalorizada, que atua como um imposto sobre o consumo e

No caso da China, embora a direção das políticas nem sempre tenha convergido

subsídio à indústria nos setores de bens transacionáveis.

com as adotadas em períodos anteriores por outros países asiáticos6, as transformações na economia chinesa foram intensamente promovidas por um diversificado
conjunto de políticas públicas, cujo desenho e implementação envolvem diferentes

Perkins, D. H. (2013) - East Asian Development – Foundations and Strategies. Harvard University Press.
Pettis, M. (2013) – The great rebalancing: trade, conflict and the perilous road ahead for the world
economy, Princeton University Press.
4
Pettis, M. (2011) – The contentious debate over China’s economic transition, Policy Outlook, Carnegie
Endowment for International Peace, March 25.
2
3

4
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Pettis (2011), op.cit.
Especialmente no caso de políticas de comércio e investimentos, a China adotou, desde a fase inicial
de reformas, políticas menos protecionistas do que as de Japão e Coreia do Sul em fases equivalentes
de seu desenvolvimento.
5
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instâncias de governo (nacional, provinciais, municipais) e entes públicos – ban-

empresas estatais foram colocadas sob o controle e supervisão da SASAC8, um órgão

cos e empresas produtivas.

vinculado ao Conselho de Estado e detentor da maioria das ações das empresas estatais9. Estas – incluindo as cerca de 100 mil empresas controladas por governos sub-

No entanto, os fatores que singularizam o caso chinês em relação às demais expe-

nacionais – responderiam atualmente por algo entre 40% e 50% do produto chinês10.

riências de capitalismo de Estado são:
As empresas estatais desempenham papel central nas estratégias de transformação
•

o papel do Partido-Estado (que detém monopólio legal da política no país) na

estrutural da indústria e da economia chinesas, especialmente nos setores desig-

gestão da economia e na implementação de estratégia industrial. As experi-

nados pelos Planos Quinquenais sucessivos como “estratégicos” ou “pilares”. Nos

ências de desenvolvimento industrial baseadas em modelo de capitalismo de

setores ditos “estratégicos”, o governo mantém controle absoluto sobre as empre-

Estado na região foram levadas a cabo sob diferentes regimes políticos, inclu-

sas estatais e limita a ação de entidades não estatais (inclusive estrangeiras).

sive de cunho autoritário. Mas nenhuma delas foi conduzida sob um regime

•

autoritário controlado por um partido único fortemente estruturado nos vários

Para Perkins11, a adesão da China à OMC, em 2001, constituiu um “passo dramá-

níveis de governo. A influência do Partido na administração rotineira da eco-

tico, mas altamente pragmático para forçar as empresas estatais a reformar-se ou a

nomia é incontestável: os dirigentes das empresas e grupos estatais são todos

sair de atividade”. Segundo o autor, o acesso à OMC “tornou difícil para o Estado

necessariamente membros do Partido; e

continuar a dar às empresas estatais o tipo de apoio que foi a norma no passado”,

o estatuto, o papel e as características dos grupos empresariais estatais, como

embora ele mesmo reconheça que “separar a alocação de crédito da política é

agentes da estratégia de Estado e, ao mesmo tempo, empresas com razoável

extremamente difícil de fazer, dada a natureza do sistema político chinês”.

grau de autonomia financeira e administrativa na gestão de seus negócios.
De fato, mesmo autores que defendem a ideia de que a economia chinesa é “de
Pela posição central que ocupam no aparato produtivo chinês, as empresas estatais

mercado” identificam a permanência, mesmo após as reformas dos anos 90 e o

tornaram-se um foco privilegiado do debate sobre o caráter “de mercado” da eco-

acesso da China à OMC, de uma relação intensa e sistemática entre bancos públi-

nomia da China e sobre as políticas industriais chinesas – e o papel dos subsídios

cos, empresas produtivas estatais e o sistema de poder rigidamente organizado a

estatais nestas políticas.

partir e em torno do Partido Comunista da China, monopolista na arena política.

As empresas estatais constituem um tema central na agenda de política econômica
chinesa e as reformas empreendidas a partir dos anos 90 levaram a uma reestrutu-

O modelo atual dos grupos econômicos estatais resulta de processo de evolução e “tentativa e erro”: o
objetivo das reformas sempre foi melhorar o desempenho das empresas estatais, mantendo a propriedade
do Governo e o controle sobre setores considerados estratégicos da economia.

State-owned Assets Supervision and Administration Commission
O estatuto dos grupos estatais foi definido legalmente em 1998: controle acionário da empresa core
do grupo pelo órgão de Estado SASAC + subsidiárias controladas (listadas em bolsa, são a face visível
do grupo) + subsidiárias não controladas + companhia financeira do grupo + institutos de pesquisa ou
Universidades. Por exemplo: a PetroChina, uma das maiores empresas de petróleo do mundo, com ações
negociadas nas bolsas de Shanghai e New York, é a face visível da Grupo CNPC, cuja companhia core
é a China National Petroleum Corporation.
10
Dorn, J.W. (2013) – The role os the State in China’a economy – Apresentação em Power Point em
seminário organizado pela CNI, em São Paulo, 2 de abril.
11
Perkins (2013), op.cit.
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destas empresas e promovendo a concentração em diferentes setores7. Além disto, as
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Como resultado das reformas introduzidas no setor produtivo estatal, muitas

rência de riqueza, operando dentro do setor produtivo, em benefício dos grupos

empresas públicas passaram a deter efetivamente posições monopólicas em seus

econômicos estatais.

setores de atividade, o que, segundo Perkins (2013), ajudaria a explicar os lucros
obtidos por estas empresas depois de 2000. Mas as medidas de racionalização do

Pettis (2013) cita estudos de acordo com os quais mais do que 100% da lucrativi-

setor estatal parecem também ter resultado no aumento do poder econômico e polí-

dade agregada das empresas estatais chinesas na última década podem ser explica-

tico das empresas estatais e de sua influência sobre a alocação do crédito público

dos pela prática de preços monopólicos e de subsídios diretos do Estado, em seus

e as decisões de investimento.

vários níveis. Segundo este autor, mais relevantes do que os preços monopólicos
na geração de renda para os controladores das empresas estatais são os subsídios

Li et alli

analisam os efeitos das reformas da década de 90 e do início do

– não apenas os diretos, mas também os indiretos, entre os quais as taxas de juros

século XXI sobre as empresas estatais, concluindo que “SOEs as a whole have

aplicadas aos empréstimos junto a bancos estatais com que estas empresas finan-

changed from the victims to the beneficiaries of the market-oriented reform

ciam seus investimentos14.

12

and trade liberalization”.
De acordo com Unirule (2011), as empresas estatais pagaram, em média no períEsta conclusão apoia-se na constatação, pelos autores, de que as reformas produzi-

odo 2001-2008, taxa de juros reais de 1,6% nos empréstimos captados, enquanto a

ram uma estrutura industrial “dual” na economia chinesa. Nessa estrutura, “SOEs

taxa de juros de mercado era de 4,68%. A diferença entre as duas taxas respondeu

have unchallenged monopolies in most of the upstream industries and key markets

por 47% dos lucros nominais totais das empresas estatais controladas pelo governo

while the downstream industries are mostly open to intensive competition among

central, nesse período15.

non- SOEs”.
A posição monopolística das empresas estatais, inclusive em setores de baixa
tradeability, lhes permitiria fixar preços junto a seus consumidores – as empresas
privadas do setor mais aberto à competição internacional13 – o que explicaria o
bom desempenho das empresas estatais na década de 00 e o aumento de seu poder
econômico e político. Na hipótese formulada por estes autores, estaria em funcionamento, no capitalismo de Estado chinês, um mecanismo adicional de transfe-

Li, X., Liu, X., Wang, Y. (2012) – A model of China’s State capitalism, The Hong Kong University of
Science and Tecchnology, May 16.
13
Neste modelo, a desvalorização cambial seria a “compensação” oferecida pelas políticas às empresas
privadas dos setores de bens comercializáveis, que pagam os preços monopólicos fixados pelas empresas estatais a montante da estrutura industrial.
12

8
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Pettis, M. (2013) - Avoiding the fall: China’s economic restructuring, Carnegie Endowment for
International Peace.
15
Unirule (2011) - The nature, performance and reform of State-Owned Enterprises. Segundo a publicação deste think thank de Beijing, apenas 10 empresas controladas pelo governo central responderam, em
2009, por 70% dos lucros líquidos de todas as empresas estatais produtivas da China.
14
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3. As reformas econômicas na China e a
mudança no modelo de desenvolvimento

A esta evolução dos níveis salariais, juntam-se outros fatores cujos impactos se
intensificaram na primeira década do século, contribuindo para empurrar as reformas a uma posição prioritária na agenda dos dirigentes chineses.

O modelo chinês de capitalismo de Estado está na origem de suas políticas indus-

Em primeiro lugar, o enfraquecimento da demanda global, nos anos subsequen-

triais onde as empresas estatais desempenham papel preponderante e instrumentos

tes à crise de 2008, reduz o potencial dinamizador das exportações sobre o con-

como subsídios, restrições a investimentos externos e limitações de acesso a seu

junto da economia chinesa e, em especial, sobre a geração de empregos. A isso se

mercado doméstico de bens e serviços são mobilizados para impulsionar os inves-

junta a constatação de que a produtividade dos investimentos (unidade de produto

timentos e as exportações.

gerada por unidade de investimento) – que foram um dos motores do modelo de
crescimento adotado a partir de 1978 – caiu drasticamente nos últimos anos. Para

O modelo baseado em investimentos e exportações produziu não apenas fricções

Pettis (2013), a má alocação do capital e o excesso de investimento tornaram-se os

e conflitos econômicos com parceiros da China, mas também – e cada vez mais –

motores do modelo de crescimento chinês17. Além disso, as externalidades nega-

desequilíbrios domésticos, em termos de distribuição de renda, de desigualdades

tivas produzidas pelo modelo econômico – contaminação ambiental, aumento da

regionais e de impactos ambientais.

desigualdade e corrupção, entre outros – começaram a adquirir maior visibilidade,
em termos políticos, e a explicitar os elevados custos do modelo18.

As propostas para reformar o modelo econômico chinês começaram a ser explicitadas pela liderança do Partido desde a metade dos anos 90, no 90 Plano Quin-

Em termos amplos, as reformas econômicas na China teriam como objetivo pro-

quenal, mas as reformas pouco avançaram durante a vigência deste plano e do

mover três deslocamentos de prioridade:

subsequente. O tema praticamente desapareceu da agenda no 110 Plano Quinquenal (2009), “capturado” pela estratégia de estímulos à infraestrutura e aos investi-

•

mentos em resposta à crise internacional de 2008.

do lado da oferta, de um crescimento inputs-driven para um crescimento
productivity-driven;

•
A partir do início do século, uma condição básica de possibilidade – a oferta altamente elástica de trabalho – começa a se esvair e, a partir de 2003/2004, os salários

do lado da demanda, de um modelo baseado em investimentos e exportação
para um apoiado no consumo doméstico; e

•

reais na indústria crescem a uma média anual que supera os 10%, sinalizando uma

em termos de setores, do domínio da indústria manufatureira para um maior
peso dos serviços19.

restrição significativa à continuidade de um modelo baseado em investimentos e
exportação16.
Pettis, M. (2013) - op.cit.
de Jonquières, G. (2014) - The Problematic Politics of China’s Economic Reform Plans, ECIPE Policy
Brief n.5/2014.
19
Cai Fang (2014) - From Demographic Dividend to Reform Dividend: Transformation of China’s Development Model, apresentação em Power Point - Red Mercosur-BID-UBA Conference: “China’s New
Development Model: Impacts On Africa And Latin America” March 25 - 26, 2014 Facultad de Ciencias
Económicas, Universidad de Buenos Aires (UBA).
17

Há analistas que relativizam esse argumento com dados bastante eloquentes: “35% of population are
still in agriculture (275 million, more than the double of Brazil’s labor force) in a highly segmented labor
market”. Mesquita Moreira, M. (2014) – China’s new development model: impacts on Latin America,
apresentação em Power Point - Red Mercosur-BID-UBA Conference: “China’s New Development
Model: Impacts On Africa And Latin America” March 25 - 26, 2014 Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad de Buenos Aires (UBA).
16
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Em qualquer cenário de reorientação do modelo chinês em direção compatível

mento e defende o modelo de crescimento. Essa coalizão de interesses inclui

com os três deslocamentos citados, “o custo real deste processo vai recair sobre o

uma vasta gama de autoridades nos níveis de província, municipal e local,

setor estatal” . Como esperado, as resistências às reformas por parte dos benefi-

cuja sobrevivência política depende de perto das altas taxas de crescimento

ciários do atual modelo têm sido significativas e se originam no setor estatal. Para

econômico observadas até recentemente.

20

enfrentá-las o governo adotou uma estratégia de implementação de reformas que
poderia ser caracterizada como dual-track reform at the margin, evitando atacar

O 12º Plano Quinquenal, adotado em março de 2011, e a terceira reunião plenária

de frente os interesses constituídos, que, no caso da China, são ao mesmo tempo

do Comitê Central (CC) do Partido Comunista da China, em novembro de 2013,

econômicos e políticos.

representam marcos importantes na história da reforma do modelo econômico,
tanto em termos de objetivos, quanto de métodos.

Com o tempo, essa forma de enfrentamento da agenda de reformas deixou de ser
efetiva e, mais além, criou novas distorções – corrupções, oportunidades de rent-

O 12º Plano estabeleceu como meta a implantação de uma economia apoiada cres-

-seeking e novas desigualdades .

centemente no consumo doméstico, mas foi preciso esperar a terceira reunião ple-

21

nária do Comitê Central (CC) do Partido Comunista da China, em novembro de
Hoje em dia, a resistência a novas reformas liberalizantes na China tem origem

2013, para que, pela primeira vez, começassem a ser definidos “incentivos para

na coalizão de interesses gerada pelas relações entre o Partido-Estado e os grupos

as famílias chinesas converterem a renda em consumo”23. As reformas “aprova-

econômicos estatais, operacionalizada através dos seguintes vetores:

das pelo CC centram-se nesse fosso entre renda e consumo, oferecendo propostas
específicas para levar as famílias chinesas a mudarem seu comportamento”24.

•

•

a presença do PCC na direção das empresas e grupos estatais: as decisões
estratégicas requerem aprovação dos responsáveis do Partido dentro das

Há uma série de outras medidas anunciadas que têm potencialmente impactos rele-

empresas;

vantes sobre o funcionamento da economia chinesa, em geral apontando para a

a existência de diversas “pontes institucionais” entre o Partido, os órgãos

elevação oficial da política de preços com base no mercado ao status de “forma

públicos e as empresas estatais, vinculando diferentes grupos estatais, grupos

decisiva de alocação de recursos”, reduzindo o peso da política de administração de

estatais nacionais e subnacionais e grupos estatais, órgãos de governo e o Par-

preços do governo, que tem papel relevante nos setores de insumos, combustíveis,

tido, e constituindo o que se denomina “hierarquia em rede” ;

crédito, etc.25 Segundo Roach (2013), “os consumidores chineses deverão também

esta “hierarquia em rede” está na origem de uma ampla coalizão de interesses

se beneficiar com a provável mudança para taxas de depósito com base no mercado

econômicos e políticos que controla a formulação de políticas de desenvolvi-

em suas contas de poupança, contribuindo para engordar a renda salarial”.

22

•

Pettis, M. (2013) - op.cit. Para que o rebalancing doméstico do modelo se opere, Pettis observa que o
crescimento do valor dos ativos estatais terá que ser menor do que o do PIB - ele mesmo em processo de
desaceleração.
21
Xiaobo Zhang (2014) – China’s new development paradigm: impacts on Africa and Latin America Red Mercosur-BID-UBA Conference: “China’s New Development Model: Impacts On Africa And Latin
America” March 25 - 26, 2014 Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires (UBA)
22
Lin, L.W. e Milhaupt, C.J. (s/d) - We are the (National) Champions: Understanding the Mechanisms
of State Capitalism in China, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1952623.
20
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Roach, S. – Para trazer a vida ao consumidor chinês, O Estado de São Paulo 1 de dezembro de 2013,
página A23.
24
Anunciou-se, por exemplo, o abrandamento da política do filho único, componente importante da política de incentivo à poupança (e de desestímulo ao consumo das famílias) vigente na China há 33 anos.
25
O terceiro Plenum se seguiu ao lançamento, em setembro, da Zona de Livre Comércio de Shanghai, que
é considerada uma experiência pioneira e um teste para reformas econômicas liberalizantes com impactos
para os investimentos externos, transações financeiras e fluxos de capitais.
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No que diz respeito ao método de implementação das reformas, o documento do

a própria dinâmica das reformas econômicas na China. A única reforma expressiva

terceiro pleno estabelece a criação de uma nova organização de alto nível, o Grupo

do setor produtivo estatal “passou” pela adesão da China à OMC, ou seja, exigiu a

de Liderança Central para as Reformas, liderado pelo Presidente Xi Jiping, que

adoção de uma âncora externa para forçar a reforma e torná-la irreversível.

terá papel central na elaboração de diretrizes para a implementação das reformas
propostas. Este Grupo deverá ter força para se impor aos ministérios e interesses

Até que ponto as reformas ditas liberalizantes empreendidas até hoje levaram a

setoriais, que são a origem de boa parte das resistências às reformas.

China a se tornar uma economia de mercado – mais além do fato de a OMC passar
a considerá-la como tal em 2016? Este é um ponto altamente controverso e com

No que se refere às empresas estatais, o documento da Terceira Plenária defende

implicações profundas na percepção que policy-makers e analistas têm do “desafio

o fortalecimento das empresas estatais e reafirma sua posição de liderança na

chinês” na esfera das relações econômicas internacionais.

economia, mas propõe “canalizar 30% dos lucros das empresas estatais (atualmente cerca de US$ 400 bilhões) para a rede de seguro social, dotada de recursos

Perkins (2013)28 considera que a China “é uma economia de mercado, exceto por

escassos” (Roach, 2013)26. Segundo o FMI, em 2011, apenas 0,4% dos lucros das

alguns nichos tais como a ausência de mercados estabelecidos para as terras rurais

empresas estatais foi transferido ao orçamento do Estado . Além disso, o setor

e o envolvimento político continuado na alocação do crédito”. Outros autores

privado poderá deter 15% do capital das empresas estatais.

veem na China uma máquina de produção industrial cuja competitividade deve

27

tudo – ou quase tudo – a mecanismos administrativos e políticos que estão na oriNão é possível fazer qualquer previsão sobre a capacidade de a atual iniciativa

gem da concessão de ampla gama de subsídios às empresas estatais, especialmente

de reformas introduzir uma mudança significativa no papel desempenhado pelas

através de financiamentos baratos e insumos oferecidos às empresas a preços infe-

empresas estatais na economia chinesa. Obviamente, o verdadeiro teste das refor-

riores aos de mercado29.

mas é a sua implementação, que depende da capacidade de enfrentar e vencer
resistências às mudanças – que estarão fortemente concentradas nas estatais, ban-

Haley & Haley (2013) focam sua análise nos subsídios industriais chineses con-

cos públicos e governos subnacionais. Como se viu na reforma dos anos 90, as

cedidos a cinco setores industriais intensivos em capital (aço, autopeças, vidro,

empresas estatais começaram como vítimas e acabaram como vencedores.

papel e painéis solares), nos quais, em cinco anos, a China passou de importador
líquido a um dos maiores produtores e exportadores mundiais. Para os autores, que

Na realidade, as duas características que singularizam o capitalismo de Estado chi-

desenvolvem metodologia específica para calcular os subsídios, estes chegaram a

nês (ver seção 2, acima) tiveram – e continuam a ter – implicações significativas para

representar, nas indústrias analisadas, 30% do valor da produção industrial, entre
2007 e 2011. Estes subsídios teriam acompanhado o processo de consolidação
industrial de vários setores em torno de grandes empresas e grupos estatais.

Roach, S.S. (2013) – China on the Move. http://www.project-syndicate.org/focal-points/roach-on-china
March 29, 2013.
27
Borst, N. (2013) – Economic reform in the third Plenum: balancing State and market, China Brief,
Volume 13 Issue 23, November 22. Segundo Unirule (2011), entre 1994 e 2007, “SOEs did not contribute
any of their profits to the state. In 2009, only 6% of SOEs’ profits were contributed, while the rest was all
distributed within the enterprises themselves. In 2010, this figure decreased to 2.2%. Moreover, the money
contributed by central SOEs is mainly transferred within the central enterprise system and has not been
used for the public’s benefit”.
26
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Perkins (2013), op. cit.
Haley, U. e Haley, G.T. (2013) – Subsidies to China industry: State capitalism, business strategy and
trade policy, Oxford University Press.
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O que, à luz dos debates, parece claro é que o sistema econômico chinês é um

Mas se as reformas anunciadas derem efetivamente início a uma transição em dire-

capitalismo de Estado, ou seja, por definição um modelo híbrido e pouco trans-

ção a um modelo de crescimento em que o consumo doméstico desempenha papel

parente que combina, de um lado, o envolvimento do Partido-Estado nas decisões

mais relevante que os investimentos e das exportações, elas podem ter implicações

corporativas, o papel da SASAC como acionista controlador e relações complexas

importantes para a relação da China com os demais países.

entre estatais nacionais e subnacionais, e de outro, a listagem em bolsa de estatais
que não seguem regras de planejamento socialista estrito.

A redução do ritmo de crescimento econômico que acompanharia esta transição,
o menor peso dos investimentos na composição da demanda e o aumento da renda

Este “hibridismo” faz dos grupos e empresas estatais uma verdadeira “caixa

à disposição das famílias podem gerar impactos diferenciados sobre as importa-

preta”, à luz dos princípios de governança corporativa do capitalismo liberal e de

ções chinesas. Em princípio, os países exportadores de commodities agrícolas e

suas instituições. Disso resulta opacidade do sistema como um todo, bem como

pecuárias sofreriam impactos menores do que aqueles exportadores de minérios,

dificuldades para identificar fronteiras entre público e privado e para caracterizar

mas a perspectiva de aceleração da urbanização – ela mesma ligada à mudança do

as relações entre eles à luz da normativa multilateral de comércio.

modelo – sugere que a demanda por matérias de origem mineral (especialmente
no complexo ferro/aço) pode voltar a apresentar taxas elevadas de crescimento32.

4. Implicações das reformas chinesas para o
mundo e a América do Sul

A crescente relevância do consumo doméstico e o aumento de salários reais na
China tendem a erodir a competitividade chinesa em bens intensivos em trabalho
– o que já está ocorrendo – levando as políticas industriais a priorizar setores mais

É impossível prever se as reformas em curso permitirão uma transição sem sobres-

intensivos em tecnologia e inovação. Neste caso, o conjunto de economias poten-

saltos da China para um novo modelo de crescimento. Tampouco se pode saber a

cialmente afetadas pela competição de exportações chinesas com grau crescente

que ritmo avançarão as reformas: a cada pequena redução do ritmo de crescimento

de sofisticação tecnológica tenderia a se alterar: nesta nova etapa seriam mais

econômico, vozes se levantam na China para pedir uma nova rodada de estímulos

afetadas as economias que produzem e exportam estes tipos de bens33.

à economia. Para uma elite dirigente que retira a sua legitimidade da capacidade
para entregar crescimento econômico acelerado e ininterrupto (“performance-

No que se refere aos investimentos externos chineses, num cenário de transição

-based legitimacy”, nas palavras de um analista) , o desafio da transição não é

para novo modelo de desenvolvimento, é legítimo esperar que tais fluxos aumen-

menor e ele é antes político do que econômico .

tem em busca de novas oportunidades de negócios, tendência que envolverá princi-

30

31

palmente, ao menos em um primeiro momento, as empresas estatais concentradas
em áreas de recursos naturais e setores intensivos em capital.
De Jonquières, G. (2014) - op.cit.
Uma fonte de resistência não menor pode vir das autoridaeds provinciais, municipais e locais. Segundo
de Jonquières (2014), os esforços das autoridades nacionais para moderar a taxa de crescimento e limitar
a expansão das dívidas, nos últimos anos, “have often been frustrated by lower-level officials in different
parts of the country who have not only seen themselves as in competition to max¬imise economic expansion but in many cases have prof¬ited personally from it”.

Mesquita Moreira, M. (2014) – China’s new development model: impacts on Latin America – apresentação em power point - Red Mercosur-BID-UBA Conference: “China’s New Development Model:
Impacts On Africa And Latin America” March 25 - 26, 2014 Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires (UBA)
33
Schellekens, P. (2013) – A changing China: implications for developing countries, Economic Premise
number 118, The World Bank, May.

16

O capitalismo de Estado chinês, sua agenda de reformas e implicações para a América do Sul

30
31

breves cindes | www.cindesbrasil.org

32

17

O resultado líquido destas evoluções não parece capaz de produzir um cenário em

negociação de acordos de livre comércio com a China e outros países asiáticos,

que se reduzem as tensões e conflitos observados na primeira década do século a

logrando conclui-los em poucos anos. Mais recentemente estes mesmos países se

partir da emergência da China. Às controvérsias associadas ao comércio tendem

engajaram na negociação do Trans-Pacific Partnership, no que se poderia interpre-

a se somar disputas relacionadas aos investimentos externos chineses, especial-

tar como uma “resposta de segunda geração” à ascensão chinesa e asiática.

mente se a reforma das empresas estatais não mitigar dúvidas e questionamentos
acerca dos objetivos políticos da estratégia internacional daquelas empresas34.

O ano de 2010 marca o início de uma nova etapa no relacionamento econômico entre
a China e a América do Sul. Pouco presentes na primeira década do século, os inves-

E as implicações da transição na China para a América do Sul, uma das regiões

timentos diretos de empresas chinesas cresceram significativamente na região. Cerca

do mundo que mais se beneficiou da emergência chinesa na primeira década do

de 88% dos investimentos diretos chineses feitos na região entre 2000/2011, o foram

século? Como se sabe, o comércio bilateral foi o principal canal de transmissão

no biênio 2010/2011. Este biênio foi o período de maior concentração de investimen-

dos efeitos da emergência da China sobre a América do Sul e esse país se tornou o

tos diretos chineses na América do Sul, mesmo quando se inclui os anos 2012/2013.

primeiro ou segundo parceiro comercial de diversas economias da região (Brasil,
Chile e Peru), tendo o aumento dos preços das commodities exportadas pela região

Entre 2010 e 2013, os projetos de investimentos chineses na região geraram fluxos

ensejado uma melhoria dos termos de troca dessas economias. Este, por sua vez,

de quase US$ 68 bilhões, segundo o banco de dados da Heritage Foundation. Neste

gerou um efeito-riqueza que contribuiu para viabilizar os programas sociais de

período, a América do Sul foi o destino de 13,2% dos investimentos externos de

combate à desigualdade social e à pobreza em diversos países sul-americanos.

empresas chinesas (7,8%, se se exclui o Brasil). Estes investimentos são feitos, em
grande medida, por empresas estatais chinesas: dois terços do investimento chinês

Ao mesmo tempo, consolidou-se um padrão de comércio bilateral em que os paí-

na região, entre 2001 e 2011, foram realizados por dez grandes empresas estatais.

ses sul-americanos exportam quase que exclusivamente commodities e importam
manufaturas. A especialização internacional dos países sul-americanos em bens

Essas grandes empresas estatais são o principal vetor da política chinesa de Going

intensivos em recursos naturais se acentuou. Já o setor manufatureiro de países

Global, intensamente promovida pelo Estado e ditada por preocupações de segurança

como o Brasil perdeu competitividade sob o impacto da concorrência chinesa e

alimentar e energética. Neste quadro, a América Latina (mas também a África) tor-

da apreciação cambial – fenômeno também associado à melhoria dos termos de

nam-se os alvos privilegiados da resource diplomacy praticada pelo Estado chinês. Os

intercâmbio observado no comércio externo da região.

investimentos chineses foram dirigidos essencialmente a setores intensivos em capital
(energia, mineração e infraestrutura) e a países como o Brasil, o Peru e a Venezuela.

As respostas de política dos países sul-americanos à ascensão da China foram
divergentes: Brasil e Argentina tentaram proteger sem sucesso suas indústrias

Se este é o estado atual das relações entre a China e os países sul-americanos. O

com medidas antidumping e elevações de tarifas. Já Chile e Peru partiram para a

que se pode dizer do futuro dessas relações, frente à perspectiva de transformação
gradual do modelo chinês de crescimento?

Mesquita Moreira, M. (2014) se pergunta a esse respeito: “Can the rest of world, including LAC, wait
that long for a more market-oriented China, without deepening the protectionism backlash or promoting
tit-tat for that strategies that can only hurt trade and growth?”

Para os países da região, a principal consequência dessa lenta transição é que a

18
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mudança de modelo na China não produzirá nada que se pareça com um “choque
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externo” em suas economias, já que as implicações e os impactos do fenômeno se

No que se refere aos investimentos externos chineses, em um cenário de transição

diluirão ao longo de muitos anos.

para novo modelo de crescimento, é legítimo esperar que tais fluxos aumentem em
busca de novas oportunidades de negócios Em um primeiro momento, essa ten-

Além disso, doravante os impactos macroeconômicos (preços de commodities,

dência envolverá as empresas estatais concentradas em áreas de recursos naturais

termos de troca e apreciação cambial) e estruturais (“primarização” da economia,

e setores intensivos em capital.

impactos positivos sobre custos industriais e competição com a indústria) tendem
a ser menos intensos do que os observados na primeira década do século. Apesar

Haveria, portanto, um crescimento dos investimentos chineses na região, mas este

disso, a mudança de modelo econômico na China não dá margem significativa

processo envolveria principalmente os mesmos setores e grupos estatais que já

para que se altere o padrão de relacionamento comercial (commodities x manufa-

vêm investindo na região, em energia, mineração, etc. Pode-se esperar alguma

turas) consolidado nos últimos anos entre aquele país e a América do Sul.

diversificação setorial de investimentos chineses, mas isso provavelmente somente
aconteceria no caso do Brasil, que tem um grande mercado doméstico que pode

Mas haverá impactos importantes para os países sul-americanos, sem dúvida. A

interessar empresas chinesas de setores de bens de consumo.

redução do ritmo de crescimento econômico que acompanhará esta transição, o
menor peso dos investimentos na composição da demanda e o aumento da renda à

Ressalvado o Brasil, a tendência dominante é que os investimentos chineses tenham

disposição das famílias podem gerar impactos diferenciados sobre as importações

como alvo os setores intensivos em recursos naturais e venham a gerar novos flu-

chinesas desde a América do Sul.

xos de exportação de commodities para a China. Nesse sentido, eles pouco ou nada
contribuirão para a diversificação da pauta exportadora dos países da região.

Como já comentado, em princípio, os países exportadores de commodities agrícolas e pecuárias sofreriam impactos menores do que aqueles exportadores de

Por outro lado, uma tendência que emerge dos movimentos recentes da diplomacia

minérios. Esta constatação pode, no entanto, ser matizada pela perspectiva de ace-

chinesa em relação à América do Sul é a imbricação de aspectos econômicos e

leração da urbanização, ela mesma ligada à mudança do modelo econômico. O

políticos na definição das prioridades da China na região.

crescimento rápido da população urbana poderá ajudar a sustentar a demanda por
matérias de origem mineral (especialmente no complexo ferro/aço)35.

Para garantir seus investimentos em setores (e países) de elevado risco político,
o governo chinês intensifica seu relacionamento diplomático com vários países

É, porém, principalmente na dimensão dos investimentos externos e dos financia-

da região e se vale do financiamento, através de seus bancos públicos, a governos

mentos chineses que se pode esperar novidades no relacionamento entre a China

sul-americanos. Os financiamentos concedidos pelo governo chinês a partir de

e a América do Sul, em função da reorientação do modelo econômico de cresci-

2005 alcançaram mais de US$ 85 bilhões e foram destinados essencialmente a

mento na China.

quatro países cujos governos têm visões e preferências de política externa que
se distanciam ou até mesmo se opõem aos interesses dos EUA: Venezuela (mais

Mesquita Moreira, M. (2014) – China’s new development model: impacts on Latin America – apresentação em power point - Red Mercosur-BID-UBA Conference: “China’s New Development Model:
Impacts On Africa And Latin America” March 25 - 26, 2014 Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires (UBA)
35
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de 50% do valor total de financiamento concedido aos países da região), Brasil,
Equador e Argentina.
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Em julho passado, a visita do Presidente Xi Jiping a Brasil, Argentina e Venezuela

Nessa situação de maior fragilidade, o que os países da região podem esperar da

(além de Cuba) emitiu sinal pouco ambíguo acerca das prioridades chinesas na região,

“segunda onda” chinesa? Como se comentou, essa “segunda onda” não produzirá

deixando claro que, na visão chinesa, o pragmatismo econômico não exclui a pre-

os impactos macroeconômicos que contribuíram para a adoção de políticas sociais

sença de um forte componente político na eleição dos parceiros prioritários na região.

ambiciosas em vários países da região.

Mais recentemente ainda, a primeira reunião do Foro Ministerial China - CELAC,

Mas os crescentes investimentos da China na região – e os financiamentos ofere-

realizada em janeiro de 2015 em Beijing, representa um novo passo na aproxima-

cidos por seus bancos públicos – poderão ajudar países como o Brasil a ampliar

ção entre a China e países sul e centro-americanos. Na pauta desta reunião, à qual

exportações de commodities e melhorar a logística de exportação destes produtos.

compareceram os Presidentes da Venezuela e do Equador, a discussão de um plano

Será uma contribuição limitada, em termos econômicos, mas não marginal.

de cooperação para o período 2015-2019 e o aporte de recursos de financiamento
chineses da ordem de US$ 35 bilhões.

Sua contrapartida seria um novo “empurrão” na especialização internacional da
região em commodities e a perpetuação do padrão de comércio bilateral em que

Na perspectiva de um a intensificação das relações econômicas, sustentada pelos inves-

a região exporta primários e importa manufaturas. Não chega a ser animador mas

timentos e financiamentos chineses, entre a China e os países sul-americanos, uma vari-

é o que se vislumbra hoje no plano das relações econômicas entre a China e a

ável central para analisar as implicações deste processo, para os países da região, é a

América do Sul.

situação econômica e política atual (e previsível para os próximos anos) destes países.
Na esfera política, os desdobramentos da intensificação das relações entre os paíAqui, as diferenças são grandes em relação à situação da região há dez ou quinze

ses sul-americanos e a China são menos nítidos, mas levantam algumas preocu-

anos, quando a China começou a desenvolver sua relação comercial com a Amé-

pações, sobretudo quando se consideram as dificuldades (econômicas e políticas)

rica do Sul. Os países da região tinham uma situação macroeconômica favorável,

enfrentadas pelos governos de alguns dos mais ardorosos defensores, na região, da

contas públicas controladas e espaço fiscal para adotar políticas sociais ambicio-

aproximação com a China.

sas. O relacionamento comercial com a China contribuiu para viabilizar modelos
de crescimento baseados em expansão do consumo nos países da região, ao ajudar

Aqui, a contribuição dos investimentos e dos empréstimos chineses à sobrevivên-

a controlar pressões inflacionárias e ao gerar excedentes fiscais que contribuíram

cia de experiências populistas e estatistas típicas de economias baseadas em recur-

para financiar as políticas sociais.

sos naturais (resource nationalism) é um cenário plausível a não desconsiderar. É
certamente esta a expectativa do presidente da Venezuela, que participou do foro

A situação em que a América do Sul enfrentará a “segunda onda” de seu relaciona-

China-CELAC, em janeiro de 2015, atrás de financiamentos para a sustentação de

mento com a China é bastante diferente. De fato, algumas das maiores economias

um regime político e econômico em profunda crise.

da região enfrentam sérias dificuldades econômicas (redução do crescimento, problemas fiscais e de balanço de pagamentos,) embora estas variem em intensidade,
segundo os países. Às dificuldades econômicas se somam os sintomas de desgaste
político das coalizões que chegaram ao poder no início do século.
22
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