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Não contei nem metade do que vi, porque sabia que não acreditariam 
em mim. (Marco Polo, 1323) 

 

Segundo o ponto de vista do materialismo dialético, a contradição 
existe em todos os processos dos fenômenos objetivos, bem como no 
pensamento subjetivo, e penetra todos os processos, desde o início 
até ao fim. (Zedong, 1937) 

 

The movement for social revolution in China might suffer defeats, might 
temporarily retreat. Might for time seem to languish, might make wide 
changes in tactics to fit immediate necessities and aims, might even for 
a period be submerged, be forced underground, but it would not only 
continue to mature; in one mutation or another it would eventually win, 
simply because (as this book proves, if it proves anything) the basic 
conditions which had given it birth carried within themselves the 
dynamic necessity for its triumph. (Snow, 1938, p. 403-404) 

 

No plano teórico, o que verificamos é a possibilidade de produção de 
um novo discurso, de uma nova metanarrativa, um novo grande 
relato. Esse novo discurso ganha relevância pelo fato de que, pela 
primeira vez na história do homem, se pode constatar a existência de 
uma universalidade empírica. A universalidade deixa de ser apenas 
uma elaboração abstrata na mente dos filósofos para resultar da 
experiência ordinária de cada homem. De tal modo, em um mundo 
datado como o nosso, a explicação do acontecer pode ser feita a partir 
de categorias de uma história concreta. É isso, também, que permite 
conhecer as possibilidades existentes e escrever uma nova história. 
(Santos, 2001, p. 21) 

 

  



8 

Resumo 

FERREIRA, Douglas Meira. Comprando gato por lebre? : A negociação da China para entrada na 
OMC e a globalização com características chinesas. Dissertação (Mestrado Profissional) - Escola 
de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas. São Paulo, 2021. 

O presente estudo se destina à análise da integração chinesa ao sistema-mundo capitalista. 
Através do levantamento da negociação chinesa para entrada na Organização Mundial do 
Comércio (OMC), buscou-se entender como a abertura econômica praticada a partir do final 
da década de 70 foi exitosa. No processo de ascensão à OMC, o próprio modelo de 
desenvolvimento chinês foi testado através de mudanças cambiais, tarifárias e regulatórias. A 
dinâmica tardou quinze anos (1986-2001) até que o país efetivamente fosse incorporado. Ao 
final do período de negociação, a crença difundida dentre a direção do Estado norte-
americano era de que as reformas promovidas para atuação mais ampla de mecanismos de 
mercado na economia chinesa levariam inerentemente à liberalização conjunta do regime 
político socialista tal como fora o destino da maioria dos países do bloco soviético. Contudo, 
20 anos após, o legado de tais acontecimentos são a emergência de um modelo econômico 
misto de planificação estatal com atuação de mecanismos de mercado e a acentuação na crise 
hegemônica estadunidense. Além disso, buscou-se compreender o contexto histórico do 
sistema-mundo em que se insere a negociação, caracterizado pela queda do Acordo de 
Bretton Woods nos anos 70 e do bloco soviético em 1989. 

Palavras-chave: China. Globalização. Organização Mundial do Comércio. Reformas 
Macroeconômicas. 
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Abstract 

FERREIRA, Douglas Meira. Buying a cat expecting a rabbit: The negotiation for Chinese 
entrance in WTO and globalization with Chinese characteristics. Dissertação (Mestrado 
Profissional) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas. 
São Paulo, 2021. 

This thesis analyses the Chinese integration to the capitalist world-system. Through the 
reconstruction of the Chinese negotiation for the entrance in the World Trade Organization 
(WTO), it was an objective to understand how the economic opening practiced since the end 
of 1970’s achieved success. In this process, the model of Chinese development was tested 
through changes in the exchange system, tariffs regime and regulatory legislation. This 
dynamics of negotiation to WTO entrance lasted for 15 years (1986-2001) until the country 
was effectively incorporated. At the end of this period, there was widespread belief among 
the United States high-level bureaucracy that the reforms that promoted wider uses of market 
mechanisms at the Chinese economy would necessarily lead to liberalization of the socialist 
political regime, as was the destiny of other former soviet countries. Although, 20 years after, 
the legacy of the reforms and WTO accession is the emergence of an economic model of mixed 
planned estate with the presence of free market mechanisms delivering a crisis in the US 
hegemony. Additionally, the background of the historic process in which the WTO accession 
is discussed. Characterized by the end of Bretton Woods Agreement in the 1970’s and the fall 
of the soviet bloc in 1989. 

Keywords: China. Globalização. Organização Mundial do Comércio. Reformas 
Macroeconômicas. 
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Introdução: Um quarto da humanidade 

Escrever sobre a China não é uma tarefa fácil. Trata-se do território com, talvez, a 

maior distância possível da América do Sul no Planeta Terra. Essa distância se verifica também 

nas diferenças culturais e de acesso à informação. 

Não bastasse os obstáculos mencionados, hoje vivemos, no Brasil, uma distância 

ideológica no debate econômico e de políticas públicas. Desde a promulgação da Constituição 

de 1988, período da Nova República, parece haver certo consenso entre políticos e burocratas 

de Estado de que as políticas de abertura econômica e integração comercial teriam impactos 

positivos e devem ser consideradas como fins em si mesmas. Contudo, as diferentes 

trajetórias de abertura econômica de Brasil e China mostram como erros e acertos neste 

processo influenciam a vida da população em geral. 

Até o início dos anos 19901, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil tinha patamar 

similar ao PIB chinês. A partir de então, até 2020, o produto econômico brasileiro quase 

dobrou enquanto o produto econômico da China foi multiplicado por quatorze vezes. De 

maneira similar, de 1990 até 2020, o PIB per capita do Brasil cresceu cerca de 40%2, enquanto 

o mesmo indicador cresceu 1153% no caso chinês. O percurso histórico de crescimento 

econômico divergente entre os dois países impressiona a maioria dos estudiosos das ciências 

sociais e é das principais razões que levaram ao início deste trabalho. 

A redação deste texto ocorreu em um atípico período da humanidade: a grave crise 

sanitária advinda da pandemia do vírus da COVID-19. Durante esse período, as relações sociais 

presenciais foram substituídas, em grande parte, por meios digitais. Por esse motivo, não 

poderia deixar de mencionar as estratégias de ação sanitária. 

As políticas públicas de enfrentamento ao COVID-19 foram heterogêneas no mundo, 

mais uma vez suscitando questões sobre os diferentes contextos nos dois países. Conforme 

avançam as campanhas de vacinação capazes de brecar o número de mortos pelo vírus, é 

possível fazer balanços sobre as diferentes estratégias adotadas para controle do vírus. No 

caso brasileiro, em outubro de 2021 somavam-se mais de 600 mil mortes3 decorrentes da 

infecção. O trauma coletivo é um dos maiores legados de nossa nação. Além de um número 

                                                             
1 Dados do Banco Mundial – e m dólares, a valores constantes de 2015.  
2 Dados do Banco Mundial – PIB per capita com Paridade Poder de Compra, a valores constantes de 2017. 
3 Conforme boletim do Ministério da Saúde. 
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elevado, o Brasil se situa entre os principais países de grande porte com alto número de 

mortes por milhão.  

Na China, os dados indicam que a realidade foi diferente. O número total de mortos 

até o início de outubro de 2021 foi de 4.636 indivíduos4. Em termos relativos, por milhão, 

ocorreram 900 vezes mais mortes no Brasil que no país asiático. As estratégias de políticas 

públicas, a coesão e o engajamento dos atores na contenção do avanço da COVID-19 foram 

diametralmente opostas nos dois países, refletindo-se no número total de mortos pela 

doença. 

Da mesma maneira, as estratégias de desenvolvimento econômico adotadas pela 

China e pelo Brasil mostram grau semelhante de assimetria. Enquanto o país asiático aposta, 

desde a década de 1980, em políticas de liberalização econômica gradual, seletiva e 

estratégica, com viés desenvolvimentista, o Brasil seguiu a tendência de liberalização 

econômica sem políticas concretas de desenvolvimento nacional. 

A disparidade na implementação de políticas públicas, de modo geral, é o principal 

fator que incentivou os estudos da área a direcionarem-se para o contexto chinês. Quanto 

maior a proximidade com a China, mais ficava evidente as condicionantes históricas, políticas 

e culturais deste país. A dificuldade na aproximação acadêmica da área de políticas públicas 

ao contexto chinês é um sintoma de uma epistemologia brasileira voltada à Europa e aos 

Estados Unidos. Isto reforça um paradigma científico colonizado, que tarda em se libertar das 

opressões vividas no contexto colonial (séculos XVI a XVIII) e imperialista (séculos XVIII a XXI). 

Contudo, o início do século XXI é marcado, cada vez mais, pelo embate entre diferentes 

processos civilizatórios. Com a ascensão da Ásia, as divergências entre Ocidente e Oriente 

tendem a se intensificar. No final do século XX, a percepção era outra. Após a fragmentação 

do bloco soviético, teóricos buscaram rapidamente declarar o “fim da história” (Fukuyama, 

1992), enaltecendo o caminho da humanidade no sentido do capitalismo de livre-mercado e 

das democracias liberais. 

Trinta anos após tais declarações, o futuro da humanidade parece mais diverso que o 

previsto. Dinâmicas econômicas alternativas ao laissez-faire e às democracias liberais têm 

apresentado avanços sociais e econômicos cada vez mais irrefutáveis. Nesse sentido, este 

                                                             
4 Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS). 
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trabalho se destina ao estudo de uma trajetória nacional incomum aos olhos tradicionais dos 

preceitos das ciências sociais ocidentais. 

Os movimentos de um país com 1,4 bilhão de pessoas tiveram impactos globais nas 

cadeias de produção. Sendo praticamente um quarto da humanidade e ocupando uma área 

continental, é impressionante como diversas áreas do conhecimento vêm negligenciando 

cientificamente os avanços conquistados nas últimas décadas por essa dinâmica político-

econômica. 

A trajetória de desenvolvimento chinês é um tema a ser aprofundado na área nas 

ciências sociais e no campo das políticas públicas. Nos últimos anos, o país tem sido 

responsável pela maior retirada de pessoas da pobreza extrema em todo o mundo. Em pleno 

ano de pandemia de Covid-19, em 2020, a China foi capaz de atingir o seu primeiro objetivo 

de desenvolvimento sustentável de 2030, a erradicação da pobreza extrema em território 

nacional.  

Gráfico 1 - Contagem de indivíduos abaixo da linha de pobreza nacional (% da população), China, 2000-

2019. 

 

Fonte: Banco Mundial (elaboração nossa) 

A erradicação da pobreza extrema, superação da crise do COVID-19, ambas em 2020, 

e o crescimento econômico dos últimos 40 anos apontando para novas transformações 

sustentáveis5 são alguns dos aspectos que mostram a necessidade urgente de uma melhor 

compreensão destes fenômenos. Pouca produção acadêmica é direcionada às características 

da construção de políticas públicas chinesas. Este estudo soma-se a este intuito. 

                                                             
5 Em termos sociais e ambientais.  
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Neste trabalho, procurou-se entender a recente integração global ao qual o país 

asiático se submeteu. Focado no nacionalismo metodológico em que a categoria estado-nação 

é central para entender movimentos do sistemas-mundo. Apesar disso, foi possível abordar 

as complexas relações subnacionais e como estas afetaram os movimentos estruturais. 

A inserção estratégica da China na divisão internacional do trabalho é a base fundadora 

em que os projetos de desenvolvimento chinês vêm acontecendo. Para entendermos o 

acelerado crescimento econômico com melhoria generalizada dos indicadores sociais, é 

necessário realizar um levantamento histórico de como o processo de inserção econômica 

internacional foi combinado com uma estratégia nacional de desenvolvimento. Ao contrário 

dos países da América Latina, que realizaram uma inserção subordinada, a China logrou uma 

inserção autônoma nas cadeias de produção internacionais, tornando-se um dos poucos 

países da periferia do sistema capitalista que foi capaz de promover uma abertura comercial 

em seus próprios termos. 

O processo de entrada em instituições multilaterais de comércio é central para a 

reconstrução desta dinâmica. Em específico, a entrada da China na Organização Mundial de 

Comércio foi decisiva para a legitimação global da economia do país. Diferente das antigas 

economias socialistas soviéticas, a escolha por integrar cadeias globais de produção de forma 

planejada suscita dúvidas sobre como foi possível tal articulação e como classificar essa nova 

dinâmica econômica. 

A sabotagem econômica descrita pelo pensador sul-coreano Ha-Joon Chang (2002), 

prática comum dos países desenvolvidos em relação aos países em desenvolvimento, parece 

estar sendo superada pela China. Diferentemente dos outros países que atingiram o nível de 

desenvolvidos, o contexto chinês chama a atenção pela reinvenção da economia planificada 

de caráter socialista sob um pretexto de hegemonia política dos Estados Unidos da América. 

A aproximação entre chineses e norte-americanos feita, inicialmente, com o pretexto 

de contenção do avanço comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 

rapidamente se desdobrou em profundas relações econômicas sino-americanas, quase 

irrevogáveis. A queda da URSS, em 1989, apontava para um enfraquecimento global dos 

países socialistas com a grave crise cubana e russa nos anos 1990. 

A crença, por parte do alto escalão do Estado norte-americano, de que a China, ao 

incorporar-se à OMC, também seguiria as reformas de liberalização do regime político, 

seguindo o caminho da maioria dos estados socialistas, mostrou-se equivocada. Nesse 
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sentido, foi possível ao país asiático inserir-se nas principais cadeias de produção global e de 

fluxos de investimento. Mantendo um perfil discreto, à margem dos projetos hegemônicos 

estadunidenses, a liberalização estratégica chinesa foi a base econômica capaz de trazer 

múltiplos benefícios ao país. A transferência tecnológica, o aumento do Investimento 

Estrangeiro Direto (IED), o aumento das exportações, e a incorporação de mão de obra rural 

em atividades urbanas, foram alguns dos resultados deste posicionamento. 

Desta maneira, como plano de fundo, as questões que sustentam a discussão deste 

trabalho são as seguintes: 

 Em que grau o processo de abertura econômica pode influenciar o crescimento 

econômico de um país? Como se explicam os diferentes resultados de políticas de 

abertura econômica? Como se deu a incorporação chinesa na globalização? 

 Por que o país resolveu entrar para a Organização Mundial de Comércio? Como se 

deu a negociação? Quais foram os limites da flexibilização de regulamentações 

econômicas? Quais foram as demandas dos países desenvolvidos para 

liberalização econômica? 

 Qual é a dinâmica político-econômica da China? 

 Como a China lidou com o chamado “consenso de Washington”6? Quais foram as 

principais reformas adotadas? Quais foram os objetivos? 

 Como foi que a China apresentou taxas de crescimento econômico consecutivos 

nos últimos 40 anos? O que se pode aprender a partir desta experiência? 

Para análise de muitas destas questões, o levantamento de bases de dados estatísticas 

de caráter quantitativo foi essencial para compreensão dos movimentos. As fontes utilizadas 

foram predominantemente internacionais, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário 

Internacional, a Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial do Comércio. Bases 

de dados de órgãos nacionais chineses também foram utilizados. 

O recorte deste trabalho foi direcionado, principalmente, à trajetória de negociação 

da China no GATT/OMC (1986-2001). De forma mais abrangente, buscou-se compreender 

como esta trajetória estaria relacionada ao processo de globalização em suas diversas fazes, 

especificamente pós 1990. 

                                                             
6 Consenso sobre medidas econômicas liberalizantes adotadas por diversos países durante o final dos anos XX. 
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A escolha bibliográfica foi diversa. Foram priorizados autores e textos chineses sobre 

o contexto histórico do país. Contudo, além de outras bases textuais para a realização das 

discussões. Documentos sobre acontecimentos históricos serviram de base factual para 

elaboração de análises dos períodos em questão, especificamente no contexto diplomático 

entre nações. 

No capítulo 1, buscou-se discorrer de maneira introdutória sobre a história do país 

asiático e seu contexto político-econômico até os fins do século XX. O capítulo serve para 

contextualizar as discussões que se seguem. Este conteúdo é fruto da pesquisa desenvolvida 

na Universidade de Tsinghua sob a orientação do professor Zhangkai Huang, do departamento 

de economia e administração. 

No capítulo 2, sobre a presença da China no processo de globalização, o foco é a 

discussão ampliada sobre globalização. Na primeira seção do capítulo foi feito um 

levantamento conceitual sobre a globalização e suas diversas fases. Na segunda seção, sobre 

a entrada da China na globalização, é feita uma discussão particular do estado-nação chinês 

no processo de globalização. Dividida em três partes, esta seção é focada na compreensão de 

como a China se incorporou à globalização de forma diferente em momentos históricos 

distintos: a proclamação da República Popular e o desenvolvimento endógeno (1949-1979), a 

abertura econômica (1979-1992) e a abertura mantendo um perfil discreto (Tao Guang Yang 

Hui - 韬光养晦) (1979-2013). 

No capítulo 3, adentrei a discussão específica sobre a negociação para entrada na 

OMC. Na primeira seção do capítulo foram discutidas as relações bilaterais sino-americanas, 

desde a unificação antinipônica durante a Segunda Guerra Mundial até as tratativas para a 

entrada na OMC. Esta seção se torna importante para contextualização de determinados 

acontecimentos históricos que afetaram diretamente a negociação para incorporação da 

China na OMC mas que não necessariamente foram mencionados nas negociações. 

Na segunda seção, uma cronologia foi traçada em três partes. A primeira vai de 1986 

até 1989, chamada de “Anos dourados”, e discorre sobre a forte aproximação da China com 

o ocidente nos anos 1980, sob a tentativa de entrada no Acordo Geral sobre Tarifas e 

Comércio (GATT, em inglês), até os acontecimentos de Tiananmen. Seguindo, a segunda fase, 

de 1990 até 1994, é denominada “Marcha ao reconhecimento” e representa uma 

reconstrução das relações da China com o resto do mundo. A última fase, de 1995 até 2001, 
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chama-se “A brecha” e resume as tratativas finais para entrada da China na OMC sob o apoio 

do governo norte-americano liderado por Bill Clinton. Essa cronologia foi feita a partir de 

revisões bibliográficas do processo e é uma contribuição original ao debate sobre 

incorporação da China à OMC. 

Por fim, as considerações finais fecham o estudo com alguns apontamentos sobre uma 

dinâmica em ascensão do século XXI. A possibilidade de uma globalização com características 

chinesas se mostra como um projeto alternativo direcionado ao sul global. Sob a crise 

hegemônica dos EUA, a China vem construindo uma série de instituições que estruturam e 

apontam novas tendências. Enfim, breves reflexões sobre os aprendizados e desafios para o 

contexto chinês e brasileiro são traçados tendo em mente agendas futuras de pesquisa e 

análises impossibilitadas por conta das limitações históricas do presente. 
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1. Sobre o processo de desenvolvimento chinês 

Os recortes deste trabalho estão inseridos num complexo processo histórico e para 

entende-los é necessária uma breve incursão por estudos sobre o desenvolvimento chinês. 

Para compreender esse processo, é importante entender como a longa trajetória da história 

articula o passado com fatos recentes da realidade. O conhecimento histórico permite 

contemplar as tendências atuais em visão ampliada. Por essa razão, apresentamos nesta 

seção um resgate da história chinesa recente.  

O sucesso em elevar o Produto Interno Bruto (PIB) do país é, certamente, um caso 

exemplar de governança e organização societária. A formação institucional chinesa (leis, 

organizações e práticas) é de caráter único e só o processo histórico pode explicar essas 

configurações de forma dinâmica ao longo do tempo. 

Nos últimos 40 anos, desde 1978, a China realiza reformas macroeconômicas e sociais. 

Tendo como principal figura o líder Deng Xiaoping, esse processo é, provavelmente, o caso de 

maior sucesso de desenvolvimento econômico na história humana. (Qian, 2017) Em 1978, o 

PIB do país era estimado em 293,6 bilhões de dólares7, sendo o PIB per capita de 307 dólares. 

Em 2019, o PIB chegou ao impressionante número de 11,5 trilhões de dólares e o PIB per 

capita 8.242 dólares. O crescimento médio é de 9,4% ao ano para números do PIB e 8,4% ao 

ano no PIB por pessoa. 

O desempenho econômico sem precedentes é chamado por muitos acadêmicos como 

“Milagre Chinês” (FMI, 2007). De acordo com o dicionário Michaelis (2021), um milagre é: 

1 - Fato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis da natureza. 

2 - Qualquer manifestação ou intervenção da presença divina na vida 
humana. 

Em outras palavras, milagres são acontecimentos impossíveis ou extremamente 

improváveis, regidos por leis não compreendidas. Demonstrável, como podemos verificar em 

estudos sobre as reformas econômicas chinesas, o desenvolvimento chinês não pode ser 

atribuído ao divino e nem é inexplicável pelas leis da natureza. Dentre a variedade de 

argumentos que estes estudos levantam para explicar como a China atingiu a situação atual, 

neste ensaio será apontado que reformas de abertura direcionadas à inserção comercial 

                                                             
7 Números extraídos do Banco Mundial. Dólares constantes de 2010. 
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internacional a partir de projeto nacional de desenvolvimento é a lição mais importante a ser 

extraída. 

De acordo com Bannister e Mourmouras (2017), o bem-estar da população é 

altamente correlacionado com o tamanho do PIB. Apesar de esforços na criação de 

indicadores que possam medir os diferentes aspectos da vida social, o PIB per capita continua 

a ser um indicador muito utilizado. O ponto a ser destacado é: o crescimento do PIB leva muito 

provavelmente ao aumento da qualidade de vida da população. 

O aumento expressivo do PIB per capita na China, nos últimos anos, tem sido um 

assunto importante. Este indicador, somado a outros8, pode ser entendido como um caso de 

sucesso das reformas macroeconômicas. Países de renda baixa e renda média interpretam 

esse acontecimento como um caso de aprendizado, para entender quais são os fatores que 

estruturam tal acontecimento e como podem ser adaptados a fim de atingir rápido e efetivo 

crescimento econômico. 

1.1 O passado das reformas 

Antes de tratar do período das reformas, propriamente dito, algumas observações 

rápidas têm de ser feitas sobre o contexto no qual as reformas foram implementadas. 

Em primeiro lugar, a China é a civilização contínua mais antiga do mundo. As suas 

fundações datam de 4 mil anos atrás. Muito antes do advento do período moderno, o país 

mantinha grande importância na economia global. A China, segundo Wallerstein (1989), foi 

durante séculos um império-mundo ou uma economia de mercado não-capitalista que limitou 

o seu próprio expansionismo territorial. Essa dinâmica permaneceu ao menos até o início do 

século XIX, quando houve uma colisão com a nascente economia-mundo capitalista centrada 

no imperialismo inglês. 

O passado de grandeza do “Império do Meio”, apesar de todo processo de 

modernização, ainda são fatores determinantes na forma como o país se organiza e na 

cosmovisão do povo chinês. Segundo Kissinger (2011a, p. 28), “A China permanece sendo uma 

‘civilização’ que finge ser um Estado-nação. (...) De fato, a China produziu uma maior parcela 

total do PIB do que qualquer sociedade ocidental em dezoito dos últimos vinte séculos.”  

                                                             
8 A erradicação, em 2020, da pobreza segundo piso nacional; taxa de alfabetização elevando-se de 65,5% em 
1982 para 96,8% em 2018; e o crescimento da expectativa de vida ao nascer, que era de 66,3 anos em 1978 e, 
em 2019, atingiu 76,9 anos. (fonte: Banco Mundial).  
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Uma perspectiva histórica ampliada da economia trazida por Maddison (2007) nos 

mostra que o PIB do mundo foi, por muitos séculos, concentrado na China. Entre 1 e 2003 

depois de cristo, o pico se deu na primeira metade do século XIX. No momento antecedente 

às Guerras do Ópio travadas contra as potências ocidentais, a economia chinesa representava 

um terço do PIB global. 

Gráfico 2 - Economia global, regiões selecionadas, 1-2003 d.C. 

 
Fonte: Maddison, A (2007). Elaboração própria. 

Segundo Castells (1999), por volta de 1400 a China era o país mais avançado 

tecnologicamente no mundo. Diversos processos que surgiram no Renascimento, na Europa, 

já haviam sido implementadas na Ásia. As técnicas metalúrgicas do ferro de alto-forno, por 

exemplo, eram utilizadas 200 anos antes de cristo. O relógio de água, também, fora inventado 

em 1086 d.C. por Su Sung, sendo mais avançado do que os mecanismos europeus da época. 

A roda de fiar surgiu simultaneamente no Ocidente e no Oriente (século XII), mas avançou 

mais rápido no contexto chinês por conta das antigas tradições Han de tecelagem. 

A invenção da bússola, por volta do ano 980 d.C. possibilitou as já superiores naus da 

época realizarem incríveis navegações e as expedições de Zheng He chegaram a mapear 

grande parte do território do mar do sul da China9, transitando amplamente no oceano índico 

até a costa oriental da África. Militarmente, não só a pólvora garantia a vanguarda, mas 

também uma forte indústria química, que desenvolvera explosivos. 

                                                             
9 As seis expedições de Zheng He, entre 1405 e 1433, até hoje representam um feito histórico na humanidade. 
Descritos por Marco Polo, os navios da época eram gigantescos comparados aos europeus. Carregavam entre 
500 e 1000 pessoas. Após mudança na sucessão dinástica e a constatação de que tais expedições eram 
incompatíveis com os gastos imperiais, a frota foi desmantelada a fim de evitar despesas consideradas 
“desnecessárias”. 
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O papel e a prensa foram introduzidos cerca de 1000 anos antes que no Ocidente, onde 

passou a ser utilizada no final do século XVII. No século XIV, a China estava muito próxima de 

um processo de industrialização. O fato disto não ter ocorrido vem, entre outros motivos, da 

adoção deliberada de distanciamento e isolamento com o Ocidente. Essa trajetória levou o 

país a passar por um processo de abertura traumática ao comércio estrangeiro no século XIX. 

O ímpeto das potências ocidentais em integrar a economia chinesa gerou uma 

mudança drástica na orientação de política econômica do país. O sistema antigo, pré-1840, 

tinha como base a centralização de tributos e um rígido fluxo de comércio. O controle central 

imperial aceitava a legitimidade de estados vizinhos e permitia a eles relações comerciais 

mediante pagamento de tributos ao império. Esse modus operandi era constituído por uma 

série de rituais aos quais aqueles que pretendiam participar de relações comerciais deveriam 

reconhecer a suserania do Império Chinês. (Hsiao, 1977)  

As raízes desse modelo datam da dinastia Tang (618-907) e, com evidentes flutuações, 

tiveram semelhanças até 1727. Neste ano, foi instituído um primeiro tratado comercial com 

relações horizontais. Mesmo assim, as tratativas com a Rússia Imperial tinham delimitações 

claras10. 

A expansão ocidental na Ásia começou a trazer desconfianças e se tornar central na 

dinastia Qing11 (1644-1912). O imperador Kangxi (1662-1722) é, talvez, a primeira figura a 

reconhecer o avanço de potências externas e iniciar um movimento preventivo contra colisão 

com os países do Ocidente. 

Embora os primeiros imperadores da dinastia Qing tenham traçado um caminho de 

facilitação comercial, Yongzheng (1722-1735) iniciou o processo de fechamento dos portos. 

Dificultando a colisão com potências estrangeiras, os quatro principais portos comerciais 

foram reduzidos para somente um, em Kwangchow. 

Mesmo cientes da importância que o comércio tinha para economia da época, o 

reinado imperial seguiu com o fechamento das fronteiras comerciais. Nesse caminho, o 

imperador Qianlong (1736-1795) enviou carta ao Rei George III, em 1792, recusando relações 

comerciais com o Reino Unido. 

                                                             
10 Por exemplo, uma delegação comercial russa de, no máximo, 200 pessoas deveria fazer uma apresentação a 
cada três anos em Pequim, participando dos rituais. 
11 A dinastia Qing é conhecida como tendo origem na matriz cultural Machu, povo do nordeste asiático que 
contrapõe com a maioria étnica dos Han. 
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No final do século XVIII, a Companhia Britânica das Índias Orientais já havia expandido 

negócios na Ásia e o fluxo de plantações de ópio indianas havia penetrado o território chinês. 

Em poucos anos, o uso de ópio prosperou na Europa e Ásia, tornando as relações comerciais 

lucrativas e alterando o fluxo de riquezas para fora do Império Chinês.  

Antes do ópio, poucas mercadorias encontravam fluxo interior na China. Os evidentes 

impactos na saúde da população, combinados com os déficits comerciais que levavam a prata 

para fora, foram fatores determinantes na ação tomada pelo imperador Daoguang (1782-

1850). No ímpeto de acabar com o ascendente negócio de ópio, o líder resolveu banir seu 

comércio, resultando em conflitos com potências ocidentais. 

As Guerras do Ópio travadas com Reino Unido e França nos anos de 1840-42 e, depois, 

de 1856-60, foram decisivas para reorientação das relações econômicas chinesas. O sistema 

pós-1840 estabelecido ficou caracterizado por diversos tratados comerciais que substituíram 

a suserania imperial. Esses tratados foram estabelecidos com o Reino Unido, França e Estados 

Unidos na primeira Guerra do Ópio, depois aprofundados e ampliados com a Rússia, Japão e 

Portugal. 

Os tratados estabelecidos com a China consistiam na proteção dos cidadãos e 

interesses de proprietários estrangeiros no país, vide o desfecho com a Companhia Britânica 

das Índias Orientais12, e permitir a máxima utilização dos recursos naturais e humanos 

chineses. Para atingir esses objetivos, foram instalados tribunais especiais de jurisdição 

extraterritorial, que permitiram o controle do comércio de ópio e das tarifas de importação. 

Além disso, foram cedidos aos ocidentais o controle dos portos, navegação interior pelos rios, 

apontamento de oficiais em postos-chave de alfândega e a permissão de controle policial em 

certas localidades. 

Nos anos seguintes ao conflito, o colapso da economia chinesa ficou evidente. O 

período que se estende de 1840 até 1949 é conhecido na historiografia do país como o século 

de humilhação. Ainda assim, mesmo na pior parte do período a parcela de participação na 

economia global foi de 10%. Por trás desta história está a importância secular da economia 

chinesa e a sua contribuição ao mundo. 

                                                             
12 Após a primeira Guerra do Ópio, a empresa britânica tomou controle de Hong Kong, que permaneceu sob 
controle britânico de 1841 a 1997. 
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Em 1911, liderados por Sun Yat-sen, a revolução republicana acabou com o reinado 

autocrático imperial que vigorou por mais de dois mil anos, trazendo enormes mudanças no 

país. Contudo, a modernização iniciada não obteve sucesso na unificação do território e 

disputas internas colocaram o partido político Kuomintang (KMT) e os comunistas13 (PCCh) 

reivindicando a liderança dos rumos da China. O período de 1912-1949 é marcado por 

sangrentas batalhas e uma guerra civil entre o KMT e o PCCh, depois unificados em uma frente 

antijaponesa a partir de 1936. 

O evento que marcou o fim do século de humilhação e a estabilização do país é o fim 

da guerra civil, com a predominância do PCCh e a expulsão das tropas do KMT da China 

continental para Taiwan, onde estabelecem a República da China apoiados pelos Estados 

Unidos da América (EUA). No dia 1 de outubro de 1949, Mao Zedong proclama a República 

Popular da China (RPC), concluindo o que é chamado de Revolução Chinesa. 

Os primeiros trinta anos da proclamação da RPC vieram com a formação de uma 

economia planificada. Em 1953, o primeiro Plano Quinquenal (PQ) foi introduzido, 

aprofundando o processo de formação econômica estatal. 

Com o passar dos anos, o país avançou lentamente na sua industrialização e na 

produção agrícola de grãos. Nos anos consequentes da Revolução, o desenvolvimento da 

indústria e a organização das bases de agricultura foram prioridades. O contexto da Guerra 

Fria e a proximidade ideológica ajudaram na formação de uma aliança entre a União Soviética 

e a RPC. 

Os anos iniciais da RPC foram marcados pela cooperação econômica e tecnológica sino-

soviética. Milhares de engenheiros soviéticos, trabalhadores e técnicos foram enviados à 

China para desenvolver projetos industriais e de infraestrutura. A parceria foi tão frutífera que 

permitiu o acesso chinês ao arsenal nuclear e às técnicas avançadas do exército soviético. 

Agricultura e indústrias foram objetos de grande esforço do governo central. As áreas 

rurais foram organizadas no sistema de propriedade coletiva. Comunas foram implementadas 

pelo estado e reforçaram o controle político-econômico no campo. 

                                                             
13 O Partido Comunista da China (PCCh) foi fundado em 1921, principalmente por Chen Duxiu e Li Dazhao, em 
período turbulento da vida pública chinesa. O país passava por uma grande onda de modernização social e 
política iniciada com o período da República da China (1912-1949). Em 1927, frente ao massacre de Chiang Kai-
Shek, em Shanghai, a ala comunista do KMT resolve romper com a unidade e fundar o Exército Vermelho 
chinês. 
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Apesar dos avanços, no final dos anos 50 a política do Grande Salto Adiante14 foi 

implementada. A criação de comunas (Empresas de Brigada e Comunas) foi utilizada para 

aumentar a produção de aço e uma grande parte da população foi mobilizada para buscar o 

objetivo de ultrapassar a produção do Reino Unido até 1968. Nessa tentativa de fortalecer o 

desenvolvimento da indústria pesada, os problemas de administração causaram faltas no 

suprimento de grãos. Esse problema levou ao desencadeamento de fome generalizada, 

marcando a história. 

Enquanto o Grande Salto Adiante era implementado, os líderes chineses se 

distanciaram dos soviéticos. Essa divisão foi caracterizada pela diminuição na cooperação 

econômica, aprofundando a crise que seguiu. Uma gama de conflitos influenciou a divergência 

entre soviéticos e chineses, A disputa pelos rumos do socialismo e as críticas ao Grande Salto 

Adiante foram alguns dos principais pontos. 

As desestabilidades políticas dos anos 60 e começo dos 70 afetaram profundamente 

os projetos econômicos. A revolução cultural advinda de uma necessidade de reforçar a 

ideologia maoísta, entre 1966 e 1976, representou a adesão ampla ao ideal comunista sob à 

liderança de Mao. Mobilizações de contingentes de estudantes em “Guardas Vermelhos” 

desestruturaram o poder político da época, resultando em grande impacto político-social. 

Os reflexos econômicos são vistos no terceiro PQ (1966-1970), por exemplo, que 

retrocedeu e colocou objetivos mais humildes, priorizando a resolução de necessidades 

básicas como comida e vestimenta. Outras questões abordadas pelo documento eram o 

fortalecimento de infraestrutura e defesa nacional. 

Ao final dos 70, China já havia investido largamente em infraestrutura e formado os 

elementos básicos para uma explosão econômica. Apesar de desenvolvimentos estruturais 

feitos, o maior legado dos anos maoístas foram as bases sociais deixadas para reforma 

econômica. 

Antes da Revolução, cerca de 80% da população era analfabeta. O país estava 

desorganizado depois de muitos anos de guerra civil e de disputas para retomar o controle de 

territórios15. No início do período da reforma, em 1979, o país estava reunificado (exceto por 

                                                             
14 O Grande Salto Adiante consistiu em uma política econômica de aumento da produção industrial com base 
na ampla mobilização da sociedade. A meta de produção de aço estabelecida para 1958 era de 10,7 milhões de 
toneladas, mais que dobrando a produção do ano anterior, que havia sido de 5,3 milhões de toneladas. Ao 
final, a mobilização excessiva no plano industrial teve efeitos negativos na produção agrícola. 
15 Vide a guerra contra os japoneses 1937-1945. 
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Taiwan e Hong Kong) e indicadores sociais apresentavam melhoras. A taxa de mortalidade 

havia diminuído consideravelmente, a taxa de analfabetismo reduziu para 20%. Mesmo assim, 

a China ainda era um país pobre, com uma economia planificada de baixos níveis de comércio 

exterior. 

1.2 Reforma e abertura 

O processo de reforma e abertura da economia começa com Deng Xiaoping liderando 

a nação. O slogan: “Não importa se o gato é preto ou branco, desde que pegue ratos” mostra 

como o pragmatismo econômico guiaria a estratégia macroeconômica. Flexibilizando o antigo 

sistema planificado, a China começou a estruturar uma nova forma de economia. 

O processo de abertura levado a cabo na China, se comparado com o colapso da União 

Soviética e outros países do leste europeu, mostra como as transições de economias 

planificadas, se não são feitas de maneira gradual, experimental e orientadas aos interesses 

nacionais, podem ser desastrosas. As diferenças entre as reformas chinesas e a terapia de 

choque16 praticada na URSS são ressaltadas por Qian (2017): 

Os efeitos cumulativos de duas décadas de crescimento são significantes na 
comparação de China com seus dois maiores vizinhos: em termos totais de 
PIB, em 1988, a China era menos da metade da Rússia, mas dez anos depois 
a Rússia era menos da metade da China. (Qian, 2017, p. 18, tradução nossa) 

As reformas implementadas na China também divergem das ideias comuns do 

“Consenso de Washington”, que foram recomendadas à América Latina nos anos 80 e levaram 

a resultados negativos nas economias latinas. Os princípios de direito de propriedade 

chineses, por exemplo, ainda são contestados. Mesmo após uma série de adequações 

institucionais feitas, órgãos de Estado dos Estados Unidos da América (EUA) questionam se a 

estrutura jurídica consegue garantir direitos de propriedade intelectual. (USTR, 2019) Outros 

aspectos do “Consenso de Washington”, como a desregulamentação generalizada do fluxo de 

                                                             
16 Terapia de choque foi um conceito econômico desenvolvido no processo de transição de economias 
planificadas, controladas pelo Estado, para economias de livre-mercado durante o final dos anos 1980. A 
crença de que um choque de desregulamentações de preços com amplas privatizações e disciplina fiscal do 
Estado controlariam a hiperinflação, escassez de produtos e o desemprego foi difundida. A experiência do 
economista Jeffrey Sachs na Bolívia (1985) e em alguns países que abandonaram a via socialista, como Polônia 
(1990) e Rússia (1992), embasavam esta perspectiva. Apesar de alguns pontos positivos no controle da 
hiperinflação na Bolívia, o resultado fora também o aumento da desigualdade e do desemprego. (Weber, 2021) 
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capitais e disciplina fiscal17 não foram implementados. “Despite various plans and directives 

issued by the State Council, inadequacies in China’s intellectual property protection and 

enforcement regime continue to present serious barriers to U.S. exports and investment”. 

(USTR, 2019, p. 39) 

Um aspecto peculiar do processo de reformas chinesas é o formato no qual essas 

políticas de liberalização foram implementadas. Mudanças nas instituições foram feitas em 

quase todos os aspectos da vida, constituindo uma vida social mais próxima aos modelos de 

países ocidentais. 

Embora as reformas tenham sido implementadas, a principal característica foi o 

aspecto restrito, controlado e gradual. O sistema de dupla circulação,18 usado amplamente na 

reforma, teve sucesso e é visto como a maneira mais simples de explicar como as reformas 

operaram na China (Qian, 2017). Em contraste à terapia de choque adotada em outras 

economias de transição, a abordagem de dupla circulação era baseada no princípio de 

inovação institucional para atingir eficiência de mercado de maneira compatibilizada com 

interesses da sociedade chinesa. Nesse caminho, a China não adotou estritamente o Consenso 

de Washington nem a antiga economia planificada soviética. 

Na reforma pelo sistema de dupla circulação, os preços controlados através da 

centralização planificada começaram a ser liberalizados gradativamente. Uma porcentagem 

fixada dos bens era comercializada pelas companhias no sistema controlado de preços e bens 

adicionais poderiam ser vendidos no livre mercado. 

Contrastando com as experiências falhas das reformas no leste europeu, em que os 

preços se moveram para formas de livre mercado muito drasticamente, o caminho Chinês de 

transição se provou muito mais eficiente em muitas maneiras. O aumento de eficiência 

causado pelos incentivos extras a produtores e companhias para vender mais mercadorias no 

mercado aberto foi sentido inteiramente pela economia. Essa lógica de reprodução se 

expandiu para a agricultura, a indústria e o comércio. Progressivamente, o Estado fundou a 

lógica de uma economia impulsionada pelo mercado. 

Na área rural, designou-se às comunas (e depois sistemas familiares) que atingissem 

um mínimo de produção. Depois de atingir a meta mínima a ser entregue a determinado 

                                                             
17 Essas e outras recomendações de política macroeconômica podem ser encontrados nos escritos de John 
Williamson (1990) e no debate dos países da América Latina e o FMI. 
18 Na literatura em inglês, o termo é traduzido como “dual-track system”. 
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preço, estipulado pela agência local, a comuna estava livre para produzir e negociar outras 

mercadorias no livre mercado. 

As implementadas Empresas de Cantão e Povoados (ECPs) foram um dos fatores mais 

vibrantes da atividade econômica nos primeiros anos de reforma. O emprego nas ECPs cresceu 

de 28 milhões, em 1978, ao pico de 135 milhões em 1996 (Naughton, 2007). Essas políticas 

favoreceram o crescimento da agricultura e da indústria no país. 

A inovação trazida na implementação das ECPs na China é significante. As formas de 

transição de propriedade tiveram como exemplo a organização do período do Grande Salto 

Adiante conhecidas como “Empresas de Comuna e Brigadas”, entidades rurais com finalidades 

de produção não-agrícola. Essas entidades foram importantes para aliviar pressões de êxodo 

urbano provocadas pelo avanço de técnicas de agricultura de escala. As ECPs eram intensivas 

em mão de obra e tinham caráter regional de absorção da força de trabalho campesina. 

As reformas-chave no sistema de responsabilidade familiar permitiram que os acordos 

de preços rurais fossem melhorados em 1983, dando incentivos para fazendeiros 

aumentarem a produção e as trocas fora de seus próprios vilarejos. Em 1984, o controle sobre 

o movimento da população (Hukou19) começou a ser flexibilizado, favorecendo trabalhadores 

no engajamento de atividades em ECPs em localidades próximas (Arrighi, 2007). “(...) between 

1984 and 2000, the system was progressively relaxed allowing rural labourers to leave their 

villages to seek non-agricultural opportunities in urban areas, though it remained very difficult 

for them to obtain an urban Hukou.” (Huang e Zhan, 2005) 

As regulações emergentes nas ECPs direcionaram o excedente do reinvestimento na 

capacidade produtiva, inovações em tecnologia e bem-estar público. A absorção da mão de 

obra rural nas ECPs foi um sucesso, aumentando a produção de produtos intensivos em mão 

de obra. Esse processo aumentou a competitividade da economia, forçando estatais a 

                                                             
19 O sistema de Hukou (户口), herança antiga chinesa que persiste até os dias modernos, é um dispositivo que 

permite ao estado controlar o fluxo de pessoas através do registro de indivíduos conforme suas origens. É 
através deste registro que chineses diversos obtêm acesso aos serviços públicos e aos programas sociais que o 
Estado provê. As disparidades entre camponeses e trabalhadores urbanos são históricas e mostram o 
descompasso do desenvolvido entre o urbano, ligado à incorporação da mão de obra em cadeias de maior 
valor agregado, e o campo, cuja agricultura não apresentou o mesmo aumento na produtividade. Alvo de 
críticas e disputas, desde 1984 o Hukou vem sendo flexibilizado permitindo que trabalhadores rurais sejam 
donos de negócios nas cidades e busquem trabalhos não vinculados à agricultura. Ao longo dos anos, esse 
sistema foi de extrema importância ao permitir legalmente que camponeses tivessem direito a uma parcela de 
terra arável, impedindo sua drástica, e possivelmente trágica, inserção no mercado de trabalho urbano. Nesse 
sentido, é uma política que teve função de proteção social ao evitar situações de desapropriação, desemprego 
e fome. (Huang e Zhan, 2005) 
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reformarem-se e outras empresas urbanas a mobilizarem esforços para o aumento de 

produtividade. As ECPs eram também uma forma de aumento da arrecadação dos municípios, 

ajudando no controle de tributos aos camponeses e facilitando sua permanência no campo. 

No começo dos 80 a produção agrícola aumentou bastante. 

Tabela 1 - Taxa de crescimento do PIB e componentes (percentuais) 

 
Fonte: Qian (2017). 

A agenda gradual das reformas também foi muito inovadora no sentido de que utilizou 

instituições já existentes. Diferente de tentar construir algo do zero, sem continuidade, o 

passado chinês proveu um contexto de baixa eficiência em uma economia controlada 

totalmente pelo Estado. Apesar das reformas terem modificado a forma como o Estado se faz 

presente no sistema de propriedade em muitos setores, em outras áreas essenciais, para 

direcionamento da economia, o Estado se mantém ativo. 

Nesse sentido, os princípios da economia planificada foram diluídos, formando uma 

economia de mercado. Esse caminho tomado pelas instituições confunde acadêmicos de 

diversos aspectos ideológicos e provoca debates frequentes sobre se a China ainda é socialista 

(Naughton, 2017) mesmo após muitos anos de reforma liberalizantes. 

1.3 Liberalização Comercial Estratégica 

O principal aspecto de divergência entre a economia chinesa moderna comparada com 

outros antigos modelos econômicos socialistas é o aspecto comercial. Cuba, Coreia do Norte, 
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a antiga União Soviética, todos tinham relações internacionais de comércio exterior limitadas. 

A URSS, por exemplo, tinha seus parceiros comerciais limitados ao bloco soviético e países 

socialistas. 

Historicamente, o comércio está ligado ao crescimento econômico. Pesquisas recentes 

mostram, com meta-análises, que é possível traçar a correlação entre crescimento econômico 

e comércio internacional (Ventura, 2005). Enquanto o aumento do comércio pode ser 

relacionado com a prosperidade, a divisão internacional do trabalho nas cadeias mundiais é 

um dos aspectos mais importantes para entender melhor a produção de riqueza no 

capitalismo. Neste sentido, Adam Smith (1776) já identificava a importância do comércio 

exterior entre cidades para o desenvolvimento de uma produção agrária e manufatureira: 

De acordo com o curso natural das coisas, portanto, a maior parte do capital 
de toda sociedade progressista é primeiramente dirigido à agricultura, e 
depois às manufaturas e, finalmente, ao comércio exterior. Esta ordem de 
coisas é tão natural que em toda sociedade que já teve território sempre foi 
observada, creio. Algumas de suas terras devem ter sido cultivadas antes que 
quaisquer cidades consideráveis fossem estabelecidas, e alguma indústria 
grosseira de manufatura deve ter sido feita nestas cidades, antes que 
pudessem pensar em aplicar-se ao comércio exterior. (Smith, 1776, p. 215) 

Por exemplo, no começo das reformas as exportações chinesas eram quase 

exclusivamente de bens primários. Produtos da agricultura, carvão e petróleo formavam a 

maior parte das exportações. Esses produtos são de baixo valor agregado, o que significa que 

demandam pouca quantidade de trabalho e de especialização. Ao final dos anos 70, essas 

exportações se direcionavam ao Japão, Hong Kong e Estados Unidos. A China, então, era um 

país agrário, com cerca de oitenta por cento de sua população vivendo em áreas rurais. De 

acordo com Coase (2012, p. 35), “Em 1977, o comércio internacional chinês (importações mais 

exportações) era de 14 bilhões de dólares. Em comparação, o comércio em Taiwan era de 18 

bilhões de dólares, Coreia do Sul 21 bilhões de dólares e Japão 141 bilhões.” 

Em uma estratégia de cuidadosamente iniciar as reformas, as Zonas Econômicas 

Especiais (ZEEs) foram o primeiro passo para projetar uma inserção internacional diferente. 

Como Deng Xiaoping marcou, a economia chinesa se movia como que “Cruzando o rio tocando 

o fundo”. 

Em 1979, quatro ZEEs foram estabelecidas: Shenzhen, Zhuhai, Shantou e Xiamen, 

todas em regiões próximas à costa, o que facilitaria o comércio internacional, e toda voltadas 
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para atrair investimentos chineses ultramarinos. Cada ZEEs era direcionada aos investidores 

chineses de Taiwan, Hong Kong, Macau e Singapura. 

Os elementos-chave das ZEEs eram atração de investimentos através de tributação 

especial, incentivos locais aos negócios e autonomia dos governos locais para aprovação de 

investimentos sem interferência do governo central. Não somente, essas zonas também 

tinham como objetivos aumentar exportações e incorporar tecnologia através de joint-

ventures. 

Figura 1 - Zonas Econômicas Especiais (ZEEs), China, 1979-2009 

 
Fonte: Banco Mundial (2009) World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography. 

Em 1981, as primeiras quatro ZEEs foram responsáveis por 59,1% do total de 

Investimento Estrangeiro Direto (IED). Ao final de 1985, o total levantado foi de 1,17 bilhões 

de dólares. O crescimento do PIB nessas áreas, de 1981 até 1985, foi impressionante: 

Shenzhen cresceu 58% ao ano, seguido por Zhuhai (32%), Xiamen (13%) e Shantou (9%). 

A política das ZEEs se mostrou um sucesso na abertura econômica controlada, 

possibilitando fluxos de capitais e investimentos. De 1984 até 1988, o país decidiu criar 

variantes das primeiras ZEEs: quatorze Zonas de Desenvolvimento Tecnológico e Econômico 

(ZDTE) foram iniciadas, com ênfase na produção industrial em cidades do Delta do Rio da 
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Pérola, Delta do Rio Yangtze e no Delta Ming, em Fujian. (Zeng et al., 2012) Em 1988, a 

província inteira de Hainan se tornou a quinta ZEE. Em 1989 e 2006, a área nova de Shanghai 

Pudong e Tianjing Binhai receberam especiais tratamentos econômicos. 

A promoção de exportações usando vantagens comparativas do contexto chinês foi 

amplamente difundido. A migração de áreas rurais para regiões urbanas possibilitou o uso de 

mão de obra barata. Muitas multinacionais foram atraídas pelo baixo custo do trabalho e 

viram uma oportunidade de instalar processos produtivos intensivos em mão de obra. 

Figura 2 - Migração Chinesa, 1979-2008 

 
Fonte: Banco Mundial (2009), World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography. 

Como podemos ver no mapa, a incorporação de grandes contingentes rurais migrantes 

se deu na zona litorânea. Essas áreas coincidem com as regiões de desenvolvimento 

econômico orientado para exportações. 

As condições de trabalho com menor remuneração possibilitaram o desenvolvimento 

de indústrias com características intensivas em mão de obra, como o setor têxtil e empresas 
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de processamento comercial. A contínua migração rural deu condições para a China usar essas 

vantagens comparativas enquanto mantinha níveis baixos de desemprego e aumentava os 

rendimentos e o consumo interno da população. O movimento de abertura e criação de ZEEs 

derivou o contexto de exportações de produtos manufaturados de mão de obra intensiva. 

Sob as condições de propriedade de joint-venture, muitas companhias multinacionais 

se estabeleceram nas ZEEs. O formato de joint-venture foi essencial para empresas chinesas 

terem contato com processos produtivos internacionais de ponta. Há diferentes modelos de 

joint-venture que foram criados com o objetivo de estabelecer laços econômicos entre 

multinacionais e empresas chinesas com controle local. 

Um caso emblemático desta dinâmica é a maior vendedora de veículos automotores 

da China, a SAIC Volkswagen Automotive Co., Ltd.20, criada em outubro de 1984. Essa joint-

venture juntou o grupo Shanghai Volkswagen com a estatal Shanghai Automobile Industry 

Corporation (SAIC). As características locais de parceria com o governo municipal de Shanghai 

foram determinantes para o desenvolvimento da companhia.  

Em 1987, somente 2,7% dos componentes do modelo VW Santana (principal produto 

na época) eram produzidos localmente. Em 1997, esse quociente chegou aos 92,9%. A 

mudança na matriz produtiva se deu, em grande parte, pelos interesses da SAIC, que eram 

indissociáveis aos do governo local de Shanghai, já que a municipalidade era dona de 75% do 

capital da SAIC. Os outros 25% eram de propriedade da Shanghai International Trust and 

Investment Company (SitiCo), que reportava diretamente ao prefeito. (Thun, 2006) 

The Chinese perspective was quite different. The intent of the Shanghai 
municipal government was to make the automobile industry a “pillar” of the 
local economy, and to play a leading role in the city’s efforts to restructure 
and upgrade its industrial infrastructure. Localizing the production of 
Santana parts held obvious benefits for SAIC. Unlike VW, which profited in 
China only from the manufacturing operations of the joint venture itself, SAIC 
had three sources of revenue: its share of the joint venture profits, the huge 
mark up between the factory price of the automobile and the distribution 
price,8 and the revenue from the supply firms that were part of the SAIC 
group. SAIC naturally wanted to increase the use of its own supply firms for it 
was these firms – not the assembly plant joint venture – that formed the core 
of its revenue base. (Thun, 2006) 

                                                             
20 Hoje chamada de SAIC Volkswagen, a empresa é parte da gigante SAIC, uma das quatro maiores empresas 
automotivas da China. Segundo balaço da empresa, em 2019, a SAIC produziu cerca de 6,2 milhões de veículos 
comerciais e de passageiros. Nesse ano, somente a SAIC foi responsável por duas vezes a produção anual de 
veículos no Brasil, que foi cerca de 3 milhões de veículos, conforme a Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores. 
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Os interesses de produção local da companhia foram arquitetados, basicamente, pelo 

governo local de Shanghai. A preocupação do grupo VW era de maximização dos lucros e 

preservação da imagem internacional de qualidade da marca. O grupo SAIC era dono de 51% 

da joint-venture, isso foi um fator determinante para o encaminhamento de produção 

automotiva local. 

Anterior à ascensão chinesa na OMC, a legislação de joint-ventures era mais rigorosa. 

Um dos aspectos fundamentais nas disputas internacionais sobre o modelo econômico chinês 

residia justamente nos acordos de propriedade intelectual e no modelo de joint-venture. A 

questão é que esse formato de inserção internacional trouxe novos avanços tecnológicos, 

administrativos e científicos que eram almejados no projeto econômico do país. A 

modernização da economia chinesa começou a tomar real forma com a incorporação de 

métodos estrangeiros de produção. Técnicas de administração foram incorporadas nessa 

forma híbrida de propriedade que fundiu empresas estatais e/ou empresas privadas chinesas 

com grandes multinacionais. 

O uso estratégico das ZEEs mostra como o governo central orquestrou incentivos para 

trazer capital internacional de maneira controlada. Zonas territoriais delimitadas, 

regulamentações para absorção de tecnologia e a lenta desregulamentação de atividades 

econômicas de certos setores são características que contribuem ao cenário. 

Em primeiro momento, o capital de chineses ultramarinos foi importante. Investimentos 

de Hong Kong, Taiwan e Macau encontraram caminhos para adentrar a produção Chinesa 

continental através das ZEEs criadas no litoral. Em segundo momento, o capital de outros países 

começou a fluir. Ao final dos anos 80, o IED subiu significativamente de 57 milhões em 1980, 

para 3,5 bilhões em 1990. Ou seja, o fluxo de investimentos proveniente do Ocidente só teve 

início nos anos 90 e se avolumou nos 2000 com a entrada na OMC. 

O pico de IED veio após os anos 90, quando da criação de outras zonas de desenvolvimento, 

que cresceram seis vezes de 1990 para 1993. Outra vez, Zonas Econômicas Especiais e suas variações 

foram um caso de sucesso na atração de desenvolvimento industrial e IED. 

Em alguns casos, a diferença entre um tipo de zona econômica e outra é turvo. É o caso 

de Zonas de Desenvolvimento Industrial de Alta-Tecnologia (ZDIAT), que se diferenciam de 

outros tipos de zona econômica por seu objetivo, que é o desenvolvimento de capacidade 

tecnológica. Unindo universidades, institutos de pesquisa e empresas, essas zonas foram 

criadas com base no avanço e melhoramento da indústria chinesa. Entre os anos de 1991 e 
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1993, cinquenta e três ZDIATs foram criadas sob a administração do Ministério da Ciência e 

Tecnologia. 

Depois da implementação dessas novas tecnologias, a produção industrial teve seu 

pico, enquanto a produção agrícola começou a declinar relativamente. Em 1997, a indústria 

(incluindo construção) adicionou 47% do total do PIB21. 

Em 1999, a produção industrial chinesa estava em ampla expansão. As exportações 

chinesas estavam focadas nos Estados Unidos. Pela primeira vez na história, o maior 

importador de produtos chineses foram os EUA, que recebeu 21,55% dos produtos 

exportados pela China. A maior parte desses produtos eram máquinas elétricas e 

equipamentos de escritório e computadores, cenário bastante diferente de 1992, sete anos 

antes, quando exportava-se22 predominantemente petróleo e produtos manufaturados de 

baixa tecnologia23. 

Tabela 2 - Exportações chinesas por grupo de produtos, 1992, 1999, 2009, 2018. 

 
Fonte: WITS. Elaboração própria. 

Durante os anos 90, a China continuou mudando a sua estrutura econômica básica. O 

valor adicionado pela indústria foi de 41%, em 1990, para 45,5%, em 2000. A agricultura 

contribuiu com 26,5% do PIB e depois 14%. Os serviços participaram com 32% da economia e 

39,8% ao final do período. 

Esses números evidenciam quais setores da economia estavam em maior expansão. A 

agricultura, que chegou a representar 41,6% do PIB em 1968, perdeu sua importância relativa, 

mostrando o processo rápido de industrialização que o país havia consolidado. 

O perfil das exportações também mudou. Em números relativos, menos produtos 

básicos foram exportados enquanto mais produtos industriais ganharam força. Essa tendência 

é relevante para entender a posição que a economia começou a ocupar no resto do mundo. 

A China estava subindo nas cadeias de valor. 

                                                             
21 Dados do Banco Mundial. 
22 Classificação harmonizada de seis dígitos, principais produtos por valores de exportação FOB dólares correntes. 
23 Segundo o World Integrated Trade Solution (WITS). 

Grupo de produtos 1992 1999 2009 2018

Materiais Básicos 12,75 5,27 2,1 1,67

Bens Intermediários 19,77 17,36 14,71 16,7

Bens de Consumo 55,58 52,17 36,54 35,49

Bens de Capital 10,11 24,56 46,5 45,92
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A dinâmica de desenvolvimento chinês, a partir do final dos anos 1970, constituiu uma 

articulação do comércio internacional com os interesses nacionais. A partir da criação de 

mecanismos de adequação e controle da integração comercial, a China se utilizou de um momento 

de flexibilização de normas comerciais mundiais para atrair empresas estrangerias às ZEEs. 

Conforme o plano de modernização do país, elaborado por Mao e Deng durante os 

anos 1970, a atração de investimentos externos teve papel crucial na formação de joint-

ventures com capacidade para absorção tecnológica e produção local. Este processo de 

atração de IED desencadeou uma onda de investimentos, incrementada, posteriormente, pela 

entrada da China na OMC, em 2001, conjuntamente ao forte crescimento das exportações de 

manufaturados. 
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2. A Presença chinesa no processo de globalização 

2.1 A construção da globalização 

Antes de entrarmos na discussão específica sobre o processo de globalização ao qual 

a China se relaciona, é necessário um resgate mínimo do conceito de globalização, a fins de 

entendermos como essa categoria de conhecimento pode ser útil. O conceito de globalização 

tem uso difuso e há falta de precisão em muitas de suas aplicações. 

O termo “globalização”, em si, tem uma trajetória múltipla até a aproximação com seus 

usos mais contemporâneos. Diferente de outros conceitos, “globalização” não faz parte de 

um arcabouço teórico bem delimitado. Em decorrência disso, não é possível identificar um 

“inventor”, propriamente, do termo ou uma teoria própria da globalização. Apesar de uma 

espécie de “órfã teórica”, delimitarmos o conceito de “globalização” será uma ferramenta útil 

para entendermos processos sociais e econômicos dos séculos XVII até XXI. 

No final da década de 1950, um ramo de desenvolvimento dos estudos de globalização 

começou a tomar maior projeção. A discussão sobre um mercado comum europeu foi central 

para usos mais práticos do conceito. A questão abordava uma extensão de práticas comerciais 

em torno dos países da região compreendida como Europa. No início, apenas seis países 

pertenciam ao projeto, mas pistas para o uso do termo no período seguinte remontam à 

convergência do termo “globalisation” ou “globalization” com “Mondialization”. O termo era 

entendido com foco nas ampliações das relações comerciais restritas ao contexto europeu. 

Em 1964, o cientista político francês Perroux se utiliza do conceito de globalização em 

um contexto que o aproxima da ideia de condição humana compartilhada. Conforme 

apontado por James e Steger (2014) e Dufoix (2013), foi o encontro do termo em francês 

“Mondialization” com a língua inglesa que estabeleceu o significado de “globalização” na linha 

de aplicação que ganhou maior proeminência: “mondialisation de certains marches” exprimiu 

a unificação de certos mercados, mas sua tradução mais precisa seria “mundialização”. 

Neste contexto da Guerra Fria, a ideia de uma humanidade com futuro compartilhado 

aparece conjuntamente com a contenção de uma guerra nuclear. A globalização seria, 

segundo Perroux, sinônimo de universalização e apela ao projeto comum humano conforme 

avanço das técnicas de destruição em massa. Diante disso, se faria necessária a existência de 

uma governança planetária no que Perroux se refere como uma “segunda renascença”. 
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Não só para erguer um estado planetário que, se continuar sendo o estado 
que conhecemos, praticará a violência legal contra seus nacionais. (...) a 
coalizão sagrada de todos os homens para todos os homens; para forçar a 
natureza a responder a nós, a dar à Terra significado e uma palavra. (Perroux, 
1964, p. 853, tradução própria) 

A influência francesa no desenvolvimento acadêmico do campo de estudos de 

globalização das relações internacionais é marcante. Contudo, há também uma participação 

importante em língua inglesa que remonta ao termo e o aprofunda. Outro artigo apontado 

por James e Steger (2014) como essencial é a publicação de Inis Claude, em 1965, sobre a 

Organização das Nações Unidas. O movimento descrito por Claude se refere à 

internacionalização e universalização de instituições como um ponto de não retorno para 

mediação de conflitos mundiais. 

The United Nations has tended to reflect the steady globalization of 
international relations. This growth in the size and the heterogeneity of the 
Organization results from attitudes on both sides of the membership fence, 
for admission to membership requires application and approval. Movement 
toward universality is dependent upon the desires of non-Members to effect 
entry and upon the willingness of the requisite combination of existing 
Members to permit entry. (Claude, 1965, p. 837) 

Neste mesmo texto, o autor indica que a presença chinesa nas organizações 

internacionais é uma questão central para a realização da universalização de tais instituições. 

Ou seja, a própria ideia de globalização estaria condicionada à integração mais ampla da China 

comunista nas Nações Unidas. Lembrando que a incorporação da RPC só aconteceria em 1972, 

sete anos após a publicação de Claude. 

O veto norte-americano à questão chinesa mostraria com clareza como a integração 

internacional via ONU tem características próprias conforme as potências que se articulam em 

seu interior, notavelmente os EUA. Nesse caso, para que de fato a ONU seja uma instância de 

mediação de conflitos entre nações, essa instituição deveria reconhecer as limitações 

impostas pelas potências que a influenciam. 

There is every reason to assume that this commitment to the value of 
universality will eventually prevail over the policy, championed particularly by 
the United States, of excluding Communist China from participation in the 
United Nations. It is by no means clear on what precise terms the complex 
issues relating to the representation of China may be resolved, but the notion 
that the most populous country in the world is actually represented by the 
regime ensconced in Formosa is a transparent fiction, and the day must surely 
come when the mirror of the United Nations will reflect the political reality of 
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Communist control of China. That reflection may create as much difficulty in 
and for the United Nations as the corresponding reality creates in and for the 
world of states. But the acceptance of this consequence will represent simply 
the reaffirmation of the Organization's fundamental premise: the proposition 
that the United Nations should seek to limit the disturbance of international 
relations caused by conflict between states and that it must acknowledge the 
limitations imposed upon its functioning by conflicts arising between Great 
Powers. (Claude, 1965, p. 838) 

A partir deste ponto, a ideia de globalização começa a ganhar espaço próprio e maior 

delimitação teórica nos autores que resolvem abordar o tema. Outra contribuição importante 

que vai melhor identificando a globalização, no final dos anos 1960, é um artigo escrito por 

George Modelski (1968). 

A discussão proposta por Modelski tem centralidade na integração comunista ao 

processo de globalização e busca desmistificar a ideia de que os países governados por 

partidos comunistas atuam como um bloco. Dessa maneira, o autor busca a melhor 

compreensão do papel da China e da URSS na ONU e no comércio mundial. É um dos primeiros 

registros de pensamentos que buscam utilizar de indicadores como comércio e fluxo de 

pessoas para mensurar a globalização. Além disso, o autor já trabalha com uma definição 

sobre globalização bastante usada atualmente. 

A condition for the emergence of a multiple-autonomy form of world politics 
arguably is the development of a global layer of interaction substantial 
enough to support continuous and diversified institutionalization. We may 
define this process as globalization; it is the result of the increasing size, 
complexity, and sophistication of world society. Growth and consolidation of 
global interdependence and the emergent necessities of devising ways and 
means of handling the problems arising therefrom support an increasingly 
elaborate network of organizations. World order in such a system would be 
the product of the interplay of these organizations, and world politics an 
effort to regulate this interaction. (Modelski, 1968, p. 389) 

Globalização, para Modelski, seria o processo resultante da interdependência 

econômica e interação sofisticada através de uma rede de instituições internacionais. Neste 

mesmo texto, o autor se depara com a questão crucial que virá inaugurar uma nova fase na 

economia mundial. A crise do modelo de Bretton Woods24, embrião da globalização 

neoliberal. 

                                                             
24 O sistema de Bretton Woods foi um acordo assinado na cidade homônima, nos EUA. Iniciado nos anos 
seguintes ao final da Segunda Guerra Mundial, eram participantes EUA, Canadá, Europa Ocidental, Japão e 
Austrália. Foi o primeiro grande acordo monetário internacional que manteve as taxas de câmbio com baixa 
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The gold crisis of 1968 illustrated the disturbing fragility of the world 
monetary system; if it is remembered in what large measure essential 
elements of stable world relationships, such as trade, travel, and even the 
interchange of ideas, depend upon a well-functioning payments system, it is 
clear that globalization can be no more than one of a number of alternatives 
inherent in the contemporary situation. (Modelski, 1968, p. 390) 

O texto é repleto de visões impressionantes sobre o futuro da globalização. A questão 

metodológica do Estado-nação como unidade primordial de análise fica evidente. Além disso, 

há uma busca para identificar a tendência de maior integração econômico-social que se 

experienciava, contudo, fica explícito que este caminho não é inerente ao futuro. Segundo o 

autor, somente indivíduos e organizações engajadas neste projeto poderiam efetivamente 

concretizar um caminho mais repleto de instituições25 e de uma outra integração 

internacional, diferente da apresentada durante a Guerra Fria. Apesar da já sofisticada visão 

apresentada de globalização, projetos de pesquisa submetidos por Modelski na Universidade 

de Washington foram por diversas vezes vetados antes da sua primeira aceitação. 

“Globalização” aparece com projeção ao público amplo na obra de Theodore Levitt 

(1983) como um conceito do campo da economia para expressar um fenômeno associado ao 

comportamento administrativo em um mundo em que ocorre o surgimento do livre-mercado. 

A visão de Levitt aparece para o mundo corporativo em um momento em que o Japão emerge 

internacionalmente como um competidor dos EUA. Desta maneira, há um diálogo competitivo 

empresarial entre os dois países. Neste caso, Levitt busca compreender as características 

nacionais de cada mercado para melhor elaborar uma estratégia de marketing e 

administração. 

A popularização do termo “globalização” veio através de estudos das ciências sociais 

(notavelmente Economia e Relações Internacionais) que necessitavam dar nome ao sentido 

subjetivo criado de que o mundo passava por um período de interconexão. Conjuntamente, 

jornalistas adotam essa ideia em meio ao período que teorias mais gerais eram abandonadas 

pelo público comum. O termo se generaliza com o papel de explicar de maneira difusa a 

sensação da segunda metade do século XX de que se experienciava um processo de maior 

integração no qual o mundo aparentemente passava. 

                                                             
variação ao vincular o valor ao ouro, inaugurando um período de maior controle financeiro com baixa 
mobilidade de capital e com a dominância econômica dos EUA exercida através do dólar. (Eichengreen, 2021) 
25 Dentre as organizações integrantes do processo de globalização estão: Estados, a ONU, Organizações Não-
Governamentais (ONGs), corporações, instituições de educação e científicas. 
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Conforme Octavio Ianni (1994), o conceito de globalização surge para denominar 

dinâmicas que sobrepõe os territórios nacionais. A dificuldade epistemológica de 

compreender este movimento do final do século XX e início do século XXI mostra também 

como a sociedade global se constrói de maneira desigual e através da imposição de uma 

narrativa mundial. Foi durante o final dos anos 80 que a palavra ganhou maior projeção dentre 

as publicações, demandando uma maior precisão. 

Nesses termos é que é indispensável que toda reflexão sobre a sociedade 
global contemple tanto a diversidade como a globalidade, reconhecendo que 
ambas se constituem simultânea e reciprocamente. Quando isso não ocorre, a 
reflexão se arrisca a permanecer na mera descrição, ideologizar este ou aquele 
momento da análise, ou ficar a meio caminho da interpretação. É difícil, na 
verdade impossível, que o conceito, a categoria ou a interpretação deixem de 
contemplar o contraponto singular e universal. (Ianni, 1994, p. 158) 

Gráfico 3 - Percentual das publicações catalogadas com uso do termo “Globalization”, 1930-2019 

 

Fonte: Google Livros Ngram visualizador. 

2.1.1 Conceituação de globalização 

Os processos de integração pelos quais a humanidade passa nos últimos séculos 

podem ser tomados por diferentes pontos de vista, evidenciando diferentes formas de 

compreender aquilo que chamamos de “globalização”. Diversos campos de estudo passaram 

a utilizar esse termo através dos anos 1980 e, principalmente, durante a década de 1990. A 

perspectiva econômica, cultural e política do processo foi abordada por diferentes autores, 

por vezes convergindo em uma análise holística do fenômeno, mas também com certos 

recortes mais específicos. 

Paul, em seu livro Globalism, Nationalism, Tribalism (2006), adota uma visão mais 

direcionada ao estudo do impacto dos processos de integração do século XX na dinâmica 
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cultural de certas populações. Categorias como lugar, identidade e comunidade são centrais 

nas análises direcionadas às questões culturais da globalização. Através de estudos locais, o 

autor busca compreender amplamente quais são os dilemas entre o local/global, o 

nacional/internacional, em termos de impacto direto na vida e na cultura dos povos. 

Especificamente, Paul está interessado em entender como essa integração pode ser nociva 

aos modos de vida “não ocidentais” e o papel das corporações internacionais nessa 

“selvageria global”. 

Estudos mais próprios do campo econômico, como o de Joshi (2009), tiveram enfoques 

direcionados aos desdobramentos da integração das cadeias de valor e o papel das empresas 

nesta dinâmica. O papel dos fluxos comerciais, capital e transferências tecnológicas são 

essenciais para uma maior compreensão da faceta competitiva da integração corporativa. O 

enfoque é então mais orientado para organizações responsáveis pela regulação, ou falta dela, 

do comércio (OMC, OCDE e tratados diversos). 

Figura 3 - Principais aspectos da globalização econômica 

 

Fonte: Joshi (2009, p. 13) 

Uma outra vertente estuda como são criadas as instituições políticas próprias da 

integração global de entidades nacionais. Mais ligada à ciência política, o enfoque é a dinâmica 

política e institucional da globalização. “Political globalization, therefore, is about the 

expansion of a global political system, and its institutions, in which inter-regional transactions 

(including, but certainly not restricted to, trade) are managed.” (Modelski et al., 2007, p. 59) 
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Os diferentes enfoques dados pelos autores no aprofundamento dos estudos sobre 

globalização são tipos ideais de como as análises se concretizaram. Nessa linha, embora 

existam vieses metodológicos, o campo de estudos da globalização é complexo e articula os 

conhecimentos de diferentes áreas das ciências sociais. A visão apresentada por este trabalho 

se aproxima de uma análise econômica do fenômeno, contudo, há convergências com a 

sociologia da globalização e o campo das relações internacionais. 

2.1.2 Histórico da globalização 

Assim como há grande pluralidade de abordagens metodológicas sobre globalização, 

não existe consenso sobre quando o processo teve início, de fato. Desta maneira, buscaremos 

compreender como diferentes perspectivas abordam os recortes de articulação do conceito. 

Podemos considerar que a integração comercial e econômica teve início no processo 

de expansão marítimo europeu que derivou na colonização das Américas. Há autores, 

contudo, que argumentam que o início do processo de globalização ocorreu antes mesmo do 

século XVI. (Bentley, 1999) 

De fato, as rotas de comércio e interação entre Ásia, Europa e África datam do período 

da antiga rota da seda e da consolidação da era clássica dos grandes impérios (500 a.C.-500 

d.C.). Apesar de muitos estudos se referirem à disseminação de trocas culturais e até de 

doenças, cujo impacto, estima-se, teria reduzido em 25% a população da China e do 

Mediterrâneo, não há fortes evidências de que esse comércio fosse significativo para a 

população, em geral. (McNeill, 1976) 

A expansão global do fluxo de commodities e de indivíduos chegou a todos os 

continentes somente após navegações de Cristóvão Colombo em 1492. Com a incorporação 

das Américas no sistema-mundo europeu, iniciou-se uma nova fase, no século XVI, que foi 

essencial para a ideia básica de globalização. 

The proponents of world-systems analysis (…) have been talking about 
globalization since long before the word was invented not, however, as 
something new but as something that has been basic to the modern world-
system ever since it began in the sixteenth century. (Wallerstein, 2004, p. X) 

A categoria de análise de sistema-mundo, na qual o principal precursor foi Immanuel 

Wallerstein, trabalha na perspectiva de um conceito mais interdisciplinar para dar conta de 

entender as totalidades envolvendo a integração global. Para Wallerstein (1989, cap. 3), foi 



44 

somente a partir do final do século XVIII e da primeira metade do XIX que poderíamos falar 

em um sistema-mundo capitalista realmente integrado. Antes disso, regiões como o 

subcontinente Indiano, o Oeste Africano, o Império Russo, o Império Otomano e a China 

Imperial não eram incorporados de maneira efetiva na acumulação de capital global. 

Por questões de dinâmica interna específicas e através de um processo impositivo 

imperialista, a economia europeia expandiu-se abrindo espaço para incorporações. A 

integração de outras formas de organização econômica e políticas mais regionalizadas deu 

origem ao sistema-mundo. A incorporação de regiões periféricas no sistema-mundo 

capitalista europeu pode ser considerada um ponto crucial no questionamento sobre o início 

da globalização. Somente quando a maioria dos países e continentes foi integrada ao mercado 

e se posicionou em relação à divisão internacional do trabalho é que faria sentido iniciarmos 

uma análise mais aprofundada sobre a globalização. 

Incorporation means fundamentally that at least some significant production 
processes in a given geographic location become integral to various of the 
commodity chains that constitute the ongoing divisioning of labor of the 
capitalist world-economy. (…) A production process can only be considered to 
be thus integrated if its production responds in some sense to the ever-
changing ‘market conditons’ of this world-economy (whatever the source of 
these changes) in terms of efforts by those who control these production 
processes to maximize the accumulation of capital within this ‘market’ - if not 
in the very short run, at least in some reasonable middle run. (Wallerstein, 
1989, p. 130) 

Ou seja, na visão do autor, somente quando uma parte significativa dos processos 

produtivos de certa região são submetidos às flutuações de mercado da economia-mundo 

capitalista é que podemos afirmar que a região está inserida ao sistema-mundo. A passagem 

dessas regiões à periferia da economia-mundo se materializa quando há uma mudança na 

relação centrada em bens de consumo de luxo para interações econômicas baseadas em 

commodities. Do contrário, essas regiões se situam fora da integração comercial. 

De forma similar, o estudo proposto por O’Rourke e Williamson (2002) tem resultados 

interessantes. A proposta dos autores de identificar o início da globalização passa por uma 

metodologia de levantamento de preços das principais commodities em diversas regiões do 

planeta. Os efeitos econômicos da globalização foram efetivamente sentidos pela população 

a partir do momento em que houve a instauração de um mecanismo internacional de mercado 

capaz de influenciar preços de forma generalizada. “Thus, the only irrefutable evidence that 
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globalisation is taking place is a decline in the international dispersion of commodity prices or 

what might be called commodity price convergence.” (O’Rourke e Williamson, 2002, p. 26) 

O início da globalização, nesta visão, depende do impacto que a integração econômica 

consegue ter na vida comum dos indivíduos. Conforme este mecanismo de mercado 

internacional passou a atuar de forma generalizada, efeitos foram sentidos e mudanças 

estruturais no comércio começaram a se concretizar. Desse processo, uma realocação de 

riquezas e recursos, derivaram posicionamentos na divisão internacional do trabalho. 

For globalisation to have an independent influence on an economy, two 
conditions must be fulfilled. First, trade-creating forces must change 
domestic commodity prices before anything else can happen. Second, the 
changes in domestic commodity prices must induce a reshuffling of resources 
in order for trade to influence the things that really matter, like the scale of 
output, the distribution of income, absolute living standards or the quality of 
life. (O’Rourke e Williamson, 2002, p. 26) 

Conforme apontam os autores, foi somente após uma queda brusca no preço dos 

fretes internacionais que o comércio de commodities pode influenciar a flutuação de preços 

locais, especificamente no Reino Unido. Os principais fatores que atuaram no sentido de uma 

convergência dos preços regionais em grande parte do globo foram decorrentes da “revolução 

nos transportes”, liberalização comercial e quebra de monopólios. Tais fatores só se tornaram 

possíveis no início do século XIX. 

O desenvolvimento de navios a vapor, conjuntamente com a abertura do canal de Suez 

e o avanço da infraestrutura férrea, representaram um colapso dos preços de frete 

internacional. Essas mudanças tiveram impacto não somente na economia europeia, mas no 

mundo como um todo. 

Gráfico 4 - Índices de preços de fretes, 1741-1913 

 
Fonte: O’Rourke e Williamson (2002, p. 36, apud Harley, 1988, figura 1) taxas nominais deflacionadas pelo PIB 

do Reino Unido. 
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Com a diminuição drástica do valor dos fretes e aumento da malha de infraestrutura, 

o valor de comercialização de commodities deixou de ser um impeditivo para inúmeros 

processos produtivos. O custo médio do frete em um navio a vapor transportando arroz do 

porto de Rangoon (Birmânia) para a Europa diminuiu de 73,8% do total comercializado para 

18,1% entre os anos de 1882 e 1914. Da mesma maneira, o custo do transporte de carvão 

entre Nagasaki e Shanghai diminuiu 76% entre 1880 e 1910. (O’Rourke e Williamson, 2002) 

Os efeitos desta dinâmica de abertura comercial foram sentidos largamente na Ásia. 

Entre 1858 e 1870, o comércio exterior japonês saiu de patamar nulo para representar 7% da 

economia nacional conforme os preços de exportação aumentaram e as importações se 

igualaram aos preços praticados pelo mercado mundial. (Huber, 1971) A Coréia e o Sião 

iniciaram suas trajetórias de abertura comercial após longos períodos de reclusão. Índia e 

Indonésia adotaram políticas liberais similares seguindo a diretriz colonial britânica. 

Do outro lado do globo, no comércio transatlântico, as convergências de preços também 

puderam ser observadas. O preço do trigo em Liverpool, em 1870, excedia em 57,6% o preço de 

Chicago. Em 1895, a diferença era de 17,8% e 15,6% em 1912. Os dados históricos demonstram 

que outros produtos alimentícios, como carne, manteiga e leite comercializados em Londres e 

Cincinnati, passaram pelo mesmo processo de preços. (O’Rourke e Williamson, 2002) 

A rápida convergência de preços no comércio anglo-americano na segunda metade do 

século XIX atingiu praticamente todas as importantes commodities da época. Aço, produtos 

têxteis, bronze e alimentos passaram por um nivelamento de preços entre os principais portos 

da costa estadunidense e britânica. A mesma tendência foi observada em portos como Buenos 

Aires, Montevideo e Rio de Janeiro. A conclusão é de que o início do processo de convergência 

de preços internacionais é simultâneo ao início dessa primeira globalização. 

Segundo O’Rourke e Williamson (2002), a partir da análise sobre o regime de comércio 

britânico do início do século XIX, foi o movimento de substituição de barreiras não-tarifárias 

por barreiras tarifárias que permitiu o início da convergência entre os preços dos grãos. A 

conjuntura da época, de forma geral, foi de ímpeto liberalizante. Outras medidas importantes 

na década anterior foram a reforma da legislação de navegação (1822), a revisão de 1100 atos 

tarifários (1825) e o final das Guerras Napoleônicas (1815). Logo, foi nesse período que a 

globalização teve seu início. “Anything that impedes price convergence suppresses 

globalisation, and there is no evidence of globalisation before the 1820s.” (O’Rourke e 

Williamson, 2002, p. 34) 
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No período anterior, que se estende do século XVI ao início do século XIX, o mundo 

experimentou um grande aumento no fluxo comercial. A expansão marítima, que estendeu 

as rotas de navegação para cantos mais remotos, como o “Novo Mundo” e o extremo Oriente, 

teve impacto cultural e iniciou um processo de integração econômica do globo. Contudo, a 

convergência de preços de commodities como marco temporal do início da globalização só 

teve início na primeira metade do século XIX. Os efeitos da integração econômica começaram 

a ser sentidos mais acentuadamente na segunda metade do século XIX, com a incorporação 

de novas regiões nas práticas comerciais e um movimento liberalizante que permitiu a 

operação de preços de mercado internacional em praticamente todas as regiões do planeta. 

Há certo consenso entre autores sobre o período que inicia a integração comercial 

crescente, chamada de globalização. (Wallerstein, 1989; O’Rourke e Williamson, 2002; Palley, 

2018). Esta teria acontecido durante o século XIX, especialmente na segunda metade. Advindo 

do final das Guerras Napoleônicas, A introdução de inovações marítimas como os navios a 

vapor com capacidade de refrigeração fez com que aumentasse o fluxo comercial. A 

incorporação de novos territórios, conjuntamente com medidas de liberalização econômica, 

forçadas26 ou não, contribuíram para que impactos fossem sentidos ao redor do globo. Neste 

período, atingiu-se o auge do comércio como percentual do Produto Interno Bruto (PIB) 

mundial, saindo de um patamar de cerca de 7% em 1827 até 14% em 1914. 

Esse processo ficou conhecido como globalização Victoriana27, centrada no comércio 

europeu e, especificamente, inglês. Após 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, 

houve declínio no comércio global. 

A dinâmica comercial envolvia a exportação de produtos manufaturados da Europa para 

outras regiões emergentes e que detinham uma matriz econômica mais notadamente produtora 

de commodities agrícolas. A vantagem produtiva seria a principal razão econômica para 

predominância exportadora de manufaturas por parte dos países europeus. O processo colonial que 

países da África, Ásia e América eram submetidos fornecia a razão política para tal divisão 

internacional do trabalho. A obstrução industrial praticada pelo imperialismo inglês de livre 

comércio em relação à Índia mostra uma das práticas de “chutar a escada” (Chang, 2002) que foram 

efetuadas pelos países europeus originais no desenvolvimento industrial, como Inglaterra e França. 

                                                             
26 No caso da colonização de diversos territórios, como o subcontinente indiano, e as Guerras do Ópio. 
27 Há divergências sobre uso de tal nomenclatura (Joshi, 2011). Contudo, o termo deriva do período de reino da 
rainha Victoria (1837-1901) no Reino Unido. A marca deste processo é o polo central de articulação da dinâmica 
produtiva no processo de industrialização inglês do final do século XIX e a expansão imperial britânica. 
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Tabela 3 - Matriz hipotética de produtividade da globalização victoriana 

 
Fonte: (Palley, 2018, p.13) 

A inovação tecnológica teve grande importância. Não fosse através do avanço da 

refrigeração, os produtos perecíveis dificilmente seriam comercializados. Além disso, o navio 

a vapor possibilitou uma diminuição no tempo de deslocamento das cargas e dos respectivos 

custos de transporte. 

Benefícios desta fase foram colhidos por trabalhadores e economias nos países 

industrializados do globo. A Europa Ocidental pôde aproveitar do baixo custo das 

commodities, enquanto as exportações favoreceram a incorporação de mão de obra em 

atividades industriais. Os trabalhadores industriais desfrutaram de melhores salários por 

conta da crescente demanda por mão de obra e, ao mesmo tempo, tiveram melhorias no 

poder de compra, pela diminuição dos preços. Contudo, os trabalhadores vinculados à 

agricultura tiveram perdas por conta da diminuição na demanda de commodities do campo 

com perdas salariais. Além disso, os donos de terras também sentiriam impactos negativos da 

maior integração comercial (Palley, 2018). Essas constatações evidenciam como diferentes 

classes sociais foram afetadas pela integração comercial, sendo que houve setores mais 

beneficiados enquanto outros foram mais prejudicados. 

A exportação de commodities permitiu às economias emergentes de clima temperado 

que se incorporassem à divisão internacional do trabalho. Os dividendos desta atividade 

econômica eram suficientes para compras de manufaturados para uma pequena parcela da 

população. No longo prazo, os países que tiveram suas matrizes produtivas centradas no setor 

agrícola experimentaram menos inovações tecnológicas. Estas eram derivadas das atividades 

industriais. A flutuação de preços de commodities teve efeitos posteriores negativos, com suas 

baixas refletindo nos salários. Palley (2018) ressalta que a grande exceção a esse processo 

foram os Estados Unidos, que mantiveram larga produção agrícola enquanto protegeram suas 

atividades industriais dos produtos europeus através de políticas tarifárias28. 

                                                             
28 Durante o século XIX e início do XX, segundo Bresser-Pereira (2016), a tarifa média de importação ficava 
entre 35% e 48%. 
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A composição do comércio internacional da primeira onda de integração comercial 

era, em sua maioria, de exportação de produtos agrícolas. Esses produtos eram provenientes 

das Américas, Oceania e Ásia, em troca de produtos manufaturados europeus. Essa estrutura 

permaneceu até, ao menos, final da Primeira Guerra Mundial. 

Gráfico 5 - Distribuição percentual dos principais produtos do comércio internacional, 1900-2011 

 
Fonte: World Trade Report (2013), p.54. 

Esse primeiro grande momento da globalização tem fim com o advento da Primeira 

Guerra Mundial, em 1914. A guerra teve rápido impacto no montante de trocas praticadas 

entre países. O conflito bélico forçou o declínio do comércio mundial nos anos seguintes, com 

economias e países impedidos de realizarem negócios com certas regiões do globo. Países 

adversários no embate geopolítico dificilmente fariam trocas comerciais diretas. O 

fechamento de fronteiras e a disputa por regiões também impedia a circulação de pessoas. A 

Primeira Guerra Mundial inaugurou um momento de fragmentação política e econômica 

posterior ao ímpeto de integração internacional vivido no final do século XIX. No geral, o 

padrão de produtos comercializados não teve grande mudanças após a Primeira Guerra 

Mundial. A predominância do comércio de produtos agrícolas permaneceu, ao que tudo 

indica, até a Segunda Guerra Mundial. 

Tanto Alemanha como EUA praticaram protecionismo comercial durante esta fase de 

aprofundamento da integração. Somente com esta prática era possível competir com a 

manufatura inglesa. Os Estados que lançaram mão de barreiras tarifárias e não-tarifárias 

conseguiram garantir uma onda de industrialização essencial para um posicionamento mais 

favorável na divisão internacional do trabalho. 
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O primeiro período de desglobalização se inicia com a Primeira Guerra Mundial e 

avança até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Um fato notório deste período foi a 

crise financeira de 1929, que obrigou uma mudança drástica na condução do Estado na 

economia norte-americana e em diversas regiões. Logo após a crise, o comércio global teve 

declínio acentuado. Representava 10,8% do PIB e passou a representar 5% em 1935. A mínima 

da série histórica levantada por Fouquin e Hugot (2016) se situa no último ano da Segunda 

Guerra Mundial. Em 1945, o comércio global representou somente 4,15% do PIB global. 

Com o final do conflito bélico quente mundial, o comércio global vivenciou uma grande 

ascendência. A era keynesiana29 da globalização, como ficou conhecida por diversos autores 

(Palley, 2018; Harvey, 1989), teve seu início, encerrando um período de baixa comercial. 

O problema da configuração e uso próprios dos poderes do Estado só foi 
resolvido depois de 1945. Isso levou o fordismo à maturidade como regime 
de acumulação plenamente acabado e distintivo. Como tal, ele veio a formar 
a base de um longo período de expansão pós-guerra que se manteve mais 
ou menos intacto até 1973. Ao longo desse período, o capitalismo nos países 
capitalistas avançados alcançou taxas fortes, mas relativamente estáveis de 
crescimento econômico. Os padrões de vida se elevaram, as tendências de 
crise foram contidas, a democracia de massa, preservada e a ameaça de 
guerras intercapitalistas, tornada remota. O fordismo se aliou firmemente ao 
keynesianismo, e o capitalismo se dedicou a um surto de expansões 
internacionalistas de alcance mundial que atraiu para a sua rede inúmeras 
nações descolonizadas. (Harvey, 1989, p. 125) 

Gráfico 6 - Comércio como percentual do Produto Interno Bruto Global. 1827-2014 

 

                                                             
29 Keynesianismo se refere ao intelectual e economista John Maynard Keynes. A teoria Keynesiana tomava uma 
perspectiva de intervenção estatal na economia como forma de regulação das instabilidades enfrentadas na 
época, especialmente na crise de financeira de 1929. Com o sucesso do plano rooseveltiano de superação da 
crise, essa forma de atuação estatal se consagrou. 
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Fonte: Fouquin e Hugot (2016) e Palley (2018). Elaboração Própria. 

A característica central desse período, iniciado logo após 1945, foi a articulação do 

Estado no centro dos processos de integração e desenvolvimento econômico. Com economias 

devastadas pelos longos anos de conflito, foi através do Plano Marshall30 que a Europa 

ocidental foi reconstruída. Inspirado na solução do New Deal Rooseveltiano de superação da 

crise financeira de 1929, o plano Marshall aportou U$ 1,35 trilhão de dólares em valores de 

hoje proporcionais ao orçamento do Estado norte-americano. (Lassance, 2021) 

Os desdobramentos dessa prática econômica foram sentidos em muitos países. Sob a 

perspectiva da Guerra Fria, que se iniciava, o keynesianismo foi implementado largamente na 

reconstrução pós-guerras quentes. Os “anos de ouro do capitalismo” teriam início. Em pouco 

tempo, diversos países adotaram a posição desenvolvimentista em suas economias, aliando o 

keynesianismo com o modelo fordista31 de produção e consumo interno. Esse modo de 

operação desenvolvimentista também chegou ao Brasil, tendo desdobramentos cruciais à 

organização econômica e avanço industrial. A própria criação do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE), em 1952, teve inspiração no Plano Marshall. 

(...) foi uma sugestão norte-americana, feita no término da Segunda Guerra 
Mundial, para se criar uma entidade confiável para eles, americanos, a fim 
de administrar os projetos do tipo de um Plano Marshall para o Brasil (...). 
Esse plano inspirou a criação da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, e 
entre as recomendações estava a de criar um banco do tipo do BNDE (Lessa, 
2016, p. 250). 

Altas taxas de crescimento com a industrialização de novas regiões, incorporando as 

inovações tecnológicas desenvolvidas durante a guerra, levaram ao rearranjo produtivo em 

escala mundial. O projeto de importações de manufaturas centralizadas no Reino Unido, 

característico da primeira globalização, foi substituído pelo desenvolvimento de polos 

industriais mais difundidos. 

Os carros, a construção de navios e de equipamentos de transporte, o aço, 
os produtos petroquímicos, a borracha, os eletrodomésticos e a construção 

                                                             
30 O Plano Marshall, lançado em 1947 pelo Secretário de Estado dos Estados Unidos George C. Marshall durante a 
presidência de Harry Truman (1945-1961), é conhecido também como Plano de Reconstrução da Europa. 
31 Em 1914, Henry Ford propusera jornadas de oito diárias e remunerações mais altas aos trabalhadores. O 
modelo fordista de produção, icônico da expansão capitalista do pós-guerra, era baseado na produção em 
massa padronizada e de baixo custo. As linhas de produção eram desenhadas para maximizar a produção e 
permitir a incorporação de mão de obra não especializada. Além disso, salários superiores eram destinados aos 
trabalhadores com a intenção de que os mesmos fossem capazes de aumentar a demanda por produtos 
industrializados, gerando um ciclo virtuoso de crescimento. 
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se tornaram os propulsores do crescimento econômico, concentrando-se 
numa série de regiões de grande produção da economia mundial - o Meio 
Oeste dos Estados Unidos, a região do Rur-Reno, as Terras Médias do Oeste 
da Grã-Bretanha, a região de produção de Tóquio-Iocoama. (Harvey, 1989, 
p. 125) 

Com isso, o comércio internacional mudou de perfil. O centro produtivo industrial 

europeu foi perdendo espaço para o desenvolvimento norte-americano. No ápice do domínio 

britânico, em 1880, a sua indústria representava 23% do total mundial. Com o início do 

declínio da indústria do Reino Unido e a industrialização de outros países, Europa continental 

e América do Norte foram ganhando força. Em 1938, as indústrias da Alemanha e Estados 

Unidos avançaram rapidamente, representando 24% e 33% das manufaturas globais 

respectivamente. 

Gráfico 7 - Distribuição da manufatura mundial, 1750-2006. 

 
Fonte: (R.C. Allen, 2011) 

No final dos períodos das guerras, o centro manufatureiro do mundo havia se 

deslocado para a América do Norte. Em 1953, no ápice da indústria norte-americana, esta 

representava cerca de 50% da indústria mundial. 

A abertura econômica da segunda globalização keynesiana pode ser explicada pelo 

interesse no aumento do mercado consumidor. Com isso, as economias teriam ganhos de 

escala e os consumidores desfrutariam de bens com menores valores, possibilitando também 

ofertar uma maior variedade de produtos. A aliança do trabalho organizado segundo o 

regimento fordista com a classe burguesa corporativa, conjuntamente à ação keynesiana dos 

Estados-nação, resultou em um modelo relativamente estável de crescimento regulado, 
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desenvolvendo os países mais industrializados. Enquanto isso, os países descolonizados 

integravam a rede de cadeias de valor como nações subdesenvolvidas com elites colhendo 

frutos dessa nova organização. 

Entre 1950 e 1973, o mundo experimentou uma das maiores ondas de expansão do 

comércio global e do PIB. Segundo Maddison (1982), nesse período a expansão do PIB dos 

países avançados foi de 4,9%, enquanto o PIB per capita cresceu 3,8% e as exportações 8,6% 

ao ano. 

A construção do estado de bem-estar social nestas economias deu a legitimidade 

necessária para manutenção desse modelo frente à crescente organização sindical. A 

globalização keynesiana, então, foi um ímpeto integrativo econômico e social com comércio 

e finanças reguladas. O papel estatal era central para garantia da estabilidade de acumulação. 

As premissas desse sistema tinham cerne no Acordo de Bretton Woods de 1944. O 

acordo transformava o dólar como moeda-reserva mundial e vinculava grande parte das 

economias não comunistas à política fiscal norte-americana. Dessa maneira, os Estados 

Unidos se utilizavam do poder econômico para reivindicar a abertura do mercado de capitais 

e a ampliação da circulação de mercadorias. O desenvolvimento econômico nesse período foi 

amplamente dependente da relação estabelecida com o câmbio do dólar, restringindo 

investimentos públicos e pavimentando posições na hierarquia mundial. 

Nem todos eram atingidos pelos benefícios do fordismo, havendo na verdade 
sinais abundantes de insatisfação mesmo no apogeu do sistema. Para 
começar, a negociação fordista de salários estava confinada a certos setores 
da economia e a certas nações-Estado em que o crescimento estável da 
demanda podia ser acompanhado por investimentos de larga escala na 
tecnologia de produção em massa. (Harvey, 1989, p. 132) 

Apesar dos altos níveis de crescimento e desenvolvimento do período de acumulação 

fordista, havia setores nas economias mais desenvolvidas com crescentes insatisfações com 

relação ao sistema. Os movimentos políticos de populações marginalizadas no mercado de 

trabalho norte-americano e europeu foram emblemáticos ao clamar por mudanças na 

organização social. De fato, a regulação do trabalho era circunscrita aos trabalhadores com 

vínculos formais, em sua maioria homens e brancos, excluindo mulheres e negros do pacto de 

desenvolvimento estabelecido. 

Nos países periféricos da economia-mundo capitalista, especialmente no sul global, o 

descontentamento contra a integração comercial internacional era crescente. Os processos 
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de abertura econômicos que tinham como premissa a modernização e distribuição do modelo 

fordista dificilmente alcançavam estes objetivos. Os resultados eram a destruição de costumes 

culturais locais com o convívio de opressões do domínio capitalista subordinado ao centro 

hegemônico norte-americano. Com isso, movimentos de cunho contestador socialistas e 

nacionalistas surgiram em diversos lugares do planeta, reivindicando a reversão da integração 

econômica global. 

A globalização fordista-keynesiana se manteve até o início da década de 1970. Há 

divergências entre os autores sobre quando este processo teria terminado, contudo, o modelo 

regulatório do trabalho e o fluxo de comercial com balança superavitária dos EUA resistiu até, 

ao menos, a crise de 1973. 

Como podemos constatar com base nos dados de balança comercial dos EUA, a partir 

dos anos 1970 ocorre uma reversão do superávit comercial experimentado pelo país. Um 

sintoma da perda de competitividade das empresas norte-americanas que se acentuou com a 

crise do modelo de empresa verticalmente integrada. 

O subsistema de filiais transnacionais operava divisões regionais de trabalho 
intrafirma, à revelia dos interesses nacionais americanos, e conduzia a um 
acirramento da concorrência intercapitalista que era desfavorável aos EUA. Em 
síntese a existência de uma economia mundial sem polo hegemônico estava 
levando à desestruturação da ordem vigente no pós-guerra e à descentralização 
dos interesses privados e regionais. Os desdobramentos da política econômica 
interna e externa dos EUA, de 1979 para cá, foram no sentido de reverter essas 
tendências e retomar o controle financeiro internacional através da chamada 
diplomacia do dólar forte. (Tavares, 1985, p. 6) 

Gráfico 8 - Balança comercial dos EUA como percentual do PIB. 1880-2018 
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Fonte: US Census Bureau, Department of Foreign Trade, Measuring Worth. Elaborado por Reinbold and Wen 
(2019). Adaptado. 

A queda da competitividade das empresas norte-americanas desencadeou um 

processo de decadência da hegemonia do país. Hegemonia, segundo o conceito de Antonio 

Gramsci usado por Arrighi (2007), é a capacidade de uma sociedade dominante de liderar com 

seus interesses os grupos dominados com legitimidade. A dominação, então, é legítima e 

acordada entre os dominados, que também se beneficiam da situação. Neste caso, o consenso 

entre classes prevalece em detrimento da coerção através do uso da força. “(…) hegemony is 

the additional power that accrues to a dominant group by virtue of its capacity to lead society 

in a direction that not only serves the dominant group's interests but is also perceived by 

subordinate groups as serving a more general interest.” (Arrighi, 2007, p. 149) 

Apesar de direcionado para uma análise da relação entre classes sociais, o conceito é 

aplicado em geopolítica para compreender o período de declínio do poder dos EUA e 

respectiva crise de hegemonia do final da globalização keynesiana (Arrighi, 2007). As bases de 

estruturação do keynesianismo militar norte-americano estabelecidas no pós-Segunda Guerra 

Mundial permitiram a consolidação hegemônica dos EUA. A reconstrução das indústrias na 

Alemanha e Japão pelo projeto norte-americano era um dos pilares centrais da contenção ao 

avanço soviético. Com isso, há uma organização em escala mundial de um bloco capitalista 

que tem no centro os Estados Unidos como potência líder. 

O avanço dos novos países industrializados, notoriamente Alemanha, Japão e América 

Latina, desafiou o sistema de acumulação estabelecido no auge da globalização keynesiana. 

Com os novos competidores, as taxas de lucratividade da economia norte-americana 

diminuíram. A pressão do movimento de trabalhadores organizados após largo período de 

plano emprego e busca de consumo de massa contribuiu para o início da migração produtiva 

do país para outras regiões. 

(…) between 1969 and 1973, as part and parcel of the same processes of 
intensifying competition that brought down profitability in the US, the 
explosion of Japanese and German current account surpluses and US current 
account deficits--catalyzed by the rise of record US federal deficits-
precipitated the collapse of the Bretton Woods system and with it a major 
devaluation of the dollar, leading to a dramatic restructuring of relative costs 
internationally in favour of US producers. The mark and the yen sustained 
major increases in value against the dollar, and, as a result, some of the 
burden of profitability decline was shifted away from the US economy and 
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the international crisis was extended to both Germany and Japan. (Brenner, 
2008, p.38) 

Conforme avançava a crise de lucratividade experimentada pelas companhias norte-

americanas, a saída unilateral do Acordo de Bretton Woods inaugurou um movimento de 

câmbio flexível do dólar. O fim das taxas de câmbio reguladas foi essencial para uma retomada 

dos lucros nos EUA, contudo teve efeitos graves no poder de compra da classe trabalhadora 

do país. Acentuando a queda dos salários nos EUA, o aumento inflacionário dos anos 1970 

teve também consequências no rendimento das famílias. 

Gráfico 9 - Taxas de inflação anuais, EUA, 1950-1990 

 
Fonte: Bureau of Labor Statistics. Elaboração Própria. 

Não bastassem os dilemas econômicos e sociais enfrentados pela sociedade norte-

americana nos anos 70, a Guerra do Vietnã também cobrava mais intensamente o seu preço. 

Balanços negativos motivados pelos custos da guerra, somados à morte de militares, levaram 

a opinião pública a se opor ao conflito internamente com um movimento de contracultura. 

Externamente, a derrota militar simbolizava a perda de legitimidade em operações de 

intervenção estrangeira sobre o pretexto de barrar o avanço comunista na Ásia. 

A passagem do sistema de comercio internacional fordista-keynesiano para o modelo 

de globalização neoliberal tardou algumas décadas para ser efetivamente implementada. A 

contrarrevolução monetária descrita por Arrighi (2007) implantada nos EUA em 1982 deu uma 

sobrevida ao ciclo de acumulação sistêmico com sede no país. Contudo, esse processo de 

financeirização da produção transformou a economia norte-americana em devedora mundial, 

com déficits crescentes para financiar o alto consumo civil-militar. A injeção de liquidez 
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praticada tinha como resultados o aumento inflacionário e a queda do poder de compra dos 

trabalhadores, sendo que a média anual de inflação na década de 70 foi de 7,87% ao ano, a 

mais alta desde a Segunda Guerra. 

Com a reversão do câmbio fixo, a crise se espalhou dos EUA para a economia alemã e 

japonesa no final dos 70. A queda no valor relativo do dólar em relação ao yen e ao marco 

retomou a competitividade da indústria norte-americana que vinha em rápido declínio. 

Apesar desse respiro, não tardaria para que o processo de migração produtivo se 

aprofundasse, levando grande parte das atividades econômicas para o leste asiático, mais 

especificamente à China. “The process of uneven development out of which the crisis had 

initially emerged did not, moreover, come to an end, but continued apace, highlighted by the 

dramatic entry into international manufacturing of newly established producers based in East 

Asia.” (Brenner, 2008, p. 39) 

Gráfico 10 - Taxa de câmbio dólar em relação ao Yen (japonês) e Marco (alemão), 1950-1980 

 
Fonte: Werner (2019). Elaboração própria. 

Com o término do regime de câmbio fixo no comércio internacional e a instauração do 

modelo de acumulação flexível (Harvey, 1989), há uma mudança na natureza dos fluxos 

comerciais, com impactos na estrutura produtiva em escala mundial e desdobramentos 

particulares em diversos países. Essa nova economia desenvolveu características particulares, 

dentre elas o predomínio do setor de serviços. A desindustrialização se tornou, via de regra, 

nas economias outrora industrializadas (EUA, Europa Ocidental) com a entrada de novos 

países industrializados durante os 1970 e 1980, como Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e 
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Singapura32. Decorrente deste processo de entrada de novos atores industriais, o percentual 

de produtos manufaturados no comércio internacional atingiu o alto nível de 70% em 1990. 

A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um confronto 
direto com a rigidez do fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos 
de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. 
Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, 
novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, 
sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, 
tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas 
mudanças dos padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre setores 
como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento 
no emprego no chamado "setor de serviços", bem como conjuntos 
industriais completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas 
(tais como a "Terceira Itália", Flandres, os vários vales e gargantas do silício, 
para não falar da vasta profusão de atividades dos países recém-
industrializados). (Harvey, 1989, p. 140) 

Com as lideranças de Margaret Thatcher no Reino Unido, a partir de 1979, e Ronald 

Reagan nos EUA, a partir de 1981, o centro do sistema-mundo capitalista tomou novos rumos 

de política macroeconômica. A retomada das pautas liberais com a atuação do livre-mercado 

ganhou força e desestruturou o keynesianismo praticado no período anterior. A crença da 

integração comercial antiprotecionista e antirregulatória deu origem ao novo processo de 

globalização sob o regimento estatal de caráter liberal chamado de neoliberalismo. O embate 

com o meio sindical por flexibilização dos direitos trabalhistas, a privatização de serviços 

públicos e a incessante busca pela competitividade da produção nacional são algumas 

características marcantes dessa dinâmica. 

O modelo neoliberal de política macroeconômica foi, depois, exportado aos países da 

América Latina através do Consenso de Washington, quase uma década após a formulação 

nos EUA e Reino Unido. As políticas eram uma resposta à crise econômica que acometia países 

como Brasil, Argentina e outros no início da década de 80. O programa de austeridade imposto 

pelo FMI para estabilização dos fluxos de dólares fora implementado ao final dos anos 80, 

forçando uma abertura econômica para atuação do livre-mercado de maneira mais ampla. 

Provavelmente o principal indicador do início desta nova era da globalização é a queda 

do antigo bloco soviético, em 1989. Com isso, o discurso triunfante do livre-mercado se 

                                                             
32 Estes países possuíam outras regulações do trabalho e estruturas econômicas sociais diferentes das 
tradicionais. Com isso, a competição industrial se tornou cada vez mais difícil e deu espaço para o avanço dos 
chamados tigres asiáticos. 
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espalhava para novas regiões do mundo e a integração comercial, financeira e cultural 

avançava sob um vasto território antes impenetrável. 

A consolidação de um espaço comum europeu através do projeto da União Europeia e 

a reunificação da Alemanha representaram avanços no sentido de tratados de livre-comércio 

intrabloco. Ao mesmo tempo, avançava a criação do Acordo de Livre Comércio da América do 

Norte (NAFTA), unindo México, EUA e Canadá em uma zona especial de comércio. Na América 

do Sul, a criação do Mercado Comum do Sul (Mercosul) também demonstrou a tendência de 

áreas comuns com a circulação de mercadorias e capital. No caso do NAFTA, fica evidente 

como a integração comercial serviu aos interesses econômicos prioritariamente ao ímpeto 

migratório hispânico aos EUA, que seguiu reprimido. Ou seja, um processo de integração 

econômico e comercial que favorece certos tipos de migrações de mão de obra. 

Por fim, o surgimento de uma dinâmica das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs), com o avanço da integração informacional via internet, acentuou o processo 

globalizante ao qual o mundo passava. O ímpeto de criação de empregos nos Estados Unidos 

dos anos 1990 mostra que apesar do novo momento de crescimento econômico do país, as 

tendências eram diferentes daquelas demonstradas na globalização keynesiana. 

Wright e Dwyer (2003) mostram que os empregos gerados no ciclo de expansão dos 

anos 1963-1970 e 1992-2000 são distintos. A tendência de criação de empregos industriais de 

bens duráveis de melhor remuneração/qualidade deu lugar ao processo de geração de 

empregos polarizados em setores de serviços ligados, de um lado, à tecnologia, com alta 

remuneração e, de outro lado, o setor de comércio e serviços pessoais, com baixa 

remuneração. Além disso, a tendência de racialização da polarização do mercado de trabalho 

foi constatada. 

The overall robust job creation and the expansion of well-paid tech jobs of the 
1990s, however, are only part of the story. When we compare the 1990s with 
the 1960s, a much less rosy picture emerges. In the 1960s, the sustained job 
expansion was unequivocally a process of upgrading the employment 
structure: slow growth at the bottom reflecting the relatively modest 
expansion of retail trade and personal services; strong growth in the middle 
anchored in durable manufacturing; and an asymmetrical polarization of 
employment opportunities weighted toward the high end of the job structure. 
Of particular salience is the deep trough generated by the collapse of durable 
manufacturing as a source of employment growth, the absence of a 
countervailing expansion of middle quintile jobs in high-end services, and a 
much stronger growth at the bottom than in the 1960s, generated by the 
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expansion of retail trade and personal services. Moreover, this polarizes 

pattern of job expansion is highly racialized. (Wright e Dwyer, 2003, p. 321) 

O diferente padrão de geração de empregos e crescimento econômico da economia 

norte-americana na década de 1990 pode ser explicado pelo modelo analítico proposto por 

Palley (2018). A economia de flutuação, barge economics, seria uma das causas da mudança no 

padrão de acumulação. Conforme as economias se tornavam mais integradas, seria natural que 

companhias e empresas iniciassem um processo de busca por taxas de lucratividade maiores e 

processos produtivos mais baratos. Conforme se ampliou essa tendência, industriais de bens de 

consumo duráveis buscaram locais com mão de obra mais barata e melhores condições 

comerciais. A economia então flutuaria entre os locais que apresentam melhores condições de 

competitividade, atraindo assim o capital produtivo. Em geral, estas economias não mais 

protegidas por Estados desenvolvimentistas passaram a competir entre si. 

Descrito por Arrighi (2007), o fim das unidades manufatureiras dos EUA e a 

centralidade do setor de serviços na economia norte-americana representou uma nova forma 

de organização do trabalho e da produção. Durante a globalização fordista-keynesiana, 

grandes contingentes de trabalhadores organizados em sindicatos detinham certo poder de 

reivindicação e regulação do trabalho, caracterizados pelo modo de trabalho da General 

Motors. A partir do momento em que são flexibilizados direitos trabalhistas e a empresa 

verticalizada entra em colapso, o modelo de trabalho antissindical do Walmart se torna 

predominante, com terceirizações e offshoring33 irrestrito. 

In short, the rise of Walmart and its anti-labor strategies are manifestations 
of the crisis of the previously dominant industrial corporations on the one 
side, and of the monetarist counterrevolution that has facilitated the 
financialization of US capital on the other. Walmart did not create these 
circumstances; but, in exploiting them, it did become an active agent of their 
consolidation. By contributing to the revival of profitability at the expense of 
labor, in other words, it has strengthened the position of the United States as 
the world's financial clearinghouse, thereby enabling a growing and 
influential minority of the US population to share in the activity of brain and 
muscles of other countries without having to use their own brain and muscles. 
(Arrighi, 2007, p. 172) 

                                                             
33 Offshoring aqui se refere à transferência de unidades produtivas para fora do país. Conforme avançou o 
modelo neoliberal flexibilizado de negócios, as empresas norte-americanas se viram obrigadas a terceirizar 
unidades produtivas para locais onde os custos de produção fossem mais baratos. 
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Os efeitos desta dinâmica podem ser descritos também pela “corrida ao fundo do 

poço”, sendo que os Estados-nação na era da globalização neoliberal competiriam entre si 

para prover custos de produção cada vez mais baratos. Em uma corrida ao fundo do poço, os 

direitos trabalhistas, tributos locais, direitos sobre a terra, legislações ambientais e outros 

tipos de regulações seriam sacrificados em nome da atração do capital. 

As mesmas pressões que reduzem o poder de barganha do trabalhador no 
local de trabalho reduzem também o seu poder no mercado político. À 
medida que os governos cada vez mais competem por empresas e capitais 
flexíveis, os interesses dos trabalhadores (que, afinal, não tem outro lugar 
para onde ir) são relegados a segundo plano. A ‘competitividade’ torna-se 
sinônimo de custos de mão de obra, podendo ser aumentada por reduções 
de benefícios e salários. (Rodrik, 2011, p. 118) 

O período marcado pela globalização neoliberal (Palley, 2018), acumulação flexível 

(Harvey, 1989), hiperglobalização ou globalização profunda (Rodrik, 2011) é de acentuação da 

integração econômica, social, comercial e financeira, tendo início com a queda do sistema de 

regulação internacional do comércio do Acordo de Bretton Woods. A queda da União Soviética 

representou, aos olhos de alguns analistas, o triunfo de um modelo econômico e social da 

democracia liberal do Atlântico Norte. Seria o caso do “fim da história”, como proclamou 

Francis Fukuyama (1992). 

Este período inaugura a globalização neoliberal enquanto projeto. Projeto de 

retomada da integração global econômica submetida à hegemonia dos interesses norte-

americanos. Neste contexto, a aproximação dos EUA com a China mostra interesses em 

influenciar o sistema político-econômico chinês. A crença de que a abertura econômica levaria 

inerentemente à abertura política propagada pela administração de Bill Clinton (1993-2001) 

foi a base argumentativa que levou ao aprofundamento das relações sino-americanas. 

Contudo, a abertura feita pela China levou em conta os interesses do país a partir de um 

projeto de desenvolvimento nacional. Com as reformas acontecendo de maneira gradual e 

controlada, não houve a liberalização política esperada pelos EUA. 

2.2 A entrada da China na globalização 

A entrada da China na globalização é decorrente de um complexo processo econômico 

e bélico iniciado no século XIX. A economia chinesa pré-1840 contava com pouca integração 

comercial com o Ocidente. Esse modelo, que prevaleceu na China imperial, era caracterizado 
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pela centralização das atividades direcionados ao pagamento de tributos para realização de 

trocas comerciais. Ou seja, até o período das Guerras do Ópio, a economia chinesa se 

estruturava em um sistema-mundo próprio, à parte da economia europeia. 

De fato, as raízes do processo de integração global chinesa se situam na flexibilização 

forçada do antigo sistema político-comercial do final da dinastia Qing (1644-1912). A questão 

crucial para entender o processo histórico de formação do sistema-mundo capitalista do 

século XIX, para alguns autores, tem sido: Por que a revolução industrial não aconteceu na 

China? Segundo autores (Mokyr, 1999; Castells, 1999; Qian, 1985), a sociedade chinesa estaria 

em patamares mais avançados tecnologicamente com relação ao ocidente nos séculos 

anteriores ao renascentismo. 

Inventos importantes haviam ocorrido na China séculos antes, até um 
milênio e meio antes daquela época, como o caso dos altos-fornos que 
permitiam a fundição de ferro, no ano 200 A.C. Também, Su Sung introduziu 
a clepsidra em 1086 d.C., superando a precisão da medida dos relógios 
mecânicos europeus da mesma época. O arado de ferro surgiu no século VI 
e foi adaptado ao cultivo de arroz em campos molhados dois séculos depois. 
No setor têxtil, a roca apareceu simultaneamente ao Ocidente, no século XIII, 
mas progrediu com mais rapidez na China devido a uma antiga tradição de 
equipamentos de tecelagem sofisticados: teares de esticar foram usados nos 
tempos Han para tecelagem de seda. A adoção da energia hídrica foi paralela 
à da Europa: no século VIII os chineses usavam martelos hidráulicos 
automáticos; em 1280 houve grande difusão da roda d’água. Os navios 
chineses puderam fazer viagens com mais facilidade antes que os europeus: 
os chineses inventaram a bússola por volta do ano 960 d. c., e seus velhos 
navios eram os mais avançados do mundo no final do século XIV, 
possibilitando longas viagens marítimas. (...) E, claro, a primeira revolução no 
processamento da informação foi chinesa: o papel e a imprensa foram 
inventados na China. O papel foi introduzido nesse país mil anos antes que 
no Ocidente, e a imprensa provavelmente começou no final do século VII. 
(Castells, 1999, p. 68) 

A própria história das expedições náuticas de Zheng He (1371-1433), durante a dinastia 

Ming, mostra que não só a civilização chinesa estava próxima de uma revolução industrial 

anteriormente à Europa como também era capaz de realizar viagens intercontinentais mais 

de um século antes das navegações portuguesas e espanholas. Os esforços imperiais haviam 

consolidado uma frota com mais de 317 embarcações e cerca de 28 mil tripulantes. O 

impressionante tamanho das naus, aliado à capacidade desenvolvida de navegação, levara a 

expedições que mapearam o sudeste asiático, a península arábica e a África. Contudo, as 

navegações continham uma motivação diferente das europeias. 
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O intuito das navegações de Zheng He, ainda debatidos, divergiam da colonização 

europeia por seu caráter não-expansionista e/ou mercantil. As viagens tinham como principal 

objetivo a consolidação da suserania ao imperador através de presentes e oferendas, ritual 

conhecido como “kowtow” (Hsiao, 1977). A interrupção das expedições, em 1433, coincide 

com o início de uma série de conflitos fronteiriços no norte chinês. Provavelmente estes 

conflitos foram a razão que levou o imperador seguinte a ordenar a destruição das 

embarcações bem como os registros das viagens. 

Nos anos posteriores, a capacidade náutica chinesa diminuiria rapidamente. Em 

poucos anos, o território adotou uma diretriz de imigração da costa para o interior com intuito 

de proteção contra atividades de pirataria no litoral. 

Qian34 (1985) argumenta, polemicamente, que o isolacionismo chinês é decorrente de 

uma posição ideológica estrita, conjuntamente com o controle político, características do 

confucionismo. Reflexo desse isolamento é o fato de que as invenções chinesas tiveram 

grande impacto na Europa, contudo as invenções europeias tiveram pouco impacto na China 

tradicional ao longo dos séculos XVIII e XIX. Além disso, a questão do empirismo científico-

linguístico seria um fator que atrapalharia o avanço da ciência moderna. 

Therefore we have come across a series of significant questions: (…) Was neo-
confucian classicist-moral-didactic orthodox an unavoidable reversal? What 
were the major factors that hindered Chinese capitalist development? I would 
group such questions under the category of the ‘chinese inertia mechanism’. 
To the establishment of Neo-Confucian orthodoxy I would answer the 
question affirmatively and explain it with the major and everlasting feature 
of traditional China: the symbiotic combination of political rule and 
ideological control. (Qian, 1985, p. 96) 

Kissinger (2011) elabora sobre o isolacionismo da sociedade chinesa no século XIX 

como sendo um dos fatores que levaram o país à derrota militar nas Guerras do Ópio. A noção 

de sino centralidade teria moldado a visão cultural do povo de maneira a acreditar na sua 

superioridade e na legitimidade divina35 do controle territorial, ao passo que as disputas 

dentro do continente europeu teriam derivado de noções culturais menos prepotentes. A 

                                                             
34 Qian é um físico teórico preocupado com o desenvolvimento tecnológico chinês. Seus estudos remontam ao 
início dos avanços tecnológicos no período imperial. Apesar de forte nacionalista, o autor se autodeclara não-
maoísta. Suas posições teriam sido influenciadas pelo período da Revolução Cultural. 
35 A legitimidade divina da governança política é conhecida, também, pela expressão Tianxia (em chinês: 天下). 
Sendo que a entidade política teria recebido um mandato dos céus para governar sobre o mundo. 
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noção de superioridade explicaria também a adversidade em adotar tecnologias estrangeiras 

pela população chinesa no período imperial. 

China knew, of course, different societies around its periphery in Korea, 
Vietnam, Thailand, Burma; but in the Chinese perception, China was 
considered the center of the world, the ‘Middle Kingdom’ and other societies 
were assessed as gradations from it. As the Chinese saw it, a host of lesser 
states that imbibed Chinese culture and paid tribute to China’s greatness 
constituted the natural order of the universe. The borders between China and 
the surrounding peoples were not so much political and territorial 
demarcations as cultural differentiations. (Kissinger, 2011, p. 26) 

Muitas parecem ter sido as razões pelas quais o desenvolvimento industrial de cunho 

capitalista não prosperou na China antiga. A própria estrutura de propriedade regida pela 

moral confuciana não permitia uma grande acumulação privada. Conforme havia avanços 

produtivos nas manufaturas e o subsequente crescimento, a organização da produção passava 

pela organização imperial. Adicionalmente, o confucionismo, diferente do protestantismo, 

não atribuía sacralidade ao enriquecimento material individual. 

Max Weber (1927), ao analisar a antiga economia chinesa, a descreve como sendo 

fruto de uma organização comunalista36 onde há centralidade da vida coletiva do clã familiar 

através dos templos, escolas e organização da produção comum. A economia de clã presente 

na China e na Índia teria profundas diferenças da organização mercantil europeia do século 

XVIII. Esse arranjo teria persistido até o início do século XX. 

In China today the economic system is still semi-communistic and based on 
the clans. The clan possesses schools and storehouses within its separate 
village, maintains the tillage of the fields, takes a hand in matters of 
inheritance, and is responsible for the misdemeanors of its members. The 
whole economic existence of the individual rests on his membership in the 
clan, and the credit of the individual is normally the credit of his clan. (Weber, 
1927, p. 45) 

Além destes fatores apresentados, a acumulação primitiva de capital (Marx, 2011, cap. 

24) provindo das Américas é essencial ao advento do capitalismo no Ocidente. Não havia algo 

paralelo no país asiático. De forma contrária, a integração comercial triangular com o Império 

Britânico inaugurou um período de fluxo negativo da balança comercial de metais preciosos. 

O comércio de chá, porcelana e seda eram a base da, relativamente, pequena 

interação comercial existente entre o Império Chinês e as economias nos entornos. O fluxo de 

                                                             
36 Tradução própria do termo “communistic”. 
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pessoas e mercadorias na China, historicamente, foi controlado centralmente pelo imperador. 

Em 1374, o imperador Ming Tai-tsu teria banido todas as viagens sem autorização realizadas 

e suspendeu a operação dos três mais importantes departamentos de embarcações 

comerciais. (Hsiao, 1977) 

Apesar do renascimento do contato com outros territórios realizado nas expedições 

de Zheng He até 1433, logo após as fronteiras do Império Chinês se fechariam para interações. 

Quando a dinastia Qing (1644-1912) teve seu início, dois grandes fatores tiveram impacto na 

política externa. Por um lado, as tentativas dos grupos leais aos Ming sediados em Taiwan e 

aliados com chineses em outros lugares da Ásia resultaram no fechamento das fronteiras, com 

redução drástica das comunicações e do comércio por questões militares. Indivíduos que 

ficassem muito tempo fora do Império sem uma razão legítima eram condenados à morte. 

Após a derrota militar da rebelião dos apoiadores Ming, as normas foram flexibilizadas, 

contudo, até 1805, normas de execução por evadir o controle das fronteiras ainda persistiram. 

Outro fator que aprofundava o controle fronteiriço da época foi a expansão ocidental 

sobre a Ásia, presente até mesmo antes da dinastia Qing. Uma interação com potências 

ocidentais já era esperada, fazendo com que o imperador Kangxi (1662-1722), em 1717, se 

pronunciasse evidenciando a grande preocupação com essa colisão. “There is cause for 

apprehension lest, in the centuries or millenniums to come, China may be endangered by 

collisions with the various nations of the West who come hither from beyond the seas.” (Gowen 

; Hall, 1927, p. 42) 

Logo após, durante o reinado de Yung-cheng (1723-1735) o número total de portos foi 

reduzido e, com isso, diminuíram também o fluxo de pessoas e mercadorias. Já em presságio 

da necessidade de controle do comércio e da expansão cultural dos europeus cada vez mais 

presentes na Ásia, em 1792 o imperador Ch'ien-lung (1736-1795) responde ao Rei George III, 

quando consultado sobre um possível acordo comercial: “‘I set no value on objects strange 

and ingenious, and have no use for your country’s manufactures’”. (Hsiao, 1977) 

Dessa maneira, a China buscava se distanciar da influência cultural, política e 

econômica do Ocidente, especificamente do Reino Unido, enquanto mantinha estrito controle 

comercial. O comércio bilateral entre China e Reino Unido cresceu conforme os britânicos 

buscavam produtos que interessassem aos chineses e que apresentassem melhor 

rentabilidade. Foi o caso do algodão, que iniciou o comércio triangular entre China-Índia-Reino 
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Unido. Contudo, o algodão comercializado entre os países tinha função econômica 

suplementar com baixo impacto nas trocas. 

Indian cotton exports to China thus provided a suitable market outlet from 
Britain's point of view and simultaneously eliminated the need for British 
silver exports to China. Cotton exports nonetheless posed a problem since 
China produced cotton herself and imports from India were merely 
supplementary. (Wallerstein, 1989, p. 168) 

Foi então que, no final do século XVIII, o ópio37 começou a ser comercializado mais 

amplamente pela Companhia das Índias Orientais. Em troca de chá, seda e porcelana 

demandados na Europa o produto logo foi responsável por reverter o fluxo comercial até 

então superavitários por parte dos chineses. 

Until opium, China had sought little in the way of Western imports, but once 
begun, the opium trade grew exponentially, and soon reversed the silver flow. 
This threat, plus the obvious peril of the drug to the nation’s health, as well 
as growing demands that the official corruption which allowed the trade to 
flourish be curtailed, led the Emperor Tao-kuang in 1839 to attempt the 
suppression of the opium trade. (Hsiao, 1977, p. 3) 

A tentativa do imperador Tao-kuang (1821-1850) de suprimir a comercialização de 

ópio se desdobrou no conflito bélico em 1839. Foi só após este conflito, com a assinatura do 

tratado de Nanking e o controle de Hong Kong38 pelo Reino Unido, que a China, de fato, 

começaria a sua trajetória de abertura comercial desfavorável com o Ocidente. Este período, 

de 1839 até 1949, é conhecido pela historiografia oficial chinesa como “século de 

humilhações”. “It is unfortunate indeed that the opening of China to the commerce of the 

western world was attended by war, and especially a war which was undertaken in connection 

with a traffic so iniquitous as that which dealt in opium.” (Gowen e Hall, 1927, p. 101) 

A economia chinesa permaneceu resistente à incorporação ao sistema-mundo 

capitalista até o conflito com os britânicos. Com importações reduzidas e o distanciamento 

cultural, o comercio internacional com o Ocidente tinha pouco impacto na vida comum do 

povo chinês até os acontecimentos de Cantão que precipitaram a primeira Guerra do Ópio, 

em 1839. A Guerra do Ópio surgiu como um pretexto para modificar a política econômica da 

China, militarmente sujeitando-a à incorporação no processo de globalização. 

                                                             
37 Ópio é uma substância produzida com a mistura de diversos alcaloides extraídos da flor da papoula. Quando 
inalado, produz uma sensação analgésica, narcótica e hipnótica levando, por vezes, à dependência química.  
38 Hong Kong seria um ponto estratégico dos fluxos comerciais britânicos pois permitia a navegação na região 
sul da China e na entrada para Guangzhou. 
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From the point of view of the capitalist world-economy, an external arena 
was a zone from which the capitalist world-economy wanted but which was 
resistant (perhaps culturally) to importing manufactured goods in return and 
strong enough politically to maintain its preferences. Europe had been buying 
tea in China since the early eighteenth century but found no acceptable 
payment other than silver. The incorporation of India offered some 
alternatives for Britain which were better for her and yet still acceptable to 
China. This was the origin of what has come to be called the India-China-
Britain triangular trade. (Wallerstein, 1989, p. 167) 

O comércio triangular que se instaurou oficialmente com a forçosa abertura comercial 

da China derivou em um fluxo desfavorável à economia chinesa. A prata e outros produtos 

eram utilizados para pagamento a entrada de ópio e outras mercadorias. Os montantes de 

prata se destinavam à Índia, então colônia britânica. 

O tratado de Nanking, assinado em 1942, quebrou o monopólio dos Cohong39 e das 

fábricas de Cantão permitindo que comerciantes ingleses fizessem negócios na região. O 

acordo também determinou a abertura de quatro portos comerciais. Adicionalmente, a 

dinastia se comprometeu com o pagamento de uma indenização de 6 milhões de dólares em 

prata pelo ópio que fora confiscado no conflito de 1839. 

Com isso, teria início a incorporação do país asiático na primeira onda de globalização 

victoriana e o país viu a sua importância relativa no PIB mundial diminuir gradativamente, 

saindo do apogeu de 32,9%, em 1820, até o nível mais reduzido, de 4,6%, em 1950 (Maddison, 

2007). A segunda Guerra do Ópio (1856-1860) aprofundou a desestruturação do país e 

resultou na assinatura do tratado de Tianjin40. Esse segundo momento representou uma 

deterioração na qualidade de vida da população e a consequente entrada de outras potências 

estrangeiras. 

The British then found a substitute for cotton-opium, grown in Malwa and 
Bengal. Although, in theory, the Chinese Emperor forbade its import, the 
combination of ‘a corrupt Mandarinate and naval weakness’ opened Chinese 
ports to the opium trade. The import levels became so high that, reversing 
the original situation, China began to export silver to pay for the opium. As of 
1836, the Emperor sought to enforce the ban on opium more seriously. This 
led to the Opium War in 1840 and, with the Treaty of 1842, China would start 
on the path of being herself incorporated. (Wallerstein, 1989, p. 168) 

                                                             
39 Os Cohong eram comerciantes exclusivos de importação e exportação que atuavam na região de Cantão. 
Conhecidos também como Hongs, Kehang e Gonghang, funcionavam como representantes intermediários. 
40 O tratado de Tianjin serviu como uma continuidade das demandas britânicas de abertura comercial. 
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O tratado de Tianjin, assinado em 1858, abriu os portos chineses para comércio 

estrangeiro, permitiu atividade missionária41 na China e instaurou 23 delegações diplomáticas 

em Pequim. EUA, França, Rússia e Reino Unido, entre outras nações, estiveram envolvidas na 

segunda parte do conflito. Como resultado, o império Qing perdeu controle territorial de parte 

da Manchúria e a concessão de Hong Kong aos britânicos foi ampliada. As quatro nações 

obtiveram comércio exclusivo com o território chinês e tiveram a navegação permitida no rio 

Yangtze. A expansão imperialista do século XIX submeteu o território chinês à incorporação 

no sistema-mundo capitalista através do conflito bélico. 

Durante o chamado século de humilhações (1836-1949), a China manteve um regime 

de comércio exterior submetida à influência britânica. Apesar das fortes movimentações 

internas, o país manteve-se no sistema de tratados comerciais desiguais com as nações 

imperialistas até, ao menos, a Primeira Guerra Mundial (1914-1917). O sistema era baseado 

em trezentos principais tratados, com regras suplementares e acordos específicos entre 

dezoito nações. Os tratados foram escritos ao longo do período de 1842 até 1901. 

Os acordos deste período podem ser divididos em três grupos: aqueles firmados entre 

Reino Unido, Estados Unidos e França oriundos da primeira Guerra do Ópio, os acordos 

firmados entre as mesmas potências somados à Rússia após a segunda Guerra do Ópio e, por 

último, os tratados entre China, Japão e outras dez potências decorrentes da Guerra Sino-

Japonesa42 (1894-1895) e a Revolta dos Boxers43 (1899-1901) (Hsiao, 1977). Cada grupo de 

tratados avançava mais intensamente em demandas comerciais e de domínio territorial a 

partir dos antigos acordos, consolidando, de fato, uma situação humilhante e de degradação 

das condições básicas de vida da população chinesa. Em 1950, o percentual de extrema 

pobreza havia revertido a tendência de queda e aumentado substancialmente44. 

O objetivo das potências imperialistas com estes tratados era de obter o máximo de 

garantias aos cidadãos destas potências e aos interesses privados destes em território chinês. 

                                                             
41 Atividades missionárias da igreja ortodoxa russa, protestante e católica. 
42 A Guerra Sino-Japonesa foi um conflito armado entre chineses e japoneses, no final do século XIX, pelo 
domínio da região da Coreia controlada pela dinastia Joseon. A derrota militar para o Japão deu início ao 
declínio efetivo do controle chinês no leste asiático, cedendo para o avanço militar moderno japonês. A derrota 
é atribuída à falta de modernização do exército chinês e é capitulada por Sun Yat-sen e Kang Youwei  
43 A Revolta dos Boxers, ocorrida próxima ao final da dinastia Qing, tinha caráter anti-imperialista, anticristã e 
antiestrangeira. Recebeu tal nome porque os rebeldes eram conhecidos praticantes das artes marciais 
chamadas de boxe chinês. 
44 Segundo estimativas de Ravallion (2021), a taxa de extrema pobreza usando a metodologia do Banco 
Mundial era de 92,3% em 1850 e de 93,2% em 1950, demonstrando a clara deterioração das condições de vida 
da população na época. 
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Além disso, a lógica que orientava a articulação destes tratados era de maximização dos lucros 

e dividendos comerciais dos estrangeiros. Para atingir estes objetivos, um aparato judicial foi 

instaurado, implementando legislações que legalizavam o comércio de ópio e permitiam o 

controle das tarifas Chinesas. A jurisdição dos cidadãos estrangeiros era transportada para o 

território de sua cidadania, não permitindo que fossem julgados por chineses. Concessões 

portuárias foram feitas em várias localidades para controle de mercadorias. Em certas 

localidades, havia permissão de uso de uma força policial e controle aduaneiro estrangeiros. 

Seguindo o disposto pelo tratado da Revolta dos Boxers (1899-1901), todos os acordos 

comerciais firmados deveriam ser estendidos para outras nações, conforme a cláusula de 

“Nação Mais Favorecida”. O tratamento não recíproco deu origem ao discurso político dos 

“acordos desiguais” reivindicados por quase todos os espectros políticos da sociedade 

chinesa. Após 1905, subiu para dezenove o número de nações com tratados. Dentre as nações 

que efetivaram tais acordos estão Reino Unido, França, Estados Unidos, Rússia, Noruega, 

Suíça, Suécia, Dinamarca, Portugal, Peru, Brasil e México. (Hsiao, 1977) 

Também as legislações locais sofreram intervenção, tendo sido estabelecido um 

sistema jurídico que servisse aos interesses estrangeiros. Os instrumentos jurídicos dispostos 

nos tratados restringiram a soberania chinesa e eram implementados na base da força, não 

na legitimidade interna. Os conflitos com autoridades chinesas e população local eram 

iminentes. Em 1921, a Conferência de Washington45 decidiu montar uma comissão para 

aprofundar as recomendações de reformas legislativas a serem implementadas no país. 

The recommendations of the commission, signed by twelve treaty powers on 
September 16, 1926, called for, among other things, the establishment of an 
independent judiciary free from any unwarranted interference by other 
branches of the Chinese government; the adoption of a civil code, a 
commercial code (including negotiable instruments law, maritime law, and 
insurance law), a revised criminal code, a banking law, a bankruptcy law, a 
patent law, a land expropriation law, a notary law; and the rendering of 
judicial assistance. (Hsiao, 1977, p. 5) 

Com o cenário de pressão externa por adequação da legislação conforme interesses 

estrangeiros, o governo chinês promulgou cinco códigos jurídicos básicos entre 1929 e 1935. 

Contudo, as legislações que regiam o comércio externo foram pouco efetivas em sua 

                                                             
45 A Conferência de Washington ou Conferência Naval de Washington foi um encontro promovido pelos EUA no 
âmbito da Liga das Nações para arrefecimento dos conflitos bélicos ao redor do mundo, com recomendações 
para modificações institucionais. Participaram da conferência: EUA, Japão, República da China (RdC), França, 
Reino Unido, Itália, Bélgica, Holanda e Portugal. 
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implementação, levando em conta que o país se alternou entre períodos de guerra civil e 

períodos de guerra anticolonial entre 1927 e 1949. 

De 1927 a 1937, as disputas entre o PCCh e o KMT minavam a legitimidade dos códigos 

implantados. Em alguns períodos, os comunistas conseguiram controlar porções significativas 

do território e modificaram drasticamente a vida dos camponeses. Contudo, o contato com o 

mundo exterior era pouco. Até mesmo as trocas comerciais com a URSS eram praticamente 

inexistentes, por conta do isolamento territorial devido ao cerco por tropas inimigas, em 

alguns momentos, ou o roteiro itinerante da guerrilha em outros. 

A ocupação japonesa da Manchúria, em 1931, e o avanço que precipitou a Guerra Sino-

Japonesa, em 1937, foram elementos cruciais para unificação das forças internas chinesas 

contra o imperialismo japonês. Durante oito anos (1937-1945) a disputa pela independência 

do território foi parte do conflito mais abrangente da Segunda Guerra Mundial. O novo 

momento reestruturou a geopolítica da região e colocou em posições antagônicas antigas 

potências. 

Somente com a entrada, na Segunda Guerra Mundial, como parte do bloco dos aliados, 

a economia chinesa iniciou uma trajetória de independência. Antes disso, a integração 

comercial funcionou vinculada aos interesses de nações estrangeiras mais industrializadas, 

como o Reino Unido, Japão, Alemanha e EUA. 

O processo de industrialização moderno da China remonta ao estabelecimento de 

unidades industriais portuárias controladas por nações estrangeiras, chamadas de Portos de 

Tratados. Após a assinatura do Tratado de Shimonoseki (1895), o Investimento Estrangeiro 

Direto (IED) foi legalizado. Com isso, o Japão teve sua influência rapidamente aumentada na 

economia chinesa. As unidades industriais portuárias chegaram ao número de oitenta no 

início do século XX, sendo Shanghai a mais importante (Naughton, 2007). Essas áreas, 

controladas por potências externas, contavam com jurisdição extraterritorial, ou seja, eram 

isentas da legislação local. Além disso, a arrecadação alfandegária, bem como controle dos 

fluxos comerciais, era feita pela nação controladora do território. 

Apesar de alguns avanços na industrialização da Manchúria, Manchukuo, sob a 

influência japonesa, e de outras áreas pontuais da China, a economia ainda funcionava como 

importadora de produtos estrangeiros. O desenvolvimento no período 1912 a 1937 foi tímido, 

mas iniciou uma trajetória de substituição de importações. O avanço industrial rápido da 
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Manchúria no período de guerras, 1937-194946, se deu largamente pelo investimento e 

avanço do Japão. Ao final deste período, a maior base industrial do país era situada no 

nordeste e continha tímidos avanços da indústria pesada voltada aos esforços de guerra e de 

construção de infraestrutura bélica. 

2.2.1 A proclamação da República Popular e o desenvolvimento endógeno. (1949-1979) 

Com a proclamação da República Popular da China (RPC), o país iniciou uma trajetória 

de fechamento com relação à economia-mundo capitalista. Saindo de um caráter subordinado 

para uma crescente autodeterminação, focada nos processos internos. A revolução política 

feita pelas forças comunistas mudou os rumos antes adotados pelo KMT. É consensual, dentre 

a historiografia econômica e política da China, o reconhecimento deste evento como de 

extrema relevância para compreensão da trajetória histórica do país. 

A RPC iniciou uma postura econômica comumente adotada nos países socialistas, 

baseada na planificação central estatal. Com o avanço deste modelo, o Estado ganhava maior 

poder de intervenção via planejamento econômico centralizado. Agências e organizações 

estatais voltadas aos objetivos de desenvolvimento econômico foram criadas e, logo, 

ganhariam influência para intervenção e promoção de políticas públicas conforme os 

interesses do PCCh. 

Nos primeiros anos da RPC, o foco central da política econômica era de substituição de 

importações pelo desenvolvimento da indústria de base. A polarização da Guerra Fria fez com 

que o alinhamento chinês ao projeto soviético fosse quase imediato. Contudo, disputas na 

delimitação fronteiriça em regiões menos populosas do país já sinalizavam possíveis 

rompimentos com o bloco soviético. 

De 1950 até 1974, o montante adicionado pelo comércio à economia chinesa foi, em 

média, de 4% (Hsiao, 1977). O baixo índice de participação na economia mostra que, neste 

período, o comércio internacional tinha relevância secundária para o quadro econômico geral 

do país. No início, durante a fase de reabilitação (1950-1952) o comércio exterior teve a função 

de estabilização dos preços de commodities e de importação de produtos bélicos soviéticos 

para defesa nacional. Estes produtos bélicos eram embargados por nações ocidentais. 

                                                             
46 Este período se caracteriza pelo início efetivo da guerra contra o Japão, em 1939, e depois a retomada da 
guerra civil entre KMT e os comunistas, em 1945, marcado pela vitória do PCCh e a proclamação da RPC. 
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O embargo econômico-comercial por parte das nações ocidentais, principalmente os 

EUA e Reino Unido, foi uma das principais medidas de aprofundamento da segregação e do 

fechamento comercial dos países que adotaram a via socialista. No caso da China, esse 

embargo era mais relevante no contexto de conflitos bélicos que aconteceram nos anos 

seguintes na Ásia, notavelmente, a Guerra da Coreia (1950-1953). 

Com isso, o comércio exterior chinês cresceu em comparação aos patamares 

anteriores à Guerra Sino-Japonesa (1937-1945). O padrão de comércio exterior na década de 

1950, contudo, foi alterado. A centralidade das relações com EUA e Reino Unido deram lugar 

para relações comerciais com a União Soviética, Hong Kong e Singapura-Malásia. 

A integração comercial com países asiáticos e com o bloco comunista se tornou um 

pilar central da economia chinesa. Distanciada da globalização keynesiana-fordista, a RPC 

adotou uma trajetória de desenvolvimento aliada aos países com maior proximidade 

ideológica no contexto de Guerra Fria e polarização entre EUA e URSS. 

A principal característica do primeiro plano quinquenal (PQ), de 1953 a 1957, fora o 

estabelecimento da indústria pesada descentralizada, que contava com a ajuda dos soviéticos. 

Um total de 595 projetos de indústrias foram consolidados, dentre estes, 156 com ajuda da 

URSS. As indústrias produziam ferro, aço, cimento, energia elétrica e maquinário, sendo 

essenciais para o início do desenvolvimento do país. 

O financiamento dos projetos industriais do país se deu através do auxílio da União 

Soviética e de países do leste europeu. Adicionalmente, as exportações do país foram 

promovidas somente para que estas se equalizassem às importações. Nesse contexto, a fala 

do primeiro-ministro Yeh Chi-Chuang, em 1955, exprime a política econômica do país: “Export 

is for the sake of import, which, in turn, is for the socialist industrialization of our country.” 

(Hsiao, 1977) 

Para o desenvolvimento industrial de base no primeiro PQ foram necessárias 

importações de maquinários, equipamentos e materiais. O objetivo da política de comércio 

exterior era, essencialmente, a garantia do pagamento destes produtos demandados pela 

planificação econômica. 

Em 1956, com grande esforço pelas exportações, a economia chinesa atingiu balança 

comercial positiva de U$D 150 milhões de um total comercial de U$D 3,12 bilhões (Hsiao, 

1977). Cerca de 31% deste montante eram oriundos de trocas com países não comunistas, 

enquanto 69% provinham de comércio com comunistas. 
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Nos primeiros anos do segundo PQ (1958-1963), conhecidos também como o Grande 

Salto Adiante, surgiu um grande comércio exterior com ambos os grupos de países, 

comunistas e não comunistas. Totalizando um volume de U$D 3,77 bilhões em 1958 e U$D 

4,29 bilhões em 1959, patamar que não seria atingido até 1970. 

Contudo, o comércio exterior passaria por uma estagnação durante os anos 1960. A 

ruptura com os soviéticos47 fez com que o volume comercial entre a RPC e os países 

comunistas diminuísse paulatinamente. O volume de comércio com os países comunistas era 

de U$D 2.980 milhões em 1959, U$D 2.620 milhões em 1960, U$D 1.680 milhões em 1961 e 

U$D 1.420 milhões em 1962. Logo, a China se viu com a necessidade de uma reorientação 

estratégica comercial para atingir objetivos básicos da população, substituindo as parcerias 

com os países do bloco soviético. 

The slow increase in China’s overall trade during the Second FYP period and the 
steady decrease in China’s trade with communist countries in the last three years 
of that period reflected difficulties in the domestic economy caused by natural 
calamities and the withdrawal of Soviet assistance. Indeed, the combined effect 
of these internal and external crises on China’s economy was so great that it 
called for a complete reorientation of the direction of trade to free China from 
Soviet economic influence and a readjustment of the composition of imports to 
meet China’s urgent domestic needs. (Hsiao, 1977, p. 11) 

Gráfico 11 - Volume de comércio da RPC em milhões de dólares, países comunistas e não 
comunistas, 1950-1974 

 
Fonte: Hsiao, 1977. Elaboração própria. 

A reorientação comercial avançou a partir dos anos 1960. Em 1965, o Japão se tornou 

o principal parceiro econômico chinês. Durante o terceiro PQ (1966-1970), os chineses 

                                                             
47 A ruptura com os soviéticos, iniciada no final dos anos 1950 e aprofundada durante a década de 1960, 
chegou ao ponto de quase guerra em 1969, com conflitos fronteiriços no Xinjian e na região da Mongólia.  
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retomariam o padrão comercial de antes de 1937. Enquanto as relações com o bloco soviético 

se deterioravam, Austrália, Canadá, França, Alemanha Ocidental, Itália e Reino Unido 

retomavam importância comercial, somando-se ao Japão, Hong Kong e Singapura-Malásia. A 

relação com os EUA seria a grande exceção de avanço das trocas comerciais. 

Durante o terceiro PQ, o comércio Sino-soviético diminuiria drasticamente. Em 1966, 

apresentou um volume de U$D 318 milhões e, em 1970, somou U$D 45 milhões. O comércio 

com países comunistas chegaria, em 1969, na mínima histórica desde 1950, com U$D 785 

milhões em volume. 

Apesar de ainda incipiente em comparação ao PIB nacional, o comércio com os países 

não-socialistas aumentou continuamente desde 1950. Ao passo que a partir de 1959, o 

comércio com os países socialistas diminuiria em termos absolutos. Em 1955, 74% do volume 

comercial da China foi realizado com países comunistas enquanto, em 1970, apenas 20%. 

Durante o período dos anos 1960, a importação de grãos fora grande. Devido às 

flutuações produtivas internas causadas pela política do Grande Salto Adiante, as importações 

destes itens foram de, praticamente, um terço do total de itens importados, com U$D 350 

milhões. As importações eram provenientes de Canadá e Austrália sendo que estes países 

atingiriam níveis altos de superávit comercial bilateral. 

Na segunda metade dos anos 60, contudo, o comércio de grãos alteraria sua função. 

Com a estabilização da produção para consumo interno, a importação de grãos serviria para 

uma política de comércio com os países comunistas. Os grãos advindos da Austrália e Canadá 

eram redirecionados em trocas comerciais com Cuba por açúcar, norte do Vietnam, borracha 

do Sri Lanka e outros produtos relevantes à economia chinesa. 

In the whole, then, the role of foreign trade in the development of the Chinese 
national economy has been to facilitate and accelerate modernization, to 
acquire raw materials which are not available or insufficient in China, to 
purchase machinery and equipment which China cannot produce or does not 
produce in sufficient quantities, to borrow modem technology through the 
importation of foreign goods, and to compensate for serious shortfalls in 
domestic production. (Hsiao, 1977, p. 14) 

A partir do quarto PQ (1971-1975), o comércio internacional começou a ganhar maior 

significância. Saindo de um patamar de 4,92% do comércio em relação ao PIB em 1971 para 

10,33% em 1974. Após suspensão de quase 20 anos de embargo econômico severo por parte 

dos EUA, a integração econômica se desenvolveria rapidamente. A flexibilização das restrições 
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econômicas impostas, durante o início dos anos 1970 com a visita do presidente dos EUA 

Richard Nixon (1969-1974) ao país, de fato, representou o início da reincorporação chinesa na 

globalização durante os anos 1970. 

Gráfico 12 - Histórico do volume comercial entre EUA e China 1950-1974 

 
Fonte: (Hsiao, 1977) Elaboração própria. 

O período que vai do início da Revolução Chinesa até o final da era maoísta, com a 

morte de Mao Tse-Tung em 1976, teve como estratégia o desenvolvimento interno do país. 

Nos primeiros anos, a política de aproximação com a URSS rendeu frutos com a instalação de 

uma infraestrutura industrial de base e avanços na agricultura. Contudo, após o rompimento 

com os soviéticos, o país se viu em uma posição alheia econômica e politicamente entre as 

duas maiores potências da Guerra Fria. 

O isolamento durou de 1958, quando há o rompimento sino-soviético, até os anos 

1970. Precisamente, até 1972, com a visita de Nixon ao país socialista e o desdobramento da 

diplomacia Ping-Pong. Essa aproximação levou rapidamente os EUA a serem o segundo maior 

parceiro comercial chinês já em 1973. Em poucos anos, as trocas comerciais atingiriam um 

patamar sem precedentes. 

Ao final do quarto PQ, a economia chinesa se encaminhava para uma trajetória 

comercial crescente. Os principais responsáveis por esse aumento nas relações de comércio 

exterior eram Japão, que havia triplicado o volume comercial entre 1972 e 1974, e os EUA, 

cujo volume comercial havia aumentado cerca de 10 vezes entre 1972 e 1974. (Hsiao, 1977) 

Para efeitos de comparação, as relações comerciais com os países socialistas tiveram aumento 

significativamente menor (80%) entre 1972 e 1974. 
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Economic relations with the capitalist world were reestablished, and a decision 
was made to spend US$4.3 billion to import industrial equipment. One of the 
largest items was a set of 11 very-large-scale fertilizer plants from a U.S.–Dutch 
consortium. During 1972-1973 a major restructuring of Chinese economic 
policy in a more moderate direction was emerging. (Naughton, 2007) 

O perfil comercial chinês de 1974 tinha caráter de déficit econômico com países mais 

desenvolvidos, principalmente EUA e Japão. E superávit com países do bloco comunista e de 

outras regiões da Ásia48. As importações de manufaturados de países desenvolvidos eram 

crescentes. As exportações de commodities totalizavam 32% do valor comercializado. 

Com a morte de Mao Tse-Tung (1893-1976), os rumos político-econômicos da China 

foram desafiados pelo impasse entre lideranças. Durante um breve período, instalou-se uma 

liderança composta pela Gangue dos Quatro49, que logo foram retirados do comando, dando 

início à uma nova era da política econômica chinesa. 

Apesar de estar aumentando a integração com o Ocidente, através das crescentes 

relações diplomáticas e econômicas, a China ainda mantinha pouca interação econômica. 

Havia um consenso dentre as principais lideranças do país sobre a necessidade de reformas. 

A primeira tentativa clara de se incorporar de maneira mais efetiva à ordem global 

inicia-se com o plano decenal (1975-1985), sob a nova liderança de Hua Guofeng. O plano 

tinha como base a instalação de 120 grandes projetos de indústria pesada, dez grandes 

centrais siderúrgicas de aço, dez campos de petróleo, trinta usinas elétricas e cinco portos. 

Contudo, o plano não sairia conforme o esperado. Naughton (2007) aponta que o plano se 

apoiava na ideia de que, para acelerar o crescimento, a economia chinesa seria capaz de 

importar bens de capital industriais de alta qualidade dos países mais desenvolvidos, 

custeando as importações com as exportações de petróleo. Apesar das projeções otimistas, 

as extrações de petróleo declinaram nos anos seguintes, levando ao abandono do projeto. 

O legado do período maoísta da economia socialista chinesa, conforme argumentam 

múltiplos analistas (Naughton, 2007; Qian, 2017; Arrighi, 2007) fora o desenvolvimento amplo 

de infraestrutura básica e avanço da qualidade de vida da população. No final dos anos 1970, 

o país já continha condicionantes básicas para sustentar um ímpeto de crescimento 

econômico. Porém, entre 1949 e 1979 os “surtos” de crescimento seguidos por períodos de 

                                                             
48 Especificamente Coreia do Norte, Norte do Vietnã e Mongólia 
49 Grupo de quatro pessoas influentes nos últimos anos do governo de Mao Tse-Tung: na esposa de Mao, Jiang 
Qing, e três importantes oficiais do partido, Wang Hongwen, Yao Wenyuan e Zhang Chunqiao. 

https://www.greelane.com/link?to=timeline-of-mao-zedongs-life-195741&lang=pt&alt=https://www.thoughtco.com/timeline-of-mao-zedongs-life-195741&source=the-gang-of-four-195613
https://www.greelane.com/link?to=timeline-of-mao-zedongs-life-195741&lang=pt&alt=https://www.thoughtco.com/timeline-of-mao-zedongs-life-195741&source=the-gang-of-four-195613
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crise demonstravam a instabilidade político-institucional do período maoísta. Foi 

característica dessa fase a baixa integração econômico-social com outros países. 

O comércio internacional era restrito através de dois fortes mecanismos. Primeiro, 

somente as Empresas de Comércio Estrangeiro (ECEs)50 eram autorizadas a comercializar 

produtos. Segundo, o sistema cambial era estipulado arbitrariamente e somente pessoas 

autorizadas poderiam efetivar trocas cambiais. As restrições praticamente impossibilitavam a 

integração comercial com outros países. Eram poucos os produtos comercializados que 

contribuíam ao abastecimento interno da economia chinesa. (Naughton, 2007) 

2.2.2 A abertura econômica, incorporando-se à globalização. (1979-1992) 

A trajetória de reinserção da China no sistema de comércio internacional inicia com a 

política de reforma e abertura sob a liderança de Deng Xiaoping. Apesar desse rumo já ter sido 

pavimentado por iniciativas anteriores, como a convergência de Mao-Nixon (1972) e o plano 

decenal (1975-1985), foi só através do ímpeto reformista de Deng que a sociedade chinesa 

iniciaria a trajetória de entrada efetiva na globalização. 

A famosa frase “Não importa se o gato for preto ou branco, desde que este pegue 

ratos”51 foi cunhada e reproduzida durante a fase de transição econômica. A China passava de 

uma economia totalmente planificada para o modelo autodeclarado de “socialismo de 

mercado” ou “socialismo com características chinesas”, para definir uma diretriz 

socioeconômica mais abrangente. Essa constatação mostra o quanto as reformas aplicadas 

não seguiram propriamente um formato teórico específico, mas eram fundadas no 

pragmatismo econômico-político. 

The reforms of the 1980s progressed because they were not relying on a 
theory. If reforms had needed to follow a theory, there would have been no 
progress. Zhao Ziyang was not academical. (…) The old generation of 
Communist cadres was not concerned with settling theoretical questions. (Li 
Xianglu, Zhao Ziyang’s personal secretary, 2016) 

Em 1979, a China havia sido reincorporada em diversas instituições de governança 

global. Esse movimento sinalizava para uma aceitação da importância do país, em detrimento 

da antiga representante RdC, baseada em Taiwan. A entrada na Organização das Nações 

                                                             
50 À época, existiam doze grandes empresas de comércio estrangeiro. (Naughton, 2007) 
51 Esta frase foi cunhada durante um encontro, em 1962, quando Deng se pronuncia sobre a situação 
econômica do país e as perspectivas de retomada. (Lieberthal, 2011) 
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Unidas (ONU) teria sido um dos primeiros movimentos que possibilitavam a ampliação do 

diálogo internacional, restrito durante os anos de isolamento de 1950 a 1960. A China fora 

incorporada à globalização enquanto mercados mundiais (Perroux, 1964) e enquanto 

instituições globais. (Claude, 1965) 

A abertura, desta forma, não aconteceu somente no sentido econômico das relações 

comerciais, mas também no âmbito de intercâmbios acadêmicos e visitas turísticas. Até o final 

dos anos 1970, visitas turísticas ao país eram extremamente restritas. Foi somente com a 

política de abertura que a promoção do turismo foi vista como uma forma de atração de 

moeda estrangeira. O desenvolvimento de infraestrutura turística foi rápido. Em meados da 

década de 1980, 250 cidades tinham suas portas abertas para visitas estrangeiras. Cerca de 

1,7 milhão de turistas receberam permissão de entrada em 198552 com um pico em 1988 de 

3,2 milhões de turistas. 

A experiência de crescimento econômico da China, quase ininterrupto a partir de 1979, 

pode ser argumentada com base na capacidade do país de se utilizar da globalização como 

força motriz do desenvolvimento. A base de crescimento teria sido a utilização de capital 

estrangeiro para sustentar altos níveis de investimentos com aumento de produtividade via 

incorporação de tecnologia estrangeira. (Borghi, 2015) 

As reformas liberalizantes da economia chinesa se diferem, em diversos sentidos, das 

reformas de abertura praticadas por países da antiga URSS e do leste europeu. Decorrente da 

cisão ideológica existente entre a planificação econômica e o liberalismo, a terapia do choque 

fora implementada nos antigos países socialistas. Contudo, a experiência chinesa tomou um 

caminho divergente, incorporando o mercado ao funcionamento de uma economia 

planificada. 

It is wrong to maintain that a market economy exists only in capitalist society 
and that there is only [a] “capitalist” market economy. Why can’t we develop 
a market economy under socialism? Developing a market economy does not 
mean practicing capitalism. While maintaining a planned economy as the 
mainstay of our economic system, we are also introducing a market economy. 
But it is a socialist market economy. (Deng, 1984, p. 173) 

As reformas feitas no contexto da abertura econômica podem ser vistas como uma 

interação entre a política macroeconômica e o processo de globalização neoliberal. É 

                                                             
52 Segundo o Escritório Nacional de Estatísticas da China. 
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necessário pontuar que o país sempre manteve uma posição regulatória, seletiva e gradualista 

com relação à liberalização de diversas áreas da sociedade e economia. 

Uma característica importante sobre como as reformas foram iniciadas foi a maneira 

dualística de implementação. As restrições territoriais das ZEEs, o câmbio em dupla circulação 

e a obrigatoriedade de joint-ventures foram algumas das medidas tomadas no sentido de 

liberalizar setores econômicos, favorecendo investidores estrangeiros e, ainda assim, 

protegendo a economia local. 

A incorporação ao mercado estrangeiro teve início gradual através das Zonas 

Econômicas Especiais. Em 1978, permitiu-se que empresários de Hong Kong assinassem 

contratos conjuntamente com empresas chinesas para “processamento de exportações” no 

delta do Rio da Pérola. Dessa forma, as empresas estrangeiras poderiam atuar com legislações 

específicas que promovessem exportações. Os insumos produtivos não teriam como destino 

o mercado consumidor interno chinês, então, a produção local não era afetada pela dinâmica. 

Durante os anos 1980, diversas ZEEs foram criadas. Estas zonas recebiam autonomia 

local para implementação de medidas favoráveis ao comércio exterior, com isso, um crescente 

número de empresas buscava se instalar nessas regiões, que contavam com amplo apoio 

governamental. A importação de materiais necessários para certos processos produtivos, por 

exemplo, ficava praticamente isenta de tarifas de importação, tornando essas ZEEs 

extremamente atrativas para firmas estrangeiras. Apesar da ampliação deste modelo, a 

interação dessas zonas econômicas com a economia interna chinesa ainda era pequena. 

As mudanças cambiais também passaram a atuar gradualmente. Em 1980, a taxa de 

câmbio oficial era de 1,5 yuan para cada dólar, taxa que mantinha praticamente inviável a 

exportação de produtos chineses. O pacote de abertura comercial às importações adotado 

nas províncias do sul, em 1984, teve como resultado um rápido aumento nas importações de 

produtos. Com isso, autoridades resolveram modificar a estratégia adotada. 

Após a tentativa frustrada de abertura com o yuan valorizado, a taxa de câmbio 

começaria a sua trajetória de desvalorização. Em 1986, a taxa oficial de câmbio subiria para 

3,5 representando uma desvalorização de 60% ao ano considerando a alta inflação (Naughton, 

2007). Neste mesmo ano, uma reforma implementou o sistema duplo de câmbio permitindo 

que exportadores negociassem as trocas de moeda estrangeira em um mercado secundário 

levemente regulado. 
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Além das transformações cambiais, o início da quebra do monopólio das ECEs deu 

caminho para permissão de importações e exportações de milhares de empresas. Em 1978, 

havia somente doze empresas com a permissão para negociar produtos estrangeiros. Em 

1988, este número havia expandido drasticamente para cerca de cinco mil. Sendo que as 

permissões de exportação caminhavam mais rapidamente do que as permissões de 

importação. Com isso, muitas empresas começavam a competir pelas exportações no 

mercado internacional enquanto o fornecimento da demanda doméstica permanecia 

relativamente protegido. 

O aumento no número de ECEs competindo por exportações fez com que muitas 

empresas fossem subcontratadas como mão de obra para exportações. A disputa por 

menores preços de fornecedores nas cadeias multinacionais durante a segunda metade dos 

anos 1980 e início dos 1990 teve grande impacto na geração de emprego na sociedade 

chinesa. Nesse sentido, as Empresas de Cantão e Povoado (ECPs) cresceram vertiginosamente, 

até se tornar cerca de um quinto da mão de obra vinculada às ECEs, na metade dos anos 90. 

(Naughton, 2007) 

Com relação às importações, lentamente os preços internos foram sendo ajustados. 

Na transição, os preços de planificação foram sendo substituídos para o preço do mercado 

internacional somados à uma comissão de importação. 

A fase de reformas implementadas durante os anos 1980 e 1990 são caracterizadas 

pela precaução das lideranças políticas. Erros de planejamento poderiam incorrer em grandes 

surtos de importação, déficits comerciais e alto endividamento. Tendo isso em mente, 

barreiras tarifárias foram erguidas para impedir a entrada descontrolada de importações. 

O antigo sistema de barreiras não-tarifárias foi substituído por um modelo com 

barreiras tarifárias, aproximando o sistema econômico chinês daqueles praticados por nações 

em desenvolvimento no resto do mundo. Na economia planificada, as tarifas não tinham 

grande relevância já que o câmbio e a permissão de importações faziam com que a integração 

econômica fosse bloqueada. Conforme foram alteradas as normas de importação, as medidas 

de proteção tarifárias entraram em vigor. 

As tarifas praticadas pela China, no início dos anos 1990, eram similares aos patamares 

dos países em desenvolvimento. Ou seja, uma conversão das proteções econômicas havia 

aproximado os modelos. As negociações para entrada na OMC e para atingir maior integração 

comercial se centraram, majoritariamente, na necessidade de diminuição do percentual tarifário. 
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Contudo, barreiras não-tarifárias herdadas pelo antigo sistema de planificação ainda 

ficariam em vigor na economia durante muito tempo. Essas barreiras não-tarifárias, tais como 

o acesso ao mercado interno chinês limitado às ECEs, atuam como uma proteção da produção 

local de certas áreas. Dessa forma, a proteção econômica chinesa à globalização comercial foi 

transformada em uma mistura de tarifas, quotas e medidas administrativas das ECEs que 

limitavam o “escopo de mercado”. (Naughton, 2007) 

As reformas de abertura da economia chinesa se inserem em um contexto internacional 

das relações econômicas pós-quebra do Acordo de Bretton Woods (1949-1973). Diversas 

potências industriais disputavam os mercados dos países para promoção de exportações e 

instauração de balanças comerciais superavitárias. As economias norte-americana e europeias 

já começavam a surtir efeitos nas baixas taxas de geração de empregos dos anos 1980. Com 

relação aos EUA, o perfil diferente da expansão do mercado de trabalho durante a década de 

1990, centrada na polarização de remuneração do setor de serviços, demonstra como a 

desindustrialização já era uma realidade no mercado de trabalho. (Wright e Dwyer, 2003) 

A escolha de Margaret Tatcher e de Ronald Reagan de retirar auxílios econômicos 

estatais e estimular a competição internacional instaurou um sistema econômico com 

características de acumulação flexível, (Harvey, 1989) com longas cadeias globais de produção 

descentralizadas. As empresas multinacionais buscaram locais mais baratos para produção de 

manufaturados, transportando atividades intensivas em mão de obra, inicialmente, para 

localidades no leste asiático (Coreia do Sul, Taiwan, Singapura). Esse movimento beneficiou a 

RPC não só por sua proximidade geográfica, mas também pela capacidade de oferecer mão 

de obra educada e disciplinada com baixos custos, além da promoção de incentivos tarifários 

e de infraestrutura. 

Na medida em que mais multinacionais se utilizavam das vantagens para produzir em 

território chinês, o país absorvia tecnologia estrangeira ao permitir a instalação de IEDs e 

acumulava também moeda estrangeira, através de balanças comerciais superavitárias com 

exportação de produtos intensivos em mão de obra. A China, ao que tudo demonstra, pelos 

altos níveis de crescimento e pelos índices de desenvolvimento social, foi a principal 

beneficiada pela globalização da segunda metade do século XX. 

É certo que, em diversos momentos, a estratégia de aproximação com o Ocidente, 

aliada à instabilidade econômica, causou divergências internas. Durante os anos 80 após uma 
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década de profundas reformas, a mobilização estudantil da Praça de Tiananmen53 (1989) foi 

vista como um movimento contra as mudanças que vinham sendo feitas na sociedade. Os 

desdobramentos dos acontecimentos da Praça da Paz Celestial foram grandes e afetaram os 

rumos da política econômica do país, representando uma desaceleração na incorporação 

internacional comercial. 

Nos anos após 1989, a China teria um breve período de fechamento ao mundo externo. 

A entrada de turistas estrangeiros cairia cerca de 30%. O patamar de visitantes só retornaria 

ao patamar de 1988 em 1991. 

2.2.3 A abertura mantendo um perfil discreto (Tāo Guāng Yǎng Huì - 韬光养晦) 

(1979-2013) 

Após uma breve suspensão ocasionada pelo episódio de Tiananmen, A China retomou 

a trajetória de reformas econômicas para mais profundamente se incorporar à ordem 

comercial global. Contudo, a estratégia adotada após os incidentes de 1989 seria outra. 

Com a fragmentação do bloco soviético, a antiga premissa de aliança com os norte-

americanos para barrar o avanço da URSS não seria mais válida. Com isso, a diplomacia chinesa 

teria de adotar um perfil mais discreto, evitando o ressurgimento das animosidades por ser 

um país liderado por um partido comunista. Esse posicionamento estratégico, provavelmente, 

foi um dos principais responsáveis pelo não surgimento de uma segunda Guerra Fria, 

possibilitando que a China continuasse a ser considerada uma parceira comercial do mundo 

ocidental, na expectativa norte-americana de uma liberalização política. 

Segundo Deng Xiaoping, as reformas econômicas seguiriam uma estratégia de “manter 

um perfil discreto”, (Xuetong, 2014) A ascensão da economia chinesa naturalmente levantava 

desconfianças em diversos países, que a acusavam de práticas político-econômicas desleais. 

O país deu passos cautelosos em sua política externa e buscou se posicionar discretamente 

enquanto se beneficiava da relação econômica com os EUA. (Arrighi, 2007) “Being moderate 

and cautious, undertaking no leadership, raising no banner, searching for no expansion, not 

running after hegemony and being consistent with the idea of peaceful development.” 

(Xuetong, 2014, p. 156) 

                                                             
53 Dentre as principais reivindicações levantadas estava a melhoria das condições de vida de uma população 
acometida por um dos maiores índices de inflação experienciados à época de 20% (Franses, 2019).  
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Após a queda da URSS, a fase da globalização profunda teria início. (Rodrik, 2011) Com 

isso, o discurso triunfante das democracias liberais como sendo a única alternativa política se 

intensificou. O imperialismo norte americano se fortaleceu e as nações do mundo 

convergiram para o sistema político-institucional adotado pela aliança do atlântico norte. 

É neste contexto que a posição chinesa continua a se manter tímida. Mais que uma 

ameaça, a entrada na OMC representaria uma submissão ao sistema político-econômico 

triunfante. As reformas feitas durante a segunda metade dos anos 1990 tinham por objetivo 

estabilizar a RPC como parte do sistema-mundo capitalista. 

As reformas iniciadas em 1993 tinham um caráter de estabilização do contexto 

institucional criado pela nova economia. As medidas mais importantes do período estavam 

vinculadas à unificação do sistema de preços (1994), modificações no sistema fiscal e 

tributário, além de mudanças no setor financeiro com reformas nas estatais. (Borghi, 2015) 

O novo sistema tributário, implementado através de um Imposto sobre Valor Agregado 

(IVA), por exemplo, visava a estabilização da arrecadação estatal ao uniformizar certos 

tributos. A tributação uniforme de 17% sobre produtos manufaturados e de 33% para lucros 

e dividendos igual em empresas estatais, coletivas e privadas. Adicionalmente, a reforma 

também implementou uma nova repartição dos recursos entre governos locais e central. 

Da mesma maneira, as reformas do setor financeiro tiveram extrema importância para 

a estabilização interna e o avanço com as liberalizações. Bancos para financiamentos 

específicos de políticas públicas e setores-chave da economia foram criados especificamente 

para manter altos níveis de investimento suportando o crescimento acelerado. O Banco de 

Desenvolvimento Chinês, Banco de Exportações - Importações e o Banco de Desenvolvimento 

Agrícola assumiram em 1994 atividades antes desemprenhadas por outros bancos. 

Após 1995, o sistema bancário voltado às atividades comerciais se modernizou 

centrado nos “Grande Quatro”: o Banco da China (BoC), Banco da Construção da China (CCB), 

o Banco Agrícola da China (ABC) e o Banco da Indústria e Comércio da China (ICBC). A criação 

destas instituições formou o robusto sistema financeiro capaz de coordenar o investimento 

de forma precisa nas atividades econômicas. 

Além disso, um terceiro tipo de bancos foi criado. Os bancos urbanos comerciais 

tinham por função o financiamento local de projetos de infraestrutura, apoiando a economia 

regional. Esses bancos, ligados aos governos locais, por vezes são os responsáveis por veículos 

locais de financiamento como os bancos de povoados e vilarejos. 
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Em 1983, o Banco Popular da China se tornou o banco central do país e durante os 

anos 1990 assumiu a função de regular a política monetária, sob a supervisão do governo 

central. Em 1998, as ramificações de nível provincial foram abolidas, definindo sua ação 

principal de agente macroeconômico. (Borghi, 2015; Naughton, 2007) 

As modificações do sistema financeiro criaram um forte modelo de coordenação 

estatal do investimento e do fluxo de capitais. Grandes fluxos de capitais no curto prazo 

permaneceram estritamente regulamentados. Apesar da abertura de capitais da maioria dos 

grandes bancos, o Estado permaneceria como o acionista majoritário dessas instituições, 

garantindo que o sistema financeiro agisse conforme os interesses desenvolvimentistas do 

governo central. 

Figura 4 - Organograma do sistema bancário chinês, 2005 

 
Fonte: KPMG, 2007. Elaboração própria. 

A fase de reformas internas, com pouca integração comercial externa, foi aprofundada 

pela lei de corporações (1993). A separação da estrutura de propriedade da administração 

destas empresas fez com que as estatais competissem de maneira mais nivelada no mercado 

interno e externo, separando governo de estatais. O formato legal e os direitos de propriedade 

destas empresas foram alterados de forma a unificar as práticas heterogêneas adotadas 

anteriormente. Segundo Arrighi (2007), a abertura chinesa apresentou um caráter intensivo 

em concorrência, diferente de processos como o latino-americano, que se basearam em 

privatizações apenas alterando monopólios ou oligopólios de públicos para privados. 

Com a nova política de “agarrar as grandes e abrir mãos das pequenas” (Li e 

Brødsgaard, 2013), de 1997, uma reorganização do setor público foi levado adiante. Essas 

medidas fizeram com que, em poucos anos, as empresas estatais formassem grandes 

Sistema Bancário 

Chinês

Comissão de regulação
Banco Popular da 

China

Bancos de políticas 

públicas (3)

Bancos Comerciais 

(336)

Cooperativas de 

crédito(30.000+)
Outros

Bancos comerciais 

estatais (4)

Bancos Comerciais de 

capital aberto (12)

Bancos Urbanos 

Comerciais

Bancos 

Estrangeiros 

(200)

Bancos comerciais 

rurais (8)



85 

conglomerados em atividades estratégicas, principalmente, em atividades mais intensivas em 

mão de obra. Com isso, grandes ondas de privatização ocorreram e a participação das estatais 

cairia rapidamente. (Borghi, 2015) 

Com a reaproximação com o Ocidente, após Tiananmen, em 1992 e 1993, a China 

experimentaria o maior fluxo de IED desde o período de reforma e abertura. Os percentuais 

saltaram de um ponto estagnado do final dos anos 1980, de 1% em 1989 para 6,5% em 1993. 

As taxas de crescimento, conjuntamente, saíram de um patamar de cerca de 4% em 1989 para 

14% em 1993, abaixo somente do ímpeto de instalação de ZEEs em 1984. O massivo fluxo de 

unidades produtivas se deslocando para China proveu o capital e as condições necessárias 

para um aumento de produtividade generalizado na economia. 

No ano de 1992, o IED direcionado à RPC foi cerca de um quarto do fluxo de capital 

estrangeiro global. Alguns fatores contribuíram diretamente para este cenário. Primeiramente, 

o fluxo de investimentos aos países em desenvolvimento havia aumentado de maneira geral. 

Em segundo lugar, a aparente estabilidade política depois de 1989 fez com que companhias 

estrangeiras considerassem muito arriscado não investir no país e perder competitividade. 

Terceiro, as políticas de incentivos de IED aplicadas restritamente às tradicionais ZEEs foram 

ampliadas para outras zonas54 e regiões do país, levando à descentralização destes 

investimentos. (Lardy, 1995) Adicionalmente, um efeito cumulativo de capital chinês 

“reciclado”, que sairia do país e entraria para aproveitar dos incentivos, seria implementado. O 

total desse montante é estimado em 25% do IED de 1992. (Harrold e Lall, 1993) 

Apesar do grande fluxo de investimentos, a liberalização comercial não foi 

aprofundada durante a segunda metade dos anos 1990. As importações comuns destinadas 

ao mercado consumidor interno tiveram trajetória descendente, mostrando o baixo grau de 

inserção de produtos estrangeiros. Por outro lado, as importações de produtos voltados às 

zonas de processamento de exportações55 cresceram. A queda no comércio exterior entre 

1996 e 2001 pode, também, ser atribuída à valorização do RMB e da crise asiática de 1997, 

diminuindo a competitividade externa das empresas chinesas em um momento de crise 

regional. O progresso em medidas de aprofundamento da liberalização econômico do fluxo 

                                                             
54 Zonas de desenvolvimento tecnológico e zonas com outras finalidades específicas foram criadas com o 
intuito de incorporar tecnologia e capital estrangeiro. 
55 As zonas de processamento de exportações tinham como objetivo a articulação de cadeias globais de 
comércio para exportação. Matérias primas e outras mercadorias essenciais para produção de bens de 
produtos a serem exportados predominavam na importação dessas zonas.  
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de capitais havia estagnado e as reformas dos anos 90 teriam como objetivo a consolidação 

da abertura e fortalecimento da abertura comercial. 

A estratégia de negociação da China na OMC também havia modificado. As ações agora 

teriam como objetivo atender demandas das negociações com os membros da organização, 

ao invés de adotar previamente pontos de convergência institucionais. 

Gráfico 13 - Comércio chinês (% do PIB) por tipo, 1978-2005 

 
Fonte: (Naughton, 2007, p. 392) 

Com a queda no comércio exterior e a desaceleração do crescimento econômico na 

segunda metade dos anos 1990, a entrada na OMC se tornou o objetivo central da política 

econômica. A experiência prévia com o Acordo de Multi Fibras, cujo resultado fora o aumento 

nas exportações, deixava projeções de que a entrada da China na OMC, pelo princípio de não 

discriminação aos países membros, aumentaria as exportações. As modificações a serem 

feitas entre 1996-2001, contudo, teriam um caráter dinâmico nas negociações, representando 

concessões econômicas para obtenção de benefícios comerciais. 

O ímpeto interno das reformas havia perdido força na burocracia interna da RPC e 

surgiram oposições diversas dentro do PCCh. (Feng, 2006; Qian, 2017; Fewsmith, 2001) Neste 

contexto, as reformas do final dos 1990 não foram oriundas de uma política macroeconômica 

estruturada dentro da China e sim resultado de uma interação direta com o contexto 

institucional exterior. 
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A partir de 11 de dezembro de 2001, por exemplo, conforme demandas dos EUA para 

entrada na OMC, bancos de capital estrangeiro teriam permissão para atuar em território 

chinês. Contudo, a atuação dessas instituições permaneceu restrita. O caso da liberalização 

do setor financeiro é emblemático da incorporação chinesa à globalização neoliberal. 

As práticas de relaxamento das regulações de fluxos de capitais e de provimento de 

informações feitas durante os anos 1990, principalmente, deram grande poder de atuação aos 

grupos financeiros no resto do mundo. Um processo complexo de fusões e aquisições 

controlado por grandes grupos financeiros resultou na concentração extrema de grandes 

empresas multinacionais. Segundo Dowbor (2017), cerca de 1% das empresas, compostas 

majoritariamente por instituições financeiras, controla 40% do total de empresas 

transnacionais. 

A pouca presença de ativos financeiros por parte de instituições estrangeiras, mesmo 

após atendidas as reivindicações de liberalização do setor financeiro feitas para entrada na 

OMC, reforça a tese de que a incorporação da China na globalização neoliberal não retirou o 

caráter controlado do fluxo de capitais no país. O papel central do capital financeiro no mundo 

neoliberal como (des)estabilizador da dinâmica produtiva e (des)regulador de crédito e 

investimentos mostra que a escolha da China de regular o setor financeiro fortemente foi 

crucial na criação de um ambiente de crescimento econômico estável. Até o final de 2004, 

apenas 2% dos ativos financeiros pertenciam aos bancos estrangeiros. Segundo dados mais 

recentes do Banco Mundial, apesar do aumento do número absoluto de instituições 

financeiras estrangeiras para 1.031, o percentual de ativos em posse dessas empresas caiu 

para 1,3% em 2013. 
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Gráfico 14 - Total de ativos financeiros por tipo de instituição. China, 2004 

 
Fonte: KMPG, 2007. Elaboração própria. 

O período dos anos 1990 foi crucial para a estabilização interna da China. O grande 

fluxo de IED ao país fez com que uma das características principais desta época fosse a criação 

de empresas chinesas com capacidade de incorporação e desenvolvimento tecnológico em 

ZEEs. Neste sentido, o líder chinês Jiang Zemin56, responsável pela criação e desenvolvimento 

da Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) enquanto fora prefeito de Shanghai, deu 

centralidade ao projeto de parcerias no modelo joint-venture para incorporação de tecnologia 

estrangeira na modernização da produção chinesa. 

O caso de desenvolvimento tecnológico feito pela SAIC com montadoras ao redor do 

globo foi também reproduzido no final dos anos 1990 com a Huawei, Lenovo e outras 

companhias chinesas. Parcerias entre a Huawei e empresas como a IBM foram essenciais para 

o crescimento e consolidação desta empresa. Em 1999, o fundador da Huawei57 constatou: “We 

must learn from the US in order to overtake our American counterparts. In this process, we must 

separate a few politicians from the great American people. We must not resist their successful 

experience simply because some politicians don’t like us.” (Tao e Chunbo, 2015, pp. 55-56) 

A política de abertura da Huawei exemplifica a estratégia adotada para incorporação 

de tecnologia e administração estrangeiras. Esse modo de operar durante os anos 1990 fez 

                                                             
56 Jiang Zemin foi secretário geral do PCCh entre 1989 e 2002, além de presidente do país entre 1993 e 2003. 
57 A Huawei foi fundada em 1987 na cidade de Shenzhen por um ex-soldado do Exército Popular de Libertação, 
Ren Zhengfei. 
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com que o país consolidasse um emparelhamento empresarial na competitividade com 

empresas multinacionais de origem diversa. A adaptação institucional da RPC para 

transferência tecnológica serviu diretamente para o crescimento das empresas chinesas. Com 

o avanço produtivo realizado, a abertura comercial controlada colhia frutos de uma interação 

global com empresas multinacionais. 

Após forte incorporação do IED, que contribuiu para o avanço das exportações 

chinesas durante o início do século XXI, a diretriz governamental se voltaria para liberalização 

estratégica dos investimentos provindos da China. Logo, as empresas chinesas começariam a 

expandir seus negócios para fora. A política de “ir para fora” promovida pelo governo tinha 

como principal objetivo a expansão de negócios de empresas privadas e estatais. Os objetivos 

desta política seriam: ampliar o investimento de origem chinesa, diversificação produtiva, 

aumento de projetos de qualidade, promoção do reconhecimento das marcas chinesas nos 

mercados da UE e EUA. (Naughton, 2007) 

O perfil discreto seria, então, lentamente substituído por uma maior presença das 

empresas e investimentos chineses ao redor do globo. Entre 1991 e 2003, o IED provindo da 

China saiu de um patamar de U$D 3 bilhões para U$D 35 bilhões58. Dentre os investimentos 

feitos, estariam os investimentos direcionados aos recursos naturais, os voltados aos 

mercados, os voltados à eficiência e os orientados à tecnologia. 

Os investimentos diretos voltados aos recursos naturais são feitos direcionados à 

estabilização das cadeias de abastecimento de matéria-prima utilizada pelas empresas. 

Dentre estes investimentos, foram expandidas aplicações na Austrália, América do Sul e 

América do Norte voltadas à extração de petróleo, ferro e outros minérios. 

No caso de investimentos voltados ao mercado, são direcionados para produção em 

locais que oferecem vantagens de acesso. Com isso, as empresas buscaram alocar recursos 

em áreas que possibilitem expansão regional dos seus negócios, principalmente em países em 

desenvolvimento. 

Investimentos com objetivo de eficiência foram realizados com base na lógica de aumento 

de eficiência, principalmente através do uso de mão de obra e infraestrutura barata. É a mesma 

lógica presente no processo de deslocamento de IED à China durante os anos 1980 nas ZEEs. Esse 

tipo de investimento se direcionou, durante os anos 2000, para Indonésia, Paquistão e Bangladesh. 

                                                             
58 Segundo United Nations Conference on Trade and Development (UNCATD). 
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Os investimentos voltados para tecnologia têm caráter de incorporação tecnológica 

estratégica. Uma empresa estrangeira que possua certo processo produtivo ou tecnologia de 

interesse é comprada. Nesse processo, a empresa chinesa incorpora a tecnologia e continua 

a venda no mercado internacional dos produtos antes comercializados. 

A lógica de globalização do IED provindo da China estabeleceu, no início do século XXI, 

uma perspectiva estratégica às empresas nacionais. Em primeiro lugar, a garantia de 

fornecimento básico de matéria prima expandiu o IED para diversos países através da compra 

de terras e aquisição/instalação de empresas com viés de abastecimento primário. Em 

segundo, o aumento da eficiência via deslocamento produtivo para territórios com vantagens 

comparativas. Terceiro, o investimento estratégico para incorporação e desenvolvimento 

tecnológico das empresas. Em quarto lugar, os investimentos voltados à expansão de 

mercados locais e regionais. 

Com isso, a expansão de IED chinês teve um caráter controlado e, mesmo que feito 

por entes privados, seria administrado por diretrizes estatais. Conforme o 10º Plano 

Quinquenal (2001-2005), a China declarou: “proactively make use of overseas natural 

resources, establish overseas supply bases for both oil and gas, diversify oil imports, build up a 

strategic petroleum reserve and maintain national energy security.” 

A delegação das diretrizes de investimento do governo central para governos locais foi 

um passo para promoção de investimentos estrangeiros de forma mais descentralizada. A 

partir de 2003, investimentos menores de U$D 3 milhões poderiam ser aprovados por 

governos locais fazendo com que o fluxo de investimento para fora, em 2003, fosse 92% maior 

nesta faixa com relação ao ano anterior. 

Gráfico 15 - IED oriundos da China como % do PIB chinês, 1982-2020 

 
Fonte: Banco Mundial. Elaboração Própria. 
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Outra importante reforma feita em 2003 foi a instalação do Conselho de Estado para 

Administração e Supervisão dos Ativos Estatais (CEASAE ou SASAC, em inglês). A SASAC, então, 

teve o papel importante de unificar a administração das principais estatais chinesas sob a 

administração do conselho ligado ao governo central. Nesta reforma, as empresas estatais se 

concentrariam em áreas estratégicas com lucratividade e competitividade enquanto sairiam 

de áreas com pouca competitividade. (Li e Brødsgaard, 2013) 

As indústrias que permaneceriam sob controle destas estatais seriam: defesa, energia 

(geração e distribuição), petróleo e petroquímica, telecomunicações, carvão, aviação civil e 

transporte hidroviário. O caráter comercial desta reforma direcionou o funcionamento das 

estatais orientadas para lucratividade aproximando-as das empresas privadas. 

Como desdobramento da reforma, as empresas estatais sob controle da SASAC teriam suas 

atividades expandidas para fora da China. Apesar da queda no número de estatais (-31%) entre 2003 

e 2008, estas empresas teriam o total de ativos praticamente triplicado assim como os lucros. 

Tabela 4 - Tabela. Principais indicadores das estatais chinesas, 2003-2009 (bilhões de yuan) 

 
Fonte: SASAC (2010). 

As empresas estatais chinesas ganharam bastante projeção durante os anos 2000. Em 

2006, a retomada de política industrial59 da China, depois de quase uma década de inércia, 

levou ao crescimento das indústrias do país. Através do programa de ciência e tecnologia de 

médio e longo prazo, projetado para quinze anos, o objetivo era de desenvolvimento 

tecnológico interno e autônomo. (Naughton, 2021) 

É no contexto de ímpeto de expansão internacional das estatais e do investimento 

chinês no resto do mundo que, em 2008, a crise financeira precipitada nos EUA se inicia. Os 

efeitos da crise financeira global de 2008 foram sentidos de maneira modesta no país asiático, 

                                                             
59 Política industrial entendida de forma mais restrita, para delimitar políticas públicas específicas com viés de 
desenvolvimento industrial. Preço macroeconômico, nesse sentido, não é compreendido como política industrial. 

Número de 

Estatais
Ativos

Variação 

(%)

Receita 

Bruta

Variação 

(%)

Receita 

Líquida

Variação 

(%)

Tributos 

Arrecadados

Variação 

(%)

2003 149.988       19.710       10.734       495           811                 

2004 137.753       22.308       13,2            12.325       14,8         753           52,0         1.011             24,7         

2005 127.067       25.372       13,7            14.249       15,6         968           28,7         1.192             17,9         

2006 119.254       29.012       14,3            16.197       13,7         1.224       26,4         1.394             16,9         

2007 115.087       35.481       22,3            20.082       24,0         1.763       44,0         1.769             26,9         

2008 113.731       42.547       19,9            22.936       14,2         1.331       24,5-         2.093             18,3         

2009 115.115       53.537       25,8            24.201       5,5           1.570       18,0         2.280             8,9           



92 

diferentemente da Europa e EUA. Os desdobramentos tiveram pouco impacto no crescimento 

econômico, mas a integração comercial e de fluxos de capital sofreriam um revés. 

O período que marca o final da hiperglobalização pode ser visto pela ótica da crise 

financeira global de 2008, com estagnação durante os anos seguintes. (Abdal e Ferreira, 2021) 

A queda no comércio como percentual do PIB mundial é um dos indicadores que mostram 

como as economias passaram a atuar de forma mais restrita no mercado internacional. 

Gráfico 16 - Comércio (Importações + Exportações) como % do PIB, 1970-2008 

 
Fonte: Abdal e Ferreira (2021). 

Com a crise de 2008, o projeto de desenvolvimento industrial de “tecnologia indígena” 

cresceu rapidamente. Dezesseis megaprojetos ganharam financiamento com objetivos de 

aumentar o percentual de Pesquisa e Desenvolvimento (PeD) com a meta de 2,5% em 2020. 

Além disso, o plano estipulou metas de diminuição da dependência tecnológica externa e de 

aumentos de produtividade. Os projetos se estenderam largamente em áreas como 

tecnologia industrial, telecomunicações, microchips e softwares, petróleo e gás, energia 

nuclear, tratamento de poluição, transformação genética de plantas, indústria farmacêutica, 

aviação civil e exploração lunar, GPS (Beidou) e veículos supersônicos. (Naughton, 2021) 

A formação dos BRICS60 pelas principais nações em desenvolvimento, na assembleia 

geral da ONU em 2006, ganhou maior força depois da instauração de reuniões anuais a partir 

de 2009. A iniciativa era vista com ressalvas por parte dos chineses justamente pelo perfil de 

discrição adotado por sua política externa até então. (Amorim, 2011) 

                                                             
60 Inicialmente, o BRIC era composto por Brasil, Rússia, Índia e China. O grupo incorporou também a África do 
Sul a partir de 2010. O BRICS era uma iniciativa dos países em desenvolvimento para diálogo mútuo e políticas 
convergentes para desenvolvimento econômico e social. 
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Milton Santos (2001) assinala que a globalização neoliberal tem um caráter ilusório ao 

fazer crer que a adesão automática à integração econômica levará ao desenvolvimento 

econômico. Os BRICS, assim como outras instituições criadas durante o século XXI, apontam 

para possível construção de uma outra globalização. Uma integração político-econômica que 

não obedeça aos padrões tradicionais da hegemonia política do atlântico norte. 

“Países como a China e a índia, com um terço da população mundial e uma presença 

internacional cada vez mais ativa, dificilmente aceitarão, uma ou outra, assim como a Rússia, jogar o 

papel passivo de nação-mercado para os blocos economicamente hegemônicos.” (Santos, 2001, p. 152) 

A deterioração da hegemonia norte-americana se aprofundava conforme instalavam 

guerras e invasões pós-atentado de 11 de setembro fundadas em argumentos inverídicos61 e 

não legitimadas pela institucionalidade global (Conselho de Segurança da ONU). O resultado 

dessas ações foi o deslocamento de 38 milhões de pessoas nos países: Afeganistão, Paquistão, 

Iraque, Síria, Líbia, Iemen, Somalia e Filipinas. Além disso, entre 600 mil e um milhão de 

mortes, com um custo de orçamento militar de oito trilhões de dólares até 2020. Entre 2018 

e 2020, cerca de 85 países tiveram operações de contraterrorismo, dentre elas: treinamento, 

exercícios militares, combates terrestres e ataques de drones. (Watson Institute, 2021) 

Somadas essas intervenções, os custos das guerras pós-11 de setembro têm o maior custo 

civil, militar e humanitário desde o final da Segunda Guerra Mundial. A interminável guerra contra o 

terrorismo, praticada de maneira ostensiva pelos EUA, vem consecutivamente minando a capacidade 

do país de obter suporte generalizado. As ações tomadas unilateralmente após o atentado de 2001 

fizeram com que países se opusessem ao modo de execução destas operações militares. O aumento 

de poderes do executivo norte-americano ofereceu um pretexto intervencionista ameaçador para 

países do Oriente-Médio que se acostumaram com a presença militar do exército dos EUA na região. 

Com a crise financeira de 2008, a incapacidade dos EUA em liderar um projeto de 

desenvolvimento econômico ficou mais latente. Países da periferia da economia-mundo 

capitalista, que não se beneficiariam da ordem hegemonizada pelos norte-americanos, 

começaram a se reorganizar em um polo de relações internacionais deslocado para ascensão 

econômica da China. Disposta a estabelecer relações comerciais e promover investimentos 

diretos e obras de infraestrutura, a China vem ocupando o vácuo de medidas propositivas 

deixado, principalmente, na África, América do Sul, Oriente-Médio e Ásia.  

                                                             
61 No caso da invasão ao Iraque, o argumento utilizado era o de presença de destruição em massa. 
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3. Ascensão à Organização Mundial do Comércio. 

3.1 Relações bilaterais sino-americanas, da unificação antinipônica aos acordos da OMC. 

As relações bilaterais entre Estados Unidos e China foram de extrema relevância para 

a ascensão do país à OMC. A relevância político-econômica dos EUA na construção das 

instituições multilaterais no pós-Segunda Guerra Mundial determinou e ainda determina, em 

grande parte, o formato e as regras de comércio internacional. Por exemplo, a frustração na 

criação da Organização Internacional do Comércio (OIC) se deu pela falta de apoio do 

congresso norte-americano, em 1947. Assinado por 56 nações, a instituição era parte das 

medidas tomadas no sentido da regulação do comércio internacional. 

As relações sino-americanas, no entanto, nem sempre estiveram em posição de 

harmonia e cooperação. Ao longo dos séculos XX, as potências estiveram envolvidas em 

guerras e disputas territoriais, divergindo na sua maior parte. Esses conflitos ficaram marcados 

pelo pragmatismo político e a estratégia militar. 

A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, pode ser considerada como um ponto crucial 

no início das relações entre o que viria a ser a RPC e os EUA. Em uma perspectiva cultural 

chinesa, o início da Segunda Guerra Mundial seria o conflito entre chineses e japoneses 

iniciado em 1937. (Harmsen, 2013) Esse conflito, que só teve fim em 1945, contou com a 

participação de URSS e EUA. 

Em 1941, após o ataque feito pelos japoneses a Pearl Harbour, os norte-americanos 

intensificaram a campanha de auxílio à China na guerra pela retomada da Manchúria. Com a 

declaração de guerra dos EUA feita ao Japão, o fluxo de apoio financeiro através da política 

rooseveltiana de Lend-Lease62 aumentou significativamente. Através da medida, os EUA 

distribuíram cerca de U$ 1,6 bilhões, a preços de 1941. (Schumann et al., 1982, p. 468) Além disso, 

deslocaram aviões e pilotos de guerra para proteger a China dos ataques aéreos japoneses. 

                                                             
62 A política de Lend-Lease, de Roosevelt, durou de 1941 a 1945. Em geral, consistia na troca de insumos 
básicos como petróleo, comida e material bélico pela possibilidade de usar as instalações militares dos países 
parceiros. Dentre estes, estiveram envolvidos: Reino Unido, França, República da China (RdC), União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e outros aliados.  

https://pt.scribd.com/author/576923814/Peter-Harmsen


95 

Nos anos de unificação contra os japoneses, avanços foram feitos na relação entre os 

EUA e a RPC. Em 1943, o fim do mando extraterritorial63 devolveu aos chineses soberania 

sobre seu território e acabou com os 100 anos de privilégios legais retidos pelos norte-

americanos. Apesar do avanço na cooperação com Chiang Kai-Shek, as relações com os 

comunistas avançavam lentamente. 

A substancial contribuição econômica estadunidense fez parte de uma política 

pragmática de apoio militar aos combatentes antinipônicos. O inimigo comum, então, uniu os 

interesses dos comunistas chineses e dos norte-americanos. O fim da disputa contra o Japão 

rapidamente reascendeu as divergências entre comunistas e nacionalistas internamente na 

China, também impactando o posicionamento dos EUA. 

Sob a presidência de Truman, os EUA se posicionaram64 de forma ambígua na guerra-

civil, apoiando militarmente e financeiramente os nacionalistas. Com o avanço dos comunistas 

no território continental da China e a fuga do KMT para Taiwan, os EUA apostaram em uma 

aproximação com os comunistas. O documento lançado pelo departamento de estado norte-

americano, China White Paper, mostra como Truman estava disposto a negociar 

abandonando os nacionalistas, permitindo a captura de Taiwan pelos comunistas e até 

reconhecendo a RPC em seus primeiros anos. (Ashurst, 1968) Contudo, Mao e a cúpula do 

regime preferiram se aproximar da URSS, distanciando-se dos EUA e “capturando todas as 

propriedades consulares dos Estados Unidos”. 

As relações entre China e EUA se deterioraram mais profundamente nos anos 

seguintes. Logo após o final da Segunda Guerra Mundial e a consequente rendição japonesa, 

o território da Península da Coreia foi divido em dois a partir do 38º paralelo de latitude norte. 

A Coreia do Norte com regime comunista apoiada por soviéticos e chineses e a Coreia do Sul 

apoiada pelos Estados Unidos, em sequência ao modelo bipolar estabelecido na Guerra Fria. 

Em 1950, a Guerra da Coreia teve início, canalizando as disputas entre as duas Coreias. O 

conflito na Coreia colocou chineses e norte-americanos em lados opostos. Após o avanço das 

tropas sul-coreanas apoiadas pela ONU e lideradas pelo General Douglas MacArthur até o rio 

                                                             
63 Mando extraterritorial foi uma política de concessão administrativa e comercial de áreas na China a países 
que negociaram termos após as Guerras do Ópio. Esses territórios com controle administrativo estrangeiro 
contavam com portos, indústrias, polícias e até bases militares destes países. 
64 Em 1945, o General George Marshall vai à China para negociar um cessar-fogo e depois, em 1947, com 
General Wedemeyer, recomenda-se um apoio em larga escala ao KMT para barrar os avanços dos comunistas. 
Apesar de, em 1949, os EUA afirmarem não ter apoiado nenhum lado na guerra, financiamento ao exército 
nacionalista foi concebido em 1948 no China Aid Act. 
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Yalu, em outubro de 1950, os chineses entram intensamente na disputa promovendo 

manobras bélicas contra os EUA. 

O armistício da Guerra da Coreia (1953) responsável pelo cessar-fogo na região, é 

assinado pelo comandante dos voluntários do povo Chinês e traduzido para o inglês, coreano 

e chinês, demonstrando a relevância da China para o desfecho. Também são signatários do 

documento os comandantes chefes das Nações Unidas e o comandante supremo do exército 

popular coreano. O documento estipula uma zona fronteiriça desmilitarizada de dois 

quilômetros de extensão entre a parte sul e norte da Coreia. 

A entrada de tropas norte-americanas em território chinês durante a Guerra da Coreia 

fez crescer um forte sentimento antiestadunidense na população chinesa. Ao mesmo tempo, 

o aumento do Macartismo nos EUA aflorou o anticomunismo que se manteve em alta durante 

o início dos anos 50. Após o episódio da Guerra da Coreia, o estreito de Taiwan passou a ser 

vigiado de perto pelos EUA, que mobilizou a sétima frota de seu exército para região. 

Nessas circunstâncias (conflito na Coreia), a ocupação das ilhas Formosa 
pelas forças comunistas seria uma ameaça direta à segurança do pacífico e 
às forças dos Estados Unidos performando a sua posição legal e necessária 
na região. De acordo com essa situação, ordeno a Sétima frota na prevenção 
de qualquer ataque em Formosa. Estou noticiando ao governo chinês que 
pare com todos os ataques direcionados ao continente. A Sétima Frota 
garantirá o cumprimento de tais medidas. (Truman, 1950, tradução própria) 

Foi ao final da Guerra da Coreia que a tensão com relação à Taiwan teria intervenção 

direta norte-americana. O final da guerra civil chinesa deixou algumas arestas de unificação 

do país. O ponto mais vulnerável foi a divisão entre RPC e RdC. Chiang Kai-Shek, líder do KMT, 

após fugir do continente e refugiar-se em Taiwan, continuou contando com suporte 

estadunidense para implementar reformas econômicas, em constante ameaça de contra-

atacar os comunistas e a RPC. Bombardeios nas ilhas vizinhas a Taiwan foram feitos entre 

1952-1954, com hostilidades de ambos os lados e mobilização de forças. O ápice ocorreu em 

1954, com preparativos da RdC para invadir o território continental da China, em 

desembarque nas ilhas de Quemoy e Matsu, a poucos quilômetros da costa. Este episódio, 

conhecido como a primeira crise do estreito de Taiwan, terminou com um armistício. 

O acordo de defesa mútua, assinado entre RdC e EUA em dezembro de 1954, ainda 

mantém partes de seu conteúdo. Consistui-se num acordo para repelir qualquer ataque de 

forças estrangeiras na região de Taiwan e Pescadores. Além disso, a resolução de Formosa, 
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aprovada pelo senado norte-americano e endossada pelo presidente Eisenhower, foi um 

marco no comprometimento de política de Estado para manutenção da RdC, permitindo que 

o presidente mobilize forças do exército estadunidense. 

Na Conferência de Genebra (1954), que tratou da guerra da Indochina e dos acordos 

na Coreia, o primeiro-ministro e representante da RPC Zhou Enlai tentou uma aproximação 

via cumprimento de aperto de mãos com o embaixador norte-americano John Foster Dulles 

que, no entanto, não o reconhece e o ignora. Desse episódio em diante, até meados dos anos 

60, as conversas aconteceram por meio extremamente formal em ambientes diplomáticos. 

Após falha na manutenção dos acordos da Conferência de Genebra65, a Guerra do 

Vietnã66, iniciada em 1957, opôs mais uma vez os interesses de chineses e estadunidenses. As 

agitações derivaram um conflito em maior escala, com norte-americanos e comunistas, 

chineses e soviéticos, apoiando seus respectivos aliados. A porção sul do país se opunha à 

unificação, com receio de implementação de um regime comunista. O apoio dos EUA foi decisivo 

para os longos anos da guerra, que só viria ao final em 1975. A simpatia da República Popular 

do Vietnã à China e ao maoísmo trouxe apoio chinês, que chegou a enviar tropas à região. 

A presença militar norte-americana no Sul do Vietnã, em Laos e Camboja durou por 

mais de uma década e contou com cerca de 500 mil soldados, com grande quantidade de 

mortos. Orientados pela “teoria do dominó”, de que a queda de um governo comunista 

provocaria a caída de outros, os políticos dos EUA atuaram sistematicamente na região para 

evitar o avanço de governos socialistas e comunistas como o do líder vietnamita Hồ Chí Minh 

(1890-1969). Passando por diferentes presidentes, a opinião pública norte-americana se opôs 

fortemente ao conflito durante os anos 60 e 70, com grandes protestos internos. Em 1973, 

sem perspectivas de final da guerra, os EUA começaram a retirar suas tropas.  

A “perda da China”67 (Waldron, 2013) e do Vietnã aconteceram em um período em 

que os EUA tinham metade da riqueza mundial e enorme influência internacional. (Chomsky; 

2010) Os formuladores das políticas externas no período tinham a clareza da posição superior 

                                                             
65 O Acordo de Genebra, similar ao acordo concretizado na Coreia, foi um acordo assinado por grandes 
potências da época após a frustrada tentativa francesa de reestabelecimento de sua colônia na região da 
Indochina. Após a conferência, o Vietnã ficou divido em duas partes, norte e sul, pelo 17º paralelo.  
66 Conhecida também como Segunda Guerra da Indochina, foi um conflito que opôs a República Democrática 
do Vietnã e a República do Vietnã. Característico da Guerra Fria, essa disputa contou com apoio de soviéticos e 
chineses ao norte e de potências ocidentais, principalmente os EUA, ao sul. 
67 “Loss of China” é parte do discurso político pós-proclamação da RPC e evidencia como os EUA tiveram 
participação ativa na construção de uma China não-comunista. A derrota faz parte do declínio geopolítico que 
se acentua com a derrota na Guerra do Vietnã. 
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e se utilizavam disso para implementar uma agenda de construção da “nova ordem global” 

pós-Segunda Guerra, sob domínio estadunidense. Nas palavras de George Kennan no 

memorando PPS23, de acesso restrito, o chefe do Departamento de Planejamento Político de 

Estado afirma: 

Pensando a respeito do extremo Oriente (...) Deveríamos dispensar a 
aspiração de ‘sermos apreciados’ ou de sermos considerados como 
repositório de alta mentalidade do altruísmo internacional. (...) Deveríamos 
parar de falar sobre vagos e – para o extremo Oriente – objetivos irreais de 
direitos humanos, melhoria da qualidade de vida e democratização. O dia 
não está longe de quando nós teremos de lidar com conceitos estritos de 
poder. O quanto mais longe estivermos de slogans ideais, melhor. (Kennan; 
1948, tradução própria) 

O pretexto, à época, era o de barrar o avanço comunista em diversas partes do globo. 

Essa retórica legitimava intervenção e apoio militar a guerras em territórios da Ásia que 

mantivessem governos “aliados”. Em 1960, um dos mais famosos debates da TV norte-

americana trouxe a visão dos candidatos à presidência do país. Nixon e Kennedy discordaram 

sobre a defesa das ilhas de Quemoy e Matsu. Nesse momento, Kennedy argumenta que “as 

ilhas são indefensáveis militarmente”, enquanto Nixon reforça que “são uma área de 

liberdade, não devemos nos submeter aos comunistas como princípio”. (Norris, 2010) Essa 

questão, essencial para vitória de Kennedy nas eleições, opôs visões de continuidade e 

descontinuidade da política de defesa norte-americana. Nixon, ironicamente, defensor de 

uma posição mais antagônica com o país asiático, acabou por ser o grande responsável por 

uma reaproximação diplomática. 

A diplomacia do “Ping-Pong”, como ficou conhecida, é o embrião das relações 

modernas entre China e EUA que se iniciaram com uma partida de tênis entre Glenn Cowan e 

Zhuang Zedong. Foi a partida deste esporte no campeonato mundial de tênis de mesa, em 

1971, no Japão, que construiu o caminho para Nixon encontrar-se com Mao. 

A aproximação entre os países durante os anos 70, não seria possível sem a 

fragmentação das relações com o bloco comunista. O conflito fronteiriço entre China e a URSS 

é central no processo de rompimento ideológico com o modelo soviético de desenvolvimento. 

Desde então, as relações diplomáticas e comerciais entre os dois países avançaram. 

Com o pretexto de barrar a expansão soviética, houve um estratégico fortalecimento de 

aliança. Em 1971, os EUA fazem o histórico reconhecimento da RPC, concedendo-lhes o 

assento no Conselho de Segurança da ONU pertencente à RdC. 
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As divergências sobre o reconhecimento da RdC em detrimento da RPC são, até os dias 

atuais, um dos entraves primordiais para um aumento das relações bilaterais. Apesar das 

concessões na ONU e reconhecimento da RPC, os EUA continuaram a oferecer suporte ao 

governo de Taiwan. Da mesma maneira, a RPC ofereceu suporte ao Vietnã durante a guerra e 

à Coreia do Norte. 

Em fevereiro de 1972, o Comunicado de Shanghai, assinado pelo presidente Nixon e 

pelo presidente Mao68, é um marco histórico nas relações diretas entre os países. Desde a 

fundação da RPC, os países mantiveram pouco diálogo e cooperação. O estabelecimento 

dessa nova dinâmica, nos anos 70, foi essencial para a trajetória consequente de maior 

integração à ordem comercial global. 

No documento, temas de desacordo entre as nações foram abordados. No tangente à 

guerra da indochina, a China se posicionou em apoio ao Vietnã: “Onde há opressão, há 

resistência”. O lado chinês colocou as premissas de política externa que orientavam o país. 

Todas as nações, grandes ou pequenas, deveriam ser iguais. Grandes nações 
não deveriam oprimir pequenas nações, assim como nações fortes não 
deveriam oprimir os fracos. (...) O lado chinês declara apoio (...) que as 
pessoas de todos os países têm o direito à escolha de seus sistemas sociais, 
de acordo com seus próprios desejos de proteção, independência, soberania 
e integridade territorial de seus países, se opondo à agressão estrangeira, 
interferência, controle e subversão. Todas as tropas estrangeiras devem ser 
retiradas para seus próprios países. (NPLM, Comunicado de Shanghai, 1972, 
tradução própria) 

Dessa maneira, os chineses declararam apoio aos povos de Laos, Vietnã e Camboja. O 

documento também dispõe sobre a transição entre o final da Guerra do Vietnã e a 

reunificação do país. Sobre a Coreia, os chineses reivindicaram também a reunificação do 

território e a retirada das tropas estadunidenses da região, dando continuidade ao projeto 

contra expansão japonesa. As disputas entre Índia e Paquistão também foram abordadas, com 

intuito de estabelecer uma fronteira em Jammu e na Kashmira, sendo que os chineses 

apoiaram os paquistaneses por uma “autodeterminação”. No entanto, o ponto considerado 

essencial para o avanço nos diálogos foi Taiwan. 

O lado chinês reafirma a sua posição: Taiwan é uma questão crucial, 
obstruindo a normalização das relações entre China e EUA; o governo da RPC 

                                                             
68 Estiveram também presentes neste encontro histórico o assistente do presidente Nixon, Dr. Henry Kissinger, 
e, do lado chinês, o primeiro-ministro Zhou Enlai. Ambas são figuras cruciais para construção das relações 
contemporâneas sino-americanas. 
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é o único governo legal da China; (...) O governo chinês se opõe firmemente 
a qualquer iniciativa que tenha como objetivo a criação de ‘uma China, uma 
Taiwan’, ‘uma China, dois governos’, ‘duas Chinas’, uma ‘Taiwan 
independente’ ou busque que ‘o status de Taiwan siga indeterminado’. 
(Shanghai, 1972, tradução própria) 

Do outro lado, os norte-americanos se mostraram dispostos a realizar concessões. A 

primeira grande concessão na busca da “Paz na Ásia” foi a retirada das tropas estadunidenses 

do Vietnã. Em relação à República (sul) da Coreia, declararam a intensão de diminuir as 

tensões na região, mantendo “relações próximas” com a República da Coreia e Japão. Em 

consonância com as decisões do Conselho de Segurança da ONU, os EUA apoiaram o cessar-

fogo entre Índia e Paquistão. A questão principal, sobre a Taiwan, foi abordada: 

Os EUA declaram: Os Estados Unidos reconhece que todos os chineses, em 
ambos os lados do estreito de Taiwan, pertencem somente à uma China e 
que Taiwan é parte da China. Os EUA não contestam essa posição, 
reafirmando os interesses em uma solução pacífica da questão de Taiwan 
pelos próprios chineses. Com essa perspectiva em mente, reafirma o último 
objetivo, de retirada de todas as forças e instalações militares 
estadunidenses de Taiwan. Enquanto não efetivado, irá progressivamente 
reduzir as forças e instalações militares conforme as tensões na área 
diminuírem. (Shanghai, 1972, tradução própria) 

Com essa declaração, os EUA se comprometeram em retirar suas tropas conforme as 

tensões diminuíssem e reconheceram a existência somente uma China. A “facilitação 

progressiva do desenvolvimento comercial entre os dois países” era parte fundamental do 

acordo. De fato, para que as relações comerciais entre China, EUA e o resto do mundo 

avançassem, foi necessário primeiro estabilizar as relações bilaterais sino-americanas. 

Em 1975, quando o presidente norte-americano Gerald Ford visitou a China, as 

relações continuavam em ascensão. A presença do então Secretário de Estado e Conselheiro 

de Segurança Nacional Henry Kissinger fortaleceu o caráter de linearidade entre as relações. 

Com a morte de Mao e de Zhou Enlai, ambas em 1976, a liderança chinesa passou por 

um período de turbulência interna até que emerge a figura de Deng Xiaoping, que dá 

seguimento aos planos de aproximação com o Ocidente do final do período maoísta. 

Após uma série de viagens por países vizinhos, Deng Xiaoping vai aos EUA em 1979, 

sendo o primeiro líder chinês a visitar o país. Neste mesmo ano, o presidente norte-americano 

Jimmy Carter, em um segundo comunicado conjunto, concedeu o completo reconhecimento 

diplomático à China. Implementando a política de “uma só China”, ambiguamente, é aprovado 
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o Taiwan Relations Act (1979), permitindo a entrega de armamento a Taipei. Após o ato, o 

não reconhecimento diplomático de Taiwan não afetou as relações comerciais na região. 

A questão de Taiwan e da RdC permanece com grande importância nos anos 1980. 

Durante a administração de Ronald Reagan, as relações com o presidente chinês Li Xiannian 

se desenvolveram. No entanto, em 1982, um terceiro comunicado sobre a questão 

diplomática entre os países foi expedido após negociações sobre a venda de armamento 

norte-americano aos Taiwaneses. Apesar do avanço no comércio exterior de ambos, o 

impasse da ilha de Taiwan persistia. 

Os seis pontos assegurados pelo governo dos EUA na questão de Taiwan foram os 

seguintes: 

- Os EUA não determinam uma data para o fim de vendas de armamento à Taiwan. 
- Os EUA não alteram os termos do Taiwan Relations Act (1979). 
- Os EUA não consultarão a China antes de tomar decisões sobre a venda de armas a Taiwan. 
- Os EUA não farão mediação entre China e Taiwan. 
- Os EUA não alteram a sua posição sobre a soberania de Taiwan, mantendo que a questão 
deva ser decidida pacificamente pelos chineses e que não haverá pressão para Taiwan entrar 
em negociações com a China. 
- Os EUA não reconhecem formalmente a soberania chinesa de Taiwan. (EUA-RPC, 1982, 
tradução própria) 

Com isso, as discordâncias sobre a transição de Taiwan se intensificam. Contudo, 

pouco tempo depois, em viagem à China, em 1984, Reagan reaproxima os dois países ao 

permitir vendas de armamento aos chineses. Sob pretexto de proteção antissoviética, foram 

comercializados oficialmente entre Estados diversos tipos de equipamentos militares, como 

helicópteros, explosivos e munições. 

Durante os anos da presidência de Ronald Reagan (1981-1989) a pauta antissoviética 

orientou a política externa dos EUA. Com isso, a China era vista como um aliado importante 

contra a expansão da URSS. Entre 1983 e 1988, os países viveram os anos dourados de suas 

relações após a superação da crise da venda de armas a Taiwan. (Mann, 1999) 

Neste período inédito, navios de guerra norte-americanos atracam em portos 

chineses. Ambos os países experimentam uma convergência sem precedentes. Com a política 

de abertura econômica, os chineses buscavam tecnologias estrangeiras para aumentar a 

produtividade interna. Ao mesmo tempo, os EUA buscavam acesso ao mercado interno chinês 

enquanto fortaleciam os esforços antissoviéticos. 

Apesar das conexões superficiais entre os países, resumidas aos altos escalões da 

burocracia, as mudanças materializadas na cultura chinesa foram notáveis. Pela primeira vez 
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desde a instauração da RPC, um líder (Zhao Ziyang) apareceria vestido em roupas ocidentais 

(1985) em demonstração de aproximação com as tradições do Ocidente. Além disso, Hu 

Yaobang foi mais longe, ao sugerir que os chineses deveriam “preparar mais garfos e facas, 

comprar mais pratos e se sentar ao redor da mesa em estilo ocidental, ou seja, comer dos 

próprios pratos (...) Evitando, assim, doenças transmissíveis”. 

Apesar dos anos de clara aproximação, ao final do mandato de Reagan, a eminente 

queda da União Soviética e sua fragmentação (1988-1991) levaram as relações entre China-

EUA a outros rumos. A necessidade de aliança estratégica diminuiu e as relações perderam 

centralidade geopolítica, encaminhando-se apenas pelo caráter mais comercial. 

Com o incidente da Praça da Paz Celestial (Tiananmen), em julho de 1989, as relações 

bilaterais mudariam drasticamente. Com o discurso antissoviético em decadência, a repressão aos 

protestos estudantis na China foi ecoada no Ocidente. A mudança de liderança na China 

aconteceu para uma linha com menos simpatia ao Ocidente, deixando evidente que não há o risco 

de queda da RPC. O impacto de Tiananmen foi evidente nas relações internacionais chinesas, 

freando a iniciativa que vinha sendo feita, desde 1986, para integrar o Acordo Geral sobre Tarifas 

e Comércio (GATT). (Feng; 2006) 

Pressionado pelo congresso, o presidente George W. Bush69 rompeu relações entre o 

exército estadunidense e o Exército Nacional de Liberação (ENL). Desde a década de 70, o ENL 

buscava armamentos e equipamentos militares modernos. Parte considerável da relação com 

os EUA se situava nessa dinâmica. Com as dificuldades diplomáticas entre os países pós-

Tiananmen, a China se viu obrigada a recorrer a outros países para desenvolver seu exército, 

sendo a Rússia o principal aliado neste caminho. 

Na esteira das sanções implementadas pelos norte-americanos aos chineses, talvez a 

mais importante, fosse o bloqueio ao financiamento via instituições internacionais em caso 

de grave violação dos direitos humanos. No caso, o ENL, acusado de atirar contra 

manifestantes desarmados, pavimentava as restrições. O Banco Mundial era um importante 

financiador de políticas econômicas chinesas. Os empréstimos destinados ao país tinham 

melhor retorno por conta de uma alocação mais eficiente dos recursos, o cenário de reformas 

econômicas contribuía para maiores recursos destinados à China. Em 1989 ano dos incidentes 

                                                             
69 Bush (1989-1993) teve sua candidatura presidencial apoiada por Deng Xiaoping. Mesmo após a crise 
diplomática, motivadas pelo convite norte-americano, vetado pelo PCCh, para o jantar presidencial a Fang 
Lizhi, o principal articulador de ideias liberais na China, as relações entre os países se mantinham amistosas. 
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de Tiananmen, o Banco havia emprestado U$ 1,3 bilhões e havia programado mais U$ 2,3 

bilhões em financiamento para o ano seguinte. (Mann; 1999) O Japão também se comprometeu, 

após articulações norte-americanas, ao bloqueio financeiro de mais U$ 5,6 bilhões. 

O movimento nos EUA que rechaçava a repressão do governo chinês foi, em grande 

parte, encabeçado pelo senador democrata George Mitchell, de Maine, líder da maioria na 

época. Nos anos anteriores, a política externa com relação à China havia sido uma posição 

bipartidária entre republicanos e democratas. Contudo, a oposição discreta do presidente 

Bush mostrava que os democratas estavam dispostos a tomar duras medidas por conta da 

violação de direitos humanos. 

Quando procurado por um grupo de empresários que reclamavam sobre a legislação 

que iria prejudicar os negócios de suas fábricas em solo chinês, especialmente Paul Fireman, 

CEO da Reebok, Mitchell responde: “‘Se precisar de um lugar para fazer seus sapatos, eu tenho 

20 mil trabalhadores das fábricas de tênis em Maine que estão desempregados e que 

poderiam usar esses empregos’”. (Mann, 1999, p. 199, tradução própria) 

O diálogo evidencia que o embrião das disputas políticas entre EUA e China ao redor 

da estruturação das cadeias produtivas multinacionais já estavam presentes em 1989. Nesse 

momento, a pauta dos direitos humanos, antirrepressão chinesa em Tiananmen, se inseria em 

meio ao discurso democrata que sinalizava descontentamento das indústrias com a mão de 

obra intensiva que migrava para China, deixando um rastro de desemprego nos EUA. Neste 

contexto, os democratas se posicionavam contrários ao aprofundamento das relações com a 

China e os republicanos, representados pelo presidente, buscavam conciliações. 

Com a queda do muro de Berlin e a dissolução do bloco soviético, o regime de Pequim 

exacerbou as medidas para garantir sua manutenção. A repressão aos movimentos opositores 

de Tiananmen aumentaram e tomaram outros rumos, causando aversão na opinião pública 

norte-americana. Na esteira de protestos, os congressistas começaram a impor sansões 

econômicas. Mesmo com o lobby de diversos setores, privados e públicos que tentavam 

reverter as represálias ao comércio com a China70, as medidas foram implementadas. 

Apesar da ampla mobilização da opinião pública e do Congresso norte-americano, uma 

operação secreta foi enviada para Pequim logo após a crise de 1989. Com objetivo provável 

                                                             
70 No caso, além de empresários que defendiam suas fábricas em solo chinês, a própria burocracia estadunidense 
clamava para manutenção dos tratados de vendas de armamento realizados anos antes. Robert J. Lagomarsino, 
representante republicano no Comitê de Relações Exteriores, fez incursões ao Congresso para suspensão das 
sanções comerciais de equipamentos de monitoramento e filmagem vendidos ao ELP. (Mann, 1999, p, 223)  
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de tentar manter as relações entre os países, Bush demonstrava ser opositor das medidas 

tomadas pelo Congresso e que se via obrigado a acatar. O Conselheiro de Segurança Nacional 

Brent Scowcroft levou pessoalmente a mensagem a Deng Xiaoping sobre o impacto negativo 

dos julgamentos dos manifestantes dos protestos em Tiananmen na opinião pública dos EUA. 

Os estudantes chineses nos EUA viraram alvo de debates políticos entre o Congresso e 

a presidência. A politização inerente do movimento estudantil, principal articulador das 

manifestações na China, também atingiria os estudantes fora do país. A crise se estendia em 

diversos aspectos das relações bilaterais e, depois de uma decisão do presidente Bush, 

permitiu-se uma estadia prolongada aos estudantes chineses. 

No início dos anos 90, as relações entre os países enfrentaram um novo impasse. Os 

defensores de uma aproximação com os chineses argumentavam a necessidade de um aliado 

no embate com os soviéticos. Nixon e Kissinger ainda eram os mais proeminentes políticos 

que eram favoráveis ao reencontro. Em julho de 1989, Kissinger se manifestou “Os EUA 

precisam da China como um contraponto aos interesses soviéticos na Ásia”. Contudo, o 

avanço do desmantelamento da URSS enfraqueceu este argumento. 

Em fevereiro de 1990, Lawrence Eagleburger foi à Comissão de Assuntos Externos no 

Senado norte-americano testemunhar sobre a estratégia em relação à China. Em sua fala, 

deixou clara a mudança de atitude. 

“Nós reconhecemos que as dramáticas reformas ocorrendo no leste europeu e na 

União Soviética alteraram a cena estratégica” Evidenciando que as relações com os chineses 

eram atreladas ao contrabalanceamento aos soviéticos. “Enquanto as tensões EUA-URSS 

estão diminuindo, o valor estratégico de nossa relação com a China não.” Dessa maneira, o 

Vice-Secretário de Estado afirmava a intenção de manter relações próximas com os chineses 

por outras razões. “A proliferação de mísseis e armas nucleares, proliferação de armas 

químicas e poluição ambiental”. (Eagleburger, 1990) 

Essa nova retórica evidência como o regime de Pequim deixou uma posição de 

cooperação com os EUA em ofensiva antissoviética para se tornar uma articulação perigosa. 

As relações bilaterais entre países passaram a se justificar sob o risco de vendas de armas 

nucleares ou químicas a outros países. A China passava a ser uma ameaça. 

O debate sobre o posicionamento estratégico em relação ao governo chinês tornou-se 

central no decorrer dos anos 90. A questão que balizou este tema foi a revogação do status 
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de Nação Mais Favorecida71 (Most Favoured Nation), dispositivo que permitia à China 

comercializar com os EUA em condições semelhantes às nações que mantinham parceria 

econômica. No início dos anos 90, o status de NMF da China foi colocado em pauta. Após 

mobilização de alguns setores econômicos, como os produtores de brinquedos e de trigo, a 

NMF ficou condicionada ao cumprimento de normas de direitos humanos. 

O embate político sobre os direitos humanos condicionarem as relações comerciais 

entre os países se inicia nos anos 90, em meio ao aumento de um princípio bélico que guia a 

política exterior dos EUA. Durante esse período, organizações Tibetanas entraram com 

pedidos de sanções para alteração da China como NMF com base nos direitos humanos. Essas 

questões contradiziam a posição adotada pelos EUA nos anos 70 na aproximação com os 

chineses. As disputas internas no estado norte-americano forneciam visões antagônicas sobre 

como lidar com essas questões. 

Na reunião secreta de 1971, quando Kissinger se encontra com Zhou Enlai, ficou claro 

que a posição norte-americana era de que os assuntos internos da China eram questões dos 

chineses. Nesse mesmo caminho, em 1972, a reunião de Nixon com Mao encaminhou o mesmo 

posicionamento: “O que nos traz juntos é o reconhecimento de uma nova situação no mundo e 

o nosso reconhecimento de que o importante não é a filosofia interna de uma nação, o que é 

importante é o posicionamento com relação ao resto do mundo e nós”. (Kissinger, p. 750, 2011) 

Essa visão é decorrente da ideia de “evolução pacífica”, que seria aprofundada nos 

anos seguintes e no final dos 90. O pressuposto era de que a queda do comunismo na China 

viria através de uma corrosão comercial e cultural a partir dos intercâmbios, baseados nas 

experiências do leste europeu e da URSS. 

Lentamente, nos anos 90, as sanções nos financiamentos do Banco Mundial foram 

flexibilizadas condicionadas à permissão para que Fang Lizhi e sua família deixassem o país 

asiático. Os bilhões de dólares vindos do Banco Mundial e do Japão, importantes para a 

retomada das atividades econômicas na China no pós-89, foram desbloqueados após 

superação da crise diplomática. 

                                                             
71 A NMF é uma ferramenta de comércio internacional que permite acordos entre nações com padrões 
específicos. A nação que concede este status concorda em estabelecer o mesmo padrão de comércio a todas as 
outras nações que possuem o mesmo credenciamento. Esse tratamento diferenciado pode pressupor menores 
taxas de importação, facilitações alfandegárias e, o mais importante, a não-discriminação comercial. 
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Os maiores críticos do posicionamento de Bush com relação à China eram os senadores 

democratas, como Mitchell e Pelosi72. Outros senadores envolvidos no assunto de 

proliferação de armas, como Al Gore, John Glenn e Joseph Biden, também eram defensores 

das restrições à China com base no discurso dos direitos humanos. 

Nos anos finais da administração de George H. W. Bush (1989-1993), as relações 

bilaterais entre os dois países haviam avançado consideravelmente em termos comerciais. 

Contudo, aspectos como o comércio de armamentos não retomaria o patamar pré-1989. A 

posição de favorecimento das relações comerciais consolidada pelo presidente republicano 

foi ponto central nos debates eleitorais que levariam à vitória do democrata Bill Clinton. 

Clinton pavimentou sua retórica eleitoral, entre outras pautas, com a crítica ao 

posicionamento de Bush sobre os direitos humanos na China. Apesar do aparente 

antagonismo, foi no período da presidência de Clinton que a integração com os chineses 

alcançaria o patamar mais elevado. 

No primeiro ano de mandato, o presidente Clinton já enfrentava grandes dilemas que 

acompanhariam a sua política externa nos anos seguintes. A votação no congresso sobre o 

status de NMF, feita ano após ano, desde 1989, colocou condições específicas sobre as quais 

direitos humanos e proliferação de armas deveriam ser priorizados. Caso as especificações 

não fossem aprovadas, seria revogado o status comercial. 

Em 1994, por exemplo, após intensos debates entre agricultores e ativistas de direitos 

humanos, foi aprovado o status de NMF da China no Congresso dos EUA. Um duplo processo 

de restauração das relações diplomáticas acontece nos anos 90. De um lado, os chineses 

estabelecem diálogos próximos com governos como o da Coreia do Sul, Japão e Reino Unido, 

antigos aliados dos norte-americanos em ímpetos pós-Tiananmen, e, de outro lado, os EUA 

passaram por momentos de barganha por apoio em instituições internacionais73 e 

comprometimento em acordos de não-proliferação de armamento74. 

Com a eleição de Clinton, as hostilidades que vinham sendo revertidas durante o 

governo Bush converteram-se em uma grande aproximação entre os países. O presidente 

                                                             
72 A senadora Nancy Pelosi, antiga opositora do regime de Pequim, ganhou protagonismo após os protestos de 
Tiananmen, quando interviu, com uma legislação, para adiar a volta ao país asiático de quarenta mil estudantes 
chineses que estavam em solo estadunidense. 
73 A invasão norte-americana ao Iraque, por exemplo, foi votada nas Nações Unidas e apesar de não contar 
com apoio explícito por parte dos chineses, contou com a abstenção. 
74 Em 1992, a China assina carta garantindo o comprometimento com o Regime de Controle de Tecnologia de 
Mísseis.  
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conseguiu unificar a posição democrata que fazia oposição no governo de Bush. 

Aparentemente defendendo duramente as questões dos direitos humanos contra a China, os 

anos de Clinton (1993-2001) possibilitaram a unificação do Congresso, levando a maior 

aproximação com a China. 

Nos primeiros anos, a possibilidade de reverter o status de NMF foi fortemente 

combatida com lobby dos setores comerciais que seriam impactados com a medida75. De fato, 

desde a retomada das relações diplomáticas que foram reprimidas em 1989, os países haviam 

aumentado drasticamente o fluxo comercial. Em apenas dois anos, o valor total de 

exportações e importações havia crescido 70%76. As exportações da China aos EUA se 

tornariam cada vez mais importantes, da mesma maneira que as importações feitas pelos EUA 

oriundas da China cresciam ano após ano. 

Gráfico 17 - Relações comerciais entre China e EUA, em %, 1992-2001 

 
Fonte: UNCOMTRADE Elaboração Própria 

A inviabilidade de uma ruptura comercial entre os países fica exacerbada diante do 

aprofundamento acontecido durante os anos 90. A legitimação de política exterior de ambas 

as partes dependia do crescimento econômico advindo das relações comerciais. Da parte 

norte-americana, as importações vindas de territórios chineses em setores intensivos em mão 

                                                             
75 O CEO da Mattel, Jill Barad, evidencia que caso revertidas as tarifas de importação de NMF, a companhia 
perderia sua capacidade de competir no mercado internacional. De acordo com a UNCOMTRADE, em 1994 as 
importações de brinquedos e jogos infantis, ou seja, produtos de baixa tecnologia, somavam 15% (U$ 6 Bi, FOB) 
do total das importações feitos pelos EUA. Artigos derivados da indústria têxtil somavam 24%(U$ 9,4 Bi, FOB). 
76 Dados da UNCOMTRADE, FOB. 
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de obra garantiam as exportações de multinacionais ao resto do mundo e consumo interno a 

preços acessíveis na medida em que o poder de compra estadunidense declinava. 

Gráfico 18 - Índice de Poder de Compra de consumidores Urbanos, em dólares, 1913-202177 

 
Fonte: FED. Elaboração própria. 

Os chineses seguindo o processo de reformas econômicas com incorporação de mão 

de obra em indústrias voltadas a exportação, tinham a necessidade de ampliar as exportações 

para garantir o desenvolvimento econômico. Assim, a aproximação com o Ocidente, em 

particular os EUA, fazia parte de uma estratégia pragmática de fomento às exportações. A 

revogação do status de NMF representaria uma drástica redução das relações comerciais 

entre os países devido às barreiras tarifárias e não-tarifárias. Dessa maneira, o congresso 

norte-americano mantinha uma chantagem à economia chinesa, uma votação anual do status 

de NMF. No entanto, caso implementada, a medida afetaria ambos os países. 

Internamente na China, em 1992, as viagens feitas ao Sul por Deng Xiaoping 

aceleraram o processo de reforma e abertura que esteve estagnado pouco depois de 

Tiananmen. Mesmo fora de posição política institucional, a mensagem passada por Deng ao 

ressaltar o avanço das ZEEs forçou Jiang Zenmin a aprofundar as aberturas comerciais. O 

resultado do processo foi um salto enorme no Investimento Estrangeiro Direto (IED) no país. 

A máxima histórica de 6,2% de IED dessa dinâmica ocorreu em 1993. 

                                                             
77 Dados de 16/08/2021. 
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Gráfico 19 - Fluxo de IED para China (% do PIB), 1979-2019 

 
Fonte: Banco Mundial. Elaboração Própria 

Consequentemente, as taxas de crescimento do país saltaram de um patamar de cerca 

de 4,2% em 1989 para 14,2% em 1992. Em poucos anos, a China passou de um país renegado 

ao país que cresce mais rapidamente no mundo. Em 1993, o FMI fez pela primeira vez um 

levantamento que tenta mensurar o tamanho da economia chinesa em termos de Paridade 

de Poder de Consumo e atestou que a economia chinesa era quatro vezes maior que o 

esperado. Sendo a terceira maior economia do mundo, o estudo foi capa do New York Times 

e mostrava que o país superava Alemanha. (NYT, 1993) 

Gráfico 20 - Taxa de crescimento do PIB anual, em %, de 1979 até 2001 

 
Fonte: Banco Mundial. Elaboração Própria. 
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No ano de 1993, 83.437 empresas foram abertas, representando um total de U$ 111 

bilhões de investimentos. Destas, 6.700 eram empresas estadunidenses, evidenciando que a 

corrida de investimentos era generalizada. (Mann, 1999, p. 285) 

No começo dos anos 90, a integração econômica entre os países era tamanha que 

qualquer medida de restrição comercial afetava gravemente ambas as economias. A questão 

comercial condicionada aos direitos humanos foi colocada de lado em 1994, quando os 

chineses confrontaram a negociação do NMF. Até então, a posição era de flexibilização de 

medidas internas para satisfazer os interesses de pressão dos norte-americanos. Conforme os 

acordos eram firmados com outras nações78, as imposições dos EUA perdiam força. 

À essa altura, o governo dos EUA buscava formas de implementar sanções relacionadas 

aos direitos humanos de forma diferente da revogação do NMF. O conselho de assessores 

econômicos liderado por Laura Tyson, por exemplo, avaliou a implementação de sanções 

centradas em empresas ligadas ao ELP, mas concluiu que seria difícil impor tais medidas de 

forma localizada. 

Por fim, em maio de 1994, Clinton faz pronunciamento sobre a questão79. O discurso 

conclui que as negociações com os chineses trouxeram avanços nas áreas de direitos 

humanos, mas que ainda havia inúmeros problemas. Contudo, seria “a melhor decisão no 

contexto dos nossos interesses de direitos humanos e outras áreas” manter o status de NMF 

e desconectá-lo da pauta dos direitos humanos. A pauta dos direitos humanos seria enviada 

à comissão da ONU para possíveis sanções. Dessa maneira, Clinton inicia uma nova 

abordagem nas relações com os chineses. A estratégia era deliberada de incorporar o país 

para agir na sua transformação através de propaganda (rádio e televisão)80, instituições 

internacionais, ONGs de direitos humanos e sanções expedidas sobre importação de armas 

fabricadas em solo chinês. Desse momento em diante, os caminhos da política externa do 

governo Clinton mudariam decisivamente no sentido de incorporar a China em instituições 

multilaterais, de comércio e governança global. 

                                                             
78 Em 1993, Helmut Kohl (primeiro-ministro alemão) fez viagem à China em busca de acordos produtivos. No 
ano seguinte, Joseph J. J. Chrétien, primeiro-ministro canadense, foi à China. As relações com a França também 
avançaram em 1994, depois do país proibir as vendas de armas à Taiwan. 
79 Dentre os muitos assuntos de contestação sobre direitos humanos, as prisões de trabalho, prisioneiros 
tibetanos, repressão de dissidência e assinatura da Declaração Universal de Direitos Humanos eram centrais. 
80 As rádios à época eram “A voz da América/Voice of America” e “Rádio Ásia Livre/Radio Free Asia”. 
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Meses após a nova atitude com relação à China, o presidente de Taiwan, Lee Teng-hui 

adotou medidas para evidenciar a importância diplomática do território e tentar reinserir-se 

na ONU. Através de uma série de “férias diplomáticas”, Lee viajou pelo mar do sul da China e 

se encontrou com líderes da Indonésia, Tailândia e Filipinas. A atitude teve reflexos nas 

relações entre EUA e China, que concordaram em proibir o acesso de autoridades Taiwanesas 

em solo norte-americano. Contudo, o congresso81 norte-americano aprovou, em 1995, uma 

medida pressionando o executivo a receber uma visita. 

A visita foi feita em junho de 1995. Imediatamente, ao ser informado sobre a situação, 

o governo chinês ordenou a retirada do embaixador em Washington. Além disso, decidiu não 

renovar a nomeação do embaixador norte-americano, James Sasser. Pela primeira vez desde 

1979, ambos países se encontravam sem representação diplomática. (Mann, 1999) 

Em resposta, o ELP conduziu uma série de exercícios militares na costa de Taiwan. Ao 

mesmo tempo, a RPC mobilizou forças em Fujian. O movimento deu origem a mais uma crise 

no estreito de Taiwan. Os EUA mostraram seu apoio ao governo de Taiwan em 1996, após a 

RPC anunciar testes de veículos anfíbios. Houve o deslocamento de um grande contingente 

militar norte-americano82. Os acontecimentos de março de 1996 precediam as eleições 

presidenciais taiwanesas, em clara ameaça ao processo decisório que ensaiava prejudicar Lee. 

Com essa nova escalada de tensões no estreito de Taiwan, a China passaria a integrar 

o centro das políticas de defesa norte-americanas. Os assuntos que outrora eram cuidados 

por burocratas de médio escalão passariam, a partir de então, à responsabilidade da alta 

hierarquia estadunidense. 

Apesar do rápido aumento da tensão militar no estreito de Taiwan, em 1996, as 

relações econômicas dos países não foram seriamente afetadas. As sanções de armamentos 

continuariam em vigor e os diálogos entre os países não foi suspenso totalmente. A crise de 

1996 do estreito de Taiwan foi um teste feito pelos chineses para entender até que ponto o 

presidente Clinton estava disposto a defender o território de Taiwan. Ao mesmo tempo, 

                                                             
81 O lobby do Kuomintang (KMT), partido nacionalista de Taiwan, havia se intensificado nos EUA após uma 
viagem frustrada de Lee às ilhas havaianas. A abertura do Instituto de Pesquisa Taiwanesa, que contava com 
um financiamento de mais de U$ 4,5 milhões de dólares anuais, foi decisiva para o posicionamento do 
Congresso, que, depois de 1995, contaria com maioria republicana. 
82 Visto como a maior mobilização de forças dos EUA desde a Guerra do Vietnã, os EUA enviaram dois porta-
aviões, dois destroyers, dois submarinos, uma fragata e outros sete navios de guerra. (Mann, 1999) 
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ambos os países haviam preparado medidas para amenizar a situação. No caso dos EUA, 

convidaram o presidente Jiang Zenmin a uma visita e afirmaram em carta: 

1) Os Estados Unidos opõe-se ou resiste aos esforços de Taiwan conquistar a 
independência. 
2) Não apoia a tentativa de criar ‘Duas Chinas’ ou uma China e uma Taiwan 
independente. 
3) Não apoiará a admissão de Taiwan à ONU. (Mann, 1999, p. 330, tradução 
própria) 

Com a mobilização de forças norte-americana, os chineses prontamente abriram 

diálogo e enviaram uma comitiva aos EUA em meio à crise. Paralelamente, soltaram ativistas 

pró-democracia, demanda do congresso estadunidense, enviando-os aos EUA. 

Os enfrentamentos e disputas entre os países rapidamente se transformaram em 

cooperação quando o processo eleitoral norte-americano iniciou. Em 1996, a CIA descobriu 

venda de anéis magnéticos utilizados para enriquecimento de Urânio feita pela China ao 

Paquistão. O procedimento, passível de sanções econômicas, é ignorado pelo alto escalão dos 

EUA com a condição de que tal procedimento não acontecesse outra vez. (Warren, 1996) 

As preocupações de caráter comercial entram fortemente nos termos dos acordos feitos 

nos anos pós-crise do estreito de 1996. Apesar de não terem sido utilizados recursos de sanções 

para conter a escalada militar, nos anos seguintes chineses e norte-americanos assinaram 

acordos sobre propriedade intelectual83 e acesso de mercado. O documento afirma: 

Com certeza temos uma relação comercial muito importante. Os Estados 
Unidos irão continuar a apoiar os esforços da China para abrir sua economia 
e entrar na Organização Mundial do Comércio em termos comercialmente 
aceitáveis. Nos últimos meses chegamos em acordos na área comercial. Um, 
proteger os direitos de propriedade intelectual e aumentar o acesso de 
mercado. É crucialmente importante que a China se comprometa nesses 
novos acordos. (Warren, 1996) 

Com a aproximação das eleições presidenciais de 1996 nos EUA, as relações dos países 

entraram em patamar oposto ao demonstrado meses antes, na crise do estreito. Apesar do 

antagonismo em temas como direitos humanos, Taiwan e Coreia do Norte, as relações 

                                                             
83 Propriedade intelectual aparece, em primeiro momento, como uma preocupação sobre a pirataria de CDs, 
DVDs, discos compactos e mídias pirateadas. 
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comerciais e diplomáticas entraram em estado de sinergia. Evidentemente, a questão foi 

influenciada84 pelo apoio ao presidente Clinton, candidato à reeleição. 

A China tem uma habilidade considerável de ajudar ou machucar qualquer 
presidente disputando a reeleição. Pode se comportar em uma maneira que 
tudo entre os dois países acontecerá suavemente, ao menos em público. Ou 
alternativamente, Beijing pode criar ou enfatizar um conflito. Qualquer 
conflito público feio (do tipo bélico) tenderá a prejudicar a incumbência de 
um presidente porque, não importa como iniciado, a assunção do público 
americano, não inteiramente racional, é que o presidente deveria ser capaz 
de prevenir. (Mann, 1999, p. 344, tradução própria) 

De fato, os acontecimentos da eleição de 1996 demonstram como as relações 

bilaterais foram suavizadas, contribuindo para o resultado positivo da reeleição de Clinton. 

Um fato decisivo para a estratégia de entrada da China na OMC e incorporação ao comércio 

internacional. O candidato republicano Bob Dole desenvolvia uma retórica muito mais 

belicosa com relação à Taiwan85. 

Durante os meses anteriores à eleição, os EUA enviaram um novo time de 

negociadores a Pequim para explorar as condições de um acordo de entrada da China na 

recém-inaugurada OMC 86. A incorporação do país na organização atuaria como continuidade 

da nova política exterior de Clinton, iniciada em 1994, cujo objetivo era integrar a China para 

modificá-la. A política de aprovação do país como uma NMF87 pelo congresso norte-americano 

mostrava que as relações comerciais haviam sido priorizadas, em detrimento do discurso 

ativista dos direitos humanos. Simbolicamente, o acordo demonstrava um reconhecimento 

da importância comercial da China no desenvolvimento do regime de trocas internacional. 

Nos últimos meses de 1996, os EUA sinalizaram que estavam dispostos a acelerar a 

incorporação do país à OMC. Um acordo seria desenhado para visita do presidente Jiang 

Zenmin em menos de um ano (Sanger, 1996). As relações mais próximas tinham outras razões 

estratégicas: os EUA atuavam para impedir o avanço do programa nuclear norte-coreano e 

                                                             
84 Há inclusive uma polêmica de que a embaixada da RPC teria atuado para angariar recursos para Clinton, 
fazendo lobby nas eleições. (Woodward, Duff, 1997) 
85 Dole defendia a venda de armamento pesado a Taiwan para garantir que a ilha não fosse invadida pelos 
chineses. Apesar disso, defendia amplo e livre comércio com a RPC. 
86 A data de inauguração da OMC é 1 de janeiro de 1995. 
87 A campanha contava com lobby de empresas norte-americanas, como ATeT (Telecomunicações) e Boeing 
(transportes aéreos, equipamentos militares e de telecomunicações). 
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acreditavam que a China seria uma grande aliada nesta disputa e mantinham interesses 

comerciais de utilização dos portos de Hong Kong88. 

O encontro entre Clinton e Zenmin, em 1997, primeira visita de um presidente chinês 

desde 1985, mostrou que os países não conseguiriam chegar ao acordo sobre os termos 

comerciais para a OMC. Contudo, alguns avanços foram feitos sobre a proliferação nuclear. 

Zenmin se comprometeu a não continuar contribuindo com o programa nuclear iraniano e, 

em troca, os EUA cancelariam as sanções de comercialização de material nuclear para uso 

civil. Além disso, a RPC assinou contrato com a Boeing para compra de cinquenta jatos no 

valor de U$ 3 bilhões89. A soltura de Wei Jingshen90, em 1997, fez parte das trocas de 

recompensas bilaterais e facilitou o discurso em favor dos direitos humanos. 

O convite para uma visita do presidente Clinton à China no ano de 1998 fez parte do 

crescente movimento de entrada do discurso norte-americano em território chinês. Seria a 

primeira visita de um presidente norte-americano desde os eventos da Praça da Paz Celestial, 

em 1989. Apesar de pouco relevante em termos de acordos entre os países, o encontro, em 

junho de 1998, em Tiananmen, teve grande impacto simbólico. Em seu discurso, proferido 

dentro do Grande Salão do Povo, Clinton confrontou abertamente as ações de repressão 

tomadas pelo governo chinês em 1989. “Eu acredito, e o povo Americano acredita, que o uso 

de força e a trágica perda de vidas foi errado.” (Clinton, 1998, tradução nossa) Outras questões 

sensíveis de direitos humanos no Tibet e armas nucleares foram abordadas. O encontro foi 

televisionado ao vivo em território chinês e traduzido simultaneamente, fazendo parte da 

estratégia estadunidense de difusão dos ideais ocidental de democracia e direitos humanos a 

partir de uma aproximação política e econômica. 

O acordo final entre EUA e China para a ascensão do país asiático à OMC só viria em 

15 de novembro de 1999. Meses antes, em abril, a proposta rechaçada por Zhu Rongji levaria 

os países ao impasse. À época, o primeiro-ministro se pronunciou: “‘Nós estamos negociando 

                                                             
88 A ilha de Hong Kong foi devolvida à RPC em 1997, conforme estabelecido no processo de concessão por cem 
anos feito a partir das Guerras do Ópio. A reincorporação da ilha ao território chinês unificado deu origem ao 
modelo de “um país, dois sistemas”. 
89 As disputas de mercado entre Boeing e Airbus (europeia) entraram nos acordos diplomáticos. Com isso, a 
Boeing efetivaria um contrato bilionário com o mercado chinês. Contudo, as ressalvas de Li Peng sobre os 
contratos com a Boeing, anos antes, evidenciavam a lógica da operação. “Os americanos querem que a China 
compre os aviões Boeing ao invés dos europeus da Airbus, mas se comportam diferentemente dos franceses: 
Os franceses nos perguntam abertamente sobre os contratos comerciais sem nos incomodar sobre outras 
questões, como direitos humanos”. (Mann, 1999, p. 354) 
90 O ativista foi condenado em 1979 como uma das principais figuras da democratização do regime comunista 
chinês durante o processo de abertura comercial  
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há treze anos (...) Cabelo preto se transformou em cabelo branco. É tempo de concluir as 

negociações.’” (Kuhn, 2011) Contudo, desacordos ainda persistiam em alguns temas e 

oposição interna tanto nos EUA quanto na China dificultavam o acordo. 

Em maio, o bombardeio na embaixada chinesa em Belgrado, na Iugoslávia, foi decisivo 

para retaliações por parte dos chineses. O episódio concedeu à China força nas negociações 

sobre a OMC. Ordenado pelas forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), 

com principal responsabilidade dos EUA e da Agência de Inteligência Central (CIA) (Schmitt, 

1999b), o ataque matou três jornalistas chineses, além de deixar outros vinte feridos. 

A comoção interna na China foi tamanha que embaixadas e consulados foram 

apedrejados e queimados. As relações entre os países ficaram suspensas e grandes 

manifestações públicas chinesas repudiaram o acontecimento. Ao final do ano, as relações 

entre os países começaram a melhorar com a assinatura de um acordo sobre a compensação 

das famílias dos chineses mortos em Belgrado. 

Ao final do mandato de Clinton (1993-2001), o cenário das relações entre os países 

passava por abalos diplomáticos, com o acidental bombardeio à embaixada chinesa em 

Belgrado. A mudança de perspectiva de Clinton, que manteve o status de NMF da China e 

tratou dos direitos humanos de forma paralela, consolidou as conexões profundas em termos 

de comércio internacional. O caminho de integração das empresas multinacionais com 

cadeias produtivas nos EUA e China avançava rapidamente desde a abertura comercial de 

1979 e aprofundamento durante os anos 90. 

O acordo de entrada na OMC, concretizado meses após o episódio da embaixada em 

Belgrado, está presente no imaginário da população chinesa até os dias atuais. (Nakazawa, 

2021) Faz parte de um processo de concessões dos EUA após supostos erros militares na 

Guerra dos Balcãs e, posteriormente, no incidente de Hainan91. 

Em síntese, as relações China-EUA foram alvo de flutuações históricas. Na questão 

antinipônica, os países estiveram lado a lado contra o imperialismo japonês (1937-1945). Após 

o término da guerra, os EUA apoiariam a RdC contra a RPC. Consequentemente, a vitória da 

RPC na revolução de 1949 levou à diminuição das relações, levando os dois países a lados 

opostos na participação em guerras (Coreia e Vietnã). 

                                                             
91 Em abril de 2001, a colisão entre uma aeronave chinesa e uma norte-americana resultou na morte do oficial 
Wang Wei, do ELP, que ficaria marcado na história recente da China como um mártir na luta pela soberania no 
mar do sul do país. 
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A retomada veio na década de 1970. O encontro entre Nixon e Mao, sob o argumento 

de contenção soviética, pavimentou o caminho para integração econômica e comercial. Até 

1989, os países viviam um período crescente de integração. Os incidentes de Tiananmen e a 

queda do bloco soviético obrigou um redirecionamento da política externa de ambos os 

países. Com a adoção de um perfil discreto, a China decidiu que usufruiria das relações 

comerciais com os EUA de forma a não questionar a sua liderança hegemônica. 

É neste contexto que o acordo para entrada da China na OMC representa um momento 

de intensificação das relações comerciais e diplomáticas entre os países. A crença de Clinton 

de que, através da propagação das ideias ocidentais e da liberalização comercial, a China 

experienciaria a liberalização política evidencia a estratégia de constituição de um projeto 

globalizante neoliberal com a presença subordinada da China. 

3.2 A entrada na Organização Mundial de Comércio 

A inserção chinesa na OMC ocorreu após um histórico de comércio internacional que 

vinculou o país às cadeias globais de valor. Uma conjunção de fatores internos e externos 

levaram a China a comprometer-se com normas internacionais de comércio, evidenciando 

parte da estratégia de posicionamento nas cadeias de produção globais. 

Em âmbito internacional, a China lentamente saía do isolacionismo político-econômico 

pós-rompimento com a URSS e, a partir dos anos 1970, adotou uma estratégia de aproximação 

com o Ocidente através de uma abertura econômico-comercial em busca da modernização e 

desenvolvimento científico do país. 

A conjunção de fatores internos foi diversa. As alas reformistas e conservadoras do 

PCCh estiveram em tensão e disputa no processo de abertura. O sucesso das reformas fez com 

que, progressivamente, se avançasse na adoção de políticas públicas que se mostravam 

eficazes. Por outro lado, eventos como o incidente de Tiananmen (1989) levaram ao 

fortalecimento de setores mais conservadores. 

Durante o final da década de 1990, a retórica para entrada na OMC foi um fator 

determinante na reforma ministerial feita pelo primeiro-ministro Zhu Rongji (1998-2003). Esta 

reforma direcionou a atuação estatal para permitir a atuação de instrumentos de mercado, 

modificando antigos mecanismos herdados do período da economia planificada. 
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O país asiático teve características comerciais distintas em diversos momentos de sua 

história. No período pré-Guerras do Ópio, a economia chinesa era pouco integrada com o sistema 

global de comércio. A suserania do imperador e o controle centralizado do comércio sugerem uma 

estrutura antiga baseada nos tributos. A produção era direcionada ao consumo interno e poucas 

mercadorias eram alvo de trocas. Dentre essas estão: chá, porcelanato e seda. (Hsiao, 1977) 

Com o advento da guerra e a consequente invasão por potências estrangeiras, a 

mudança econômica provocou uma abertura forçada. (Polanyi, 1957) Essa mudança levou ao 

regime de comércio exterior de tipo colonial, em que o país baseou sua economia na 

exportação de commodities agrícolas e importação de manufaturados. Essas relações eram 

regidas por tratados comerciais específicos assinados no contexto de uma derrota militar. 

A mudança veio após a proclamação da RPC, quando o país passou a adotar uma 

postura econômica orientada à substituição de importações: as relações comerciais externas 

passaram a um papel secundário e o foco se tornou a “autossuficiência produtiva das 

comunas”. Essa trajetória permitiu o desenvolvimento de infraestrutura básica e instalação 

de indústrias metalúrgicas, químicas e alimentícias essenciais para o desenvolvimento 

econômico do país. (Tse-tung, 1958) 

Após 1979, a estratégia comercial começa a ser direcionada para exportações e a 

integração comercial. Com o advento de uma série de instituições moldadas propriamente 

aos interesses de inserção comercial, esse período incentivou a posição ativa de busca dos 

organismos multilaterais de comércio, coincidindo com o movimento de globalização 

neoliberal. A entrada na OMC, nesta fase, é parte importante da trajetória de integração 

econômica estratégica chinesa com o resto do mundo. (Feng, 2006) 

Tabela 5 - Caracterização da base econômica chinesa por período – 1840-1989 

Períodos Base econômica Comércio externo 

- 1840 
Organização em suserania e tributos ao 

império. 
Reduzido: chá, porcelanato, seda 

1840 - 1949 
Tipo colonial, tratados comerciais 
desiguais de exportação de bens 

primários. 

Exportação de commodities e importação 
de manufaturados de potências 

imperialistas 

1949 - 1979 
Modelo de autossuficiência produtiva e 

substituição de importações. 

Exportação e importação reduzidas e 
direcionadas a insumos básicos para 

produção 

1979 - 1989 
Desenvolvimento com base em 

exportações. 
Ascensão de manufaturas intensivas em 

mão de obra 

Fonte: Hsiao, 1977; Polanyi, 1957; Tse-Tung, 1958; Feng, 2006. Elaboração Própria. 
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O processo chinês 

A negociação de ascensão chinesa aos organismos multilaterais de comércio foi, 

provavelmente, uma das mais difíceis que já existiram e durou mais de quinze anos até que o 

país fosse aceito na OMC. Questões que iam muito além de aspectos simplesmente comerciais 

– como as relações com Taiwan, acordos bilaterais entre China-EUA e outros pontos cruciais 

da estratégia de desenvolvimento Chinês – foram discutidos, desafiando profundamente as 

instituições da China. Muitas reformas internas tiveram de ser feitas para que o país tivesse 

acesso à OMC. 

O período em que a China busca integrar-se aos mecanismos multilaterais de 

governança e comércio internacional é caracterizado pela intensificação da globalização 

neoliberal (Palley, 2018) ou acumulação flexível (Harvey, 1989). Esse período, pelo movimento 

de liberalização do comércio internacional, criando condições para cadeias de valor 

multinacionais flexíveis, é conhecido também como neoliberalismo. 

O reconhecimento da RPC na ONU, em 1971, foi o primeiro passo para o processo de 

internacionalização da China continental. Desde 1945, data da fundação da Organização das 

Nações Unidas, a República da China (RdC), com o governo controlado pelas forças do 

Kuomintang e por Chiang Kai-Shek, havia sido instituída como a representante legal do país. 

Contudo, após a vitória das forças comunistas na guerra civil chinesa e a proclamação da RPC, 

o exército da RdC instaurou sua base em Taiwan, onde permanece até os dias atuais. 

O imbróglio da existência de duas Chinas permeou a construção dos mecanismos 

multilaterais de governança internacional. A RPC contava com um território amplo e 

desenvolveu grande importância econômica com o passar dos anos que não fora reconhecida 

na ONU até 197192. Por outro lado, a RdC detinha um território inferior, mas contava com o 

apoio internacional dos EUA e de potências ocidentais legitimando sua participação em 

organismos internacionais. 

Com relação ao GATT, algo similar ocorreu nos anos posteriores à proclamação da RPC. 

De 1946 até 1948, a RdC participou das negociações do OIC e do GATT. Em outubro de 1947, 

a RdC se tornou um dos primeiros 23 membros contratantes do GATT. Naquele momento, a 

                                                             
92 É fato que a legitimidade da ONU fora questionada nos anos após a Revolução Chinesa de 1949. Em 1950, 
por exemplo, a URSS se absteve de importante votação no Conselho de Segurança da ONU sobre a intervenção 
na Península da Coreia. O boicote era argumentado com base na representação chinesa na organização. O 
evento originou a Guerra da Coreia. 
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presença chinesa representava a aliança imediata dos “quatro grandes”93 vencedores da 

Segunda Guerra Mundial como formuladores da nova dinâmica global. Após 1949, a 

participação da China neste grupo seria questionada (Chan, 1994). 

Em 1949, com a retirada da RdC do continente, a entidade não conseguiu honrar os 

compromissos estabelecidos no GATT94. Em decorrência, no ano seguinte, a RdC fez um 

pedido formal para retirada do GATT. Desde então, membros da ONU questionavam a 

presença da RdC como representante oficial chinês na organização. 

Em 1965, a RdC solicita o status de observadora do GATT. Após debates, recebe a 

permissão para interagir com a organização por conta de sua presença na ONU. A RdC 

continuou com este status dentro do GATT até 1971, quando a RPC é reconhecida na ONU e 

a RdC perde oficialmente sua legitimidade. 

A histórica resolução 2758 da ONU foi aprovada com 76 votos a favor, 35 contra, 17 

abstenções e 3 ausências. No documento consta que a ONU: 

(...) restaura todos os direitos da RPC e reconhece os representantes do seu 
governo como os únicos legítimos representantes da China nas Nações 
Unidas, e para expelir os representantes de Chiang Kai-Shek do lugar que 
ilegalmente ocuparam nas Nações Unidas e todas as organizações 
adjacentes. (ONU, 1971) 

Figura 5 - Posição dos países participantes da ONU na Resolução 2758 

 

Legenda: Vermelho: contra; Verde: a favor; Azul: abstinência; Amarelo: não-votante; Cinza: não pertencente à 
ONU. 

                                                             
93 Os quatro grandes eram a URSS, EUA, Reino Unido e a RdC. 
94 Parte destes compromissos eram destinados a concessões tarifárias dos membros participantes do GATT. 
Contudo, a maioria dos produtos utilizados na Ilha de Taiwan nos anos seguintes à assinatura do GATT vinham 
do território continental da China. 
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Com a aprovação da resolução 2758, os “seguidores de Chiang Kai-Shek” foram 

expulsos do GATT bem como da ONU. Perdendo todos os direitos de participação nestas 

entidades. 

Pelos próximos dez anos, a RPC se manteve praticamente indiferente ao GATT. Em 

1982, o país requisitou a presença na 38ª Sessão de Deliberação, dando início à participação 

na instituição. Dois anos depois, o país recebe o o status de observador e passa a rondar a 

participação no acordo. 

O Acordo sobre Multi Fibras (MFA, em inglês) assinado em 1974, foi a primeira 

experiência de negociação comercial da China com o resto do mundo. O MFA fora criado para 

controlar a exportação de produtos têxteis dos países subdesenvolvidos para os países mais 

desenvolvidos, em uma tentativa de impedir o fluxo rápido destas mercadorias. O acordo 

levava em conta uma série de negociações bilaterais entre países e não era considerado parte 

das rodadas multilaterais do GATT. 

Em 1982, as exportações de têxteis representavam cerca de um terço do total 

comercializado pelo país. Não ter participado das negociações no MFA era prejudicial à 

estratégia de atração de capitais estrangeiros. Com isso, em 1983 o país assina o MFA e, nos 

anos seguintes, as exportações da indústria têxtil duplicaram. Este resultado confirmou aos 

negociadores os potenciais ganhos na integração de mecanismos internacionais. 

Após entrar no MFA, a China inicia negociações para entrar no Acordo Geral de Tarifas 

de Comércio (GATT), em 1986, com um pedido de restituição da sua participação na formação 

do GATT. A posição adotada considerava que a continuação da incorporação no acordo seria 

mais simples do que a elaboração de um novo pedido como parte contratante. (Chan, 1994) 

Os primeiros anos após a solicitação seguem normalmente, no entanto o incidente da 

Praça de Tiananmen, em 1989, rapidamente breca o processo (Liang, 2001) evidenciando a 

pressão externa contra as ações tomadas pelo governo chinês. As negociações são retomadas 

em 1992, mas não se chega a um acordo em 1994 e, consecutivamente, o país não se torna 

um membro fundador da OMC. Anos mais tarde ficaria evidente para os analistas que, para 

se tornar um membro da OMC, a China deveria ter realizado reformas institucionais muito 

maiores do que pôde realizar anteriormente. 

A estratégia de integração comercial chinesa após 1979 é caracterizada pela 

necessidade de se compatibilizar com as normas de comércio internacional. A sincronia com 

as instituições de regulamentação de comércio internacional acontece principalmente após o 
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pedido para participar do GATT e, posteriormente, da OMC. As negociações fizeram com que 

uma série de instituições e práticas comerciais fossem implementadas no país modificando 

suas estruturas econômicas. 

Para análise do período de ascensão da China ao GATT/OMC, elaboramos uma 

classificação levando em conta marcos importantes das negociações. Segmentamos em três 

períodos, com táticas de negociações distintas e únicas: Os anos dourados (1986-1989), a 

marcha ao reconhecimento (1990-1994) e a brecha (1995-2001). 

Esses estágios mostram o quão complexo foram as relações para efetiva integração e 

reconhecimento internacional chinês. As diferenças culturais e de contexto econômico 

apresentaram-se quase como incompatíveis nos princípios da economia internacional da 

época. Atualmente essa compatibilidade ainda permanece em ampla discussão. 

3.2.1 Os anos dourados de Deng-Reagan (1986-1989) e o muro de Tiananmen 

Com o resultado positivo para a indústria têxtil conquistado com a assinatura do MFA 

no início dos anos 1980, Qian Jianong, embaixador chinês em Genebra, protocolou em 10 de 

julho de 1986, oficialmente, a solicitação para entrar no GATT como uma continuação da 

assinatura chinesa de 1949. Essa data marca o início da longa marcha para a entrada na OMC, 

quinze anos depois. A razão essencial do pedido de continuação, ao invés de uma nova 

entrada no acordo, era de que, conforme o Artigo XXXV do GATT, poderia haver tratamento 

discriminatório em relação a novos membros. Buscando a forma mais fácil de entrada no 

acordo, o país se autorreivindicou como o único legítimo governo da China desde 1949, 

portanto o pedido de retirada de Taipei em 1950 seria ilegal. Contudo, o pedido foi negado. 

O período de 1986 até 1989 foi marcado por flutuações econômicas na China. As 

reformas progressivas no sistema de preços, distanciando-se da economia planificada, 

causaram um impacto inflacionário no período de 1987-88, uma das principais razões para a 

reação pública que levou aos protestos de 1989. (Feng, 2006) 

A abertura progressiva do período de Zhao Ziyang (1980-1987) como primeiro-ministro 

e secretário geral foi, posteriormente, marcada por uma forte reação das alas mais 

conservadoras do PCCh. Após os incidentes de 1989, houve a talvez maior aproximação com 

o Ocidente. A marcante imagem de Zhao Ziyang abandonando a vestimenta tradicional 

maoísta dos líderes da RPC deixou marcas culturais do momento em que o país buscava as 
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reformas econômicas e sociais no sentido de uma “ocidentalização”. Com o término da 

liderança de Zhao ocorre o ressurgimento da linha conservadora representada por Li Peng. 

Contudo, avanços na área de abertura econômica foram implementados. Em abril de 

1988, 288 novas aldeias receberam o status de ZEEs95. O desenvolvimento experimentado em 

Shenzhen, Shanghai e Pudong continuaram com ímpeto de IED. Entre 1986 e 1991, as tarifas 

chinesas foram cortadas em 83 categorias. (Zhang, Warr, 1995) 

Em setembro de 1986, o encontro do conselho do GATT no Uruguai contou com uma 

delegação chinesa que participou intensamente das negociações. O cenário dos “anos de 

ouro” das relações com os EUA foram um fator de propulsão para o rápido processo de 

ascensão que vinha se desenrolando no GATT. Em 13 de fevereiro de 1987, a China submeteu 

um memorando sobre seu regime de comércio exterior, o que motivou a criação de um grupo 

de trabalho. Em 22 de outubro do mesmo ano, o grupo de trabalho se encontrou. Ao total, 

dezenove encontros foram feitos antes da criação da OMC, em 1994. (Feng, 2006) 

Nos primeiros anos após o pedido para entrada no GATT, a Guerra Fria ainda era um 

fator determinante nas relações internacionais. A China seguia orientação de cultivar relações 

internacionais com as potências ocidentais para se contrapor ao poder soviético na Ásia. 

Desde a primeira visita de Nixon à China, em 1972, os acontecimentos demonstravam frutos 

dessa aproximação. A integração na ONU (1971), o banco mundial (1980) e o FMI (1980) eram 

passos essenciais anteriores à entrada no GATT. 

Nesse período, a URSS se mostrava com forte presença no cenário internacional 

polarizado. A China seguia um caminho econômico divergente com as reformas de abertura 

implementadas desde 1979 e vistas de maneira simpática pelos países ocidentais. Desafiando 

essa polarização característica da Guerra Fria, as reformas econômicas indicavam que o país 

iria se aproximar de modelos mais integrados comercialmente com o mundo ocidental. 

Após a entrega do memorando, um grupo de trabalho foi instaurado para analisar os 

diferentes aspectos da economia chinesa. Apesar do clima de entendimento entre as partes, 

havia desentendimentos sobre as características envolvidas no desenvolvimento da 

economia. 

                                                             
95 As Zonas Econômicas Especiais eram zonas com tributação e regimes jurídicos específicos desenhadas para a 
integração comercial. Estas zonas continham interesses específicos, porém se caracterizam por menores taxas 
de importação, maiores facilidades para entrada de empresas e atuação de investimento estrangeiro. 
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A delegação chinesa achou difícil encontrar uma linguagem comum que não 
fosse a terminologia política do PCCh para explicar a política doméstica e o 
regime de comércio exterior da China. Foram enviados especialistas e 
acadêmicos a Genebra para explicar as questões. (Feng, 2006, 56) 

O que dificultava o entendimento comum sobre a economia chinesa era que se tratava 

um modelo planificado centralmente e que estava em transição para uma economia de 

mercado. Inicialmente compreendida como uma “economia de commodities mista”96, o país 

levou sob esses termos a solicitação ao GATT. Uma série de concessões foram feitas pelo 

Ministro de Comércio Exterior e Cooperação Econômica (MCECE), os documentos 

administrativos e de desenvolvimento das políticas de comércio revelados à época mostram 

a boa vontade do país em cooperar com o andamento das negociações. 

As negociações com os EUA aconteceram de maneira fluida, chegando a uma série de 

entendimentos, principalmente pelo respaldo da área republicana da política norte-

americana. Os acordos com a União Europeia também foram fluidos e o processo estaria 

terminado em 1989. 

A campanha de penetração da influência ocidental na China mostra como o país, 

internamente, também experimentava um clima propício à aceitação da incorporação no 

GATT. Contudo, as mobilizações políticas que tomaram conta do país no primeiro semestre 

de 1989 tencionaram a organização política interna do país. 

Em abril de 1989, o movimento estudantil, em protestos difusos, iniciou uma ocupação 

na área central de Pequim. A Praça de Tiananmen, ou Praça da Paz Celestial, foi tomada por 

milhares de ativistas que reivindicavam diversas pautas decorrentes das mudanças pelas quais 

passava o país. A inflação em alta, corrupção e demandas por maior preparação dos 

estudantes para o mercado de trabalho estavam dentre as principais reclamações. 

Os eventos tomaram uma proporção grande e o governo central decidiu reprimir os 

protestos. Essa atitude foi recebida no Ocidente de forma bastante negativa. A repercussão 

internacional dos eventos de Tiananmen afetou a maioria das relações bilaterais da China com 

outros países. 

Uma série de reformas foram feitas nos anos seguintes ao episódio visando a 

diminuição da inflação e dos problemas orçamentários do país. As reformas diminuíram 

                                                             
96 A classificação da economia chinesa permanece em discussão nos meios acadêmico e não acadêmicos. Ver, 
por exemplo, Naughton (2017) e Qian (2017). Em 1987, a questão havia sido previamente abordada para 
adequação às normas do GATT. A arguição por parte dos chineses declarava que a economia do país era um 
modelo híbrido entre planificação e economia de mercado. 
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drasticamente as taxas de crescimento do país. Além disso, linhas mais conservadores e à 

esquerda do PCCh assumiram o comando da nação, distanciando os chineses da 

“ocidentalização” vivida durante os anos 80. 

O caminho de ascensão estava aberto e claro até o incidente da Praça da Paz Celestial, 

em 1989. Depois do acontecimento, os países europeus e o Japão suspenderam as atividades 

do grupo de trabalho que analisava o memorando chinês sobre seu regime de comércio 

exterior. O debate acerca de questões como direitos humanos, Taiwan e déficit comercial 

entre os EUA e China entraram em pauta e o apoio internacional à China diminuiu, 

inviabilizando por anos a trajetória de integração comercial no GATT. 

Sansões comerciais de vários tipos97 foram expedidas por países como Japão, EUA e 

União Europeia em resposta à repressão dos protestos de Tiananmen. O bloqueio de 

financiamento do Banco Mundial, especificamente, foi uma das retaliações que mais 

prejudicaram a economia do país no curto prazo. 

Ao final de 1989, com o oitavo encontro do grupo de trabalho, ficou claro que as 

negociações haviam sofrido retrocessos. Os países ocidentais não se mostraram dispostos a 

retomar esse diálogo até 1991. 

3.2.2 A marcha ao reconhecimento (1990-1994) 

A carta assinada pelo primeiro-ministro Li Peng em outubro de 1991 aos países 

membros do GATT foi um marco do reestabelecimento dos grupos de trabalho do GATT sobre 

a China. Na carta, é reafirmado os compromissos com as reformas econômicas e com as 

aberturas visando estabelecimento de uma economia de mercado. 

As negociações reestabelecidas sofreriam outros abalos com o enrijecimento das 

sanções impostas pelo congresso norte-americano em resposta à Tiananmen. Dentre as 

retaliações, uma lista de produtos, avaliados em U$ 3,9 bilhões. Na mesma linha, o governo 

chinês respondeu com uma outra lista que dificultava a importação de U$ 4 bilhões em 

mercadorias. Não seria o início de uma guerra comercial, porém, as medidas afetariam as 

relações de troca entre os países. 

                                                             
97 Barreiras tarifárias e não-tarifárias foram erguidas., tais como a não renovação. do status de Nação Mais 
Favorecida (NMF) por parte dos EUA. Outro exemplo foi a redução dos empréstimos feitos pelo Japão, com a 
diminuição das importações de produtos. 
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O retardamento do retorno ao país dos estudantes chineses em solo estadunidense, 

após 1989, instalou uma crise que evidenciou que o entrave diplomático sobre o GATT só seria 

resolvido quando houvesse uma sinalização positiva por parte da classe política norte-

americana. Paradoxalmente, o posicionamento de Bush tendia a ser mais favorável à 

normalização das relações bilaterais, mas o presidente era confrontado pelo Congresso dos 

EUA, que adotava ações mais duras direcionadas ao governo chinês. 

Condicionando a aprovação anual, pelo congresso estadunidense, do status de Nação 

Mais Favorecida (NMF) da China ao cumprimento de direitos humanos, um impasse estava 

criado. Com isso, os EUA condicionavam o comércio entre os países a certas normas de 

direitos humanas votadas pelo Congresso. Apesar de não ter sido efetivamente revogado o 

status de NMF, por conta do forte lobby de setores empresariais, as pressões para minar as 

iniciativas dos chineses de incorporação ao GATT tiveram sucesso no início dos anos 90. 

Com o colapso do bloco soviético (1989-1992), o posicionamento do diálogo entre os 

EUA e a China ficou deslocado e precisou de uma nova retórica de aproximação. A antiga pauta 

de Nixon-Reagan, de aproximação com os chineses para enfraquecer os soviéticos, ficou 

invalidada. A campanha contra a proliferação de armas foi um ponto comum encontrado por 

Bush para manter as relações com os asiáticos caminhando. 

Por fim, o acordo bilateral assinado, que avançou em temas de acesso de mercado e 

proteção de direitos intelectuais, colocou os países em diálogo aberto novamente. A viagem de 

Deng Xiaoping ao sul da China, em 1992, e a diretriz oficial do 14o congresso do PCCh de reformar 

o país no sentido de uma economia de mercado deixaram mais claros aos negociadores os 

caminhos que estavam sendo tomados internamente no país asiático pós-1989. 

Após seis anos de análise do memorando e de questionamentos sobre o regime de 

comércio exterior chinês, a negociação entrava na fase de conversas bilaterais sobre questões 

de acesso de mercado. Especialmente durante os anos 90, as normas comerciais foram 

adaptadas e desenvolvidas para convergir com as demandas estabelecidas pelo GATT. 

Em 1991, o Plano de Exportação Mandatória98 foi abolido e seguiu sendo 

gradualmente desmantelado até 1994 (Feng, 2006). No quesito tarifário, houve uma 

adaptação do sistema alfandegário ao modelo do Sistema Harmonizado (SH), utilizado no 

                                                             
98 O plano de quotas de exportação e importação delimitava as quantidades físicas a serem comercializadas ao 
país. Até o final dos anos 70, os planos cobriam mais de 90% dos bens que entravam e saiam. (Branstetter , 
Lardy, 2006) 
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comércio internacional. É inclusive por conta da adaptação de 1992 que a China passa a 

integrar as bases de dados sobre comércio internacional, possibilitando a análises históricas e 

comparação entre países. 

Gráfico 21 - Tarifas Médias comerciais praticadas pela China, 1992-200199 

 

Fonte: WITS. Elaboração Própria. 

Com a conversão alfandegária ao sistema harmonizado de comércio exterior, as tarifas 

de 225 itens foram reduzidas. No mesmo ano, tarifas de importação de 3.371 categorias de 

produtos foram reduzidas, 53,6% do total das tarifas. (Feng, 2006) Em 1992, a tarifa média 

comercial efetivamente praticada (AHS) foi reduzida de 39,7% para 29,7% em apenas três 

anos e, posteriormente, chegando a 16,6% em 1997. Essa foi a maior redução tarifária 

realizada pelo governo da RPC desde 1949 e, possivelmente, uma das maiores aberturas 

comerciais já praticadas. 

Dentre as reformas mais importantes para maior migração em uma economia de 

mercado, mudanças cambiais foram feitas em 1994 alterando o sistema fragmentado de 

câmbio. Anteriormente, havia dois sistemas de câmbio, uma taxa de mercado e uma taxa 

oficial. 

As mudanças feitas no sistema cambial chinês tiveram grande impacto na política 

macroeconômica do país. Ao longo do período pré-1979, a taxa de câmbio era mantida em 

patamares valorizados. O câmbio oficial era de cerca de 1,5 renminbi por dólar, facilitando em 

grande medida a importação dos produtos necessários. A dinâmica de câmbio valorizado 

                                                             
99 As referências são de tarifas de importação e exportação em relação aos países NMF e AHS (efetivamente 
praticadas). 
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causava uma demanda excessiva por moeda estrangeira, exigindo um controle rígido das 

transações cambiais. 

Ao longo dos anos 80 e 90, o governo central passou a permitir a existência de um 

câmbio flutuante. Em poucos anos, o renminbi se desvalorizou em relação ao dólar. Essa 

dinâmica atuou favorecendo as exportações industriais chinesas, que cresceram fortemente. 

Os estímulos cambiais e de políticas públicas, como as ZEEs, foram decisivos para que as 

barreiras tarifárias pudessem ser flexibilizadas. 

Gradualmente, a taxa de câmbio oficial e limitada passou de cerca de 1,5 

renminbi/dólar em 1984 para 6 renminbi/dólar em 1994. Em paralelo, o câmbio praticado a 

taxas de mercado era de 4 renminbi/dólar, chegando a 11 renminbi/dólar em 1993. A 

unificação do sistema cambial criou uma plataforma interbancária que permitia a operação 

de demanda e oferta de mercado com intervenção do governo central. Dessa maneira, o 

câmbio passou a operar com flutuações nacionais administradas. 

Gráfico 22 - Taxa de câmbio Renminbi/U$D, 1979-2005 

 

Fonte: Banco Popular da China. Tradução própria. 

A sinalização para entrada na OMC veio principalmente da mudança no sistema 

circulação dupla de câmbio. A China promoveu reformas para unificar o sistema de câmbio. 
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Essa barganha representa um dos aspectos mais sensíveis de política macroeconômica 

praticada. 

Vale ressaltar que a preocupação com o câmbio foi e continua sendo central para 

negociações de comércio internacional com o país. Não obstante, o controle dos preços 

macroeconômicos é um dos fatores essenciais para entender a trajetória de desenvolvimento 

após o período das reformas e abertura. O câmbio se torna um aspecto primordial para 

compreender a competitividade da economia chinesa. O planejamento para estabilização 

cambial atua como uma das principais políticas visando a promoção de exportações. 

Uma taxa de câmbio competitiva é fundamental para o desenvolvimento 
econômico porque ela funciona como uma espécie de interruptor de luz que 
‘liga’ ou ‘desliga’ as empresas tecnológica e administrativamente 
competentes à demanda mundial. Uma taxa de câmbio competitiva estimula 
os investimentos orientados para a exportação e aumenta 
correspondentemente a poupança interna. Uma taxa de câmbio competitiva 
é aquela que se situa no ‘equilíbrio industrial’, ou seja, que corresponde à 
taxa de câmbio necessária para que empresas que utilizem tecnologia no 
estado da arte mundial sejam internacionalmente competitivas. (Bresser-
Pereira; 2012) 

Diferentemente do praticado em muitos países da América Latina, o governo central 

chinês sempre se preocupou em manter a taxa de câmbio em patamares desvalorizados. O 

debate no entorno dos valores praticados é, sem dúvida, uma negociação direta ao modelo 

de desenvolvimento adotado pelo país. Sem um câmbio em patamares propícios, dificilmente 

a China teria conseguido atrair investimentos e promover exportações na escala que vem 

fazendo nos últimos 40 anos. 

Seguido da reforma cambial, uma série de mudanças foram feitas através da Lei de 

Comércio Exterior implementada em maio de 1994. É neste contexto que se afirmou 

internamente a expressão “economia socialista de mercado” para descrever as mudanças 

feitas para promoção do comércio exterior. Mais uma vez, a legislação buscava unificar as 

práticas de comércio exterior em detrimento do praticado por diversas agências 

governamentais locais, por exemplo, ao reforçar os tratamentos dados de NMF aos signatários 

de acordos comerciais firmados em todos os níveis de governo. 

O capítulo 4 da lei versa inteiramente sobre a regulamentação das trocas do setor de 

serviços, incluindo bancos e transportes. Esses setores permaneceram protegidos da 

influência externa, mas o comércio de commodities, mercadorias e “tecnologias” sofreu uma 
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integração aos princípios de mercado. Contudo, a lei estipula claramente as possibilidades de 

intervenção estatal que os produtos poderão receber desde que: 

1 – (...) por envolvimento em questões de segurança nacional e interesse 
público; 

2 – Tenham restrições necessárias de exportação por conta de escassez ou 
por se tratar de um recurso importante em risco de exaustão; 

3 – Com a restrição de importação por um país ou região com limitado acesso 
de mercado; 

4 – Necessariamente restritos pelo Estado para proteger o suave ou 
acelerado desenvolvimento de certo tipo de indústrias; 

5 – Agricultura, reprodução animal ou produtos pescados em qualquer forma 
que necessariamente sejam restritos pelo Estado; 

6 – Necessariamente restritos para manutenção do Estado no sentido de 
manutenção de uma certa posição financeira da nação no mundo ou para 
reforçar o balanço internacional de pagamentos do país. 

7 – Sujeito a restrições de importação ou exportação em tratados ou acordos 
que a RPC seja signatária ou participe. (8º Congresso Popular Nacional, 1994) 

Na mesma lei, o artigo 17 estipula que os bens e tecnologias que coloquem em risco 

os interesses nacionais, segurança pública e meio ambiente poderão ser banidos. Com tal 

transparência, o país delimitava as diretrizes da flexibilização das normas comerciais de 

importação e exportação. 

A fase de ascensão ao GATT é intensificada em 1994. Focada na rodada de negociações 

do Uruguai, a China fez concessões sobre diminuições de tarifas sobre produtos agrícolas. A 

formação de uma nova organização para reger o comércio internacional já estava em jogo, 

seria o início da Organização Mundial do Comércio (OMC). Dessa maneira, a China avança para 

entrar no GATT antes da formação de uma nova organização por julgar os termos de entrada 

mais fáceis no GATT. 

Em abril de 1994, depois de oito anos de negociações e conversas sobre o regime de 

comércio exterior no contexto do GATT, a China tornou-se uma das signatárias da Ata Final de 

incorporação dos resultados da rodada Uruguai de negociações comerciais multilaterais e do 

acordo sobre a OMC. Assinado em Marraquexe, Marrocos, os documentos criaram a base 

institucional para a formação da OMC e da continuidade do GATT. 

Com todo esse esforço institucional, que sinalizava clara convergência das normas 

internacionais de comércio, os chineses já haviam feito amplas concessões. A mudança de 

posicionamento da política externa estadunidense fora um fator importante que 

impulsionava o caminho de incorporação ao GATT. Contudo, questões internas e externas 
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levaram à estagnação do processo quando as tratativas bilaterais com os EUA demandaram 

maior abertura comercial em certas áreas da economia. A manobra feita pelos EUA adicionou 

questões sobre liberalização de setores de serviços. As reivindicações norte-americanas 

incluíam serviços financeiros, seguros e telecomunicações, todos setores-chaves para o 

funcionamento da economia chinesa e para a reprodução do sistema social vigente. 

Preocupados com o andamento das reivindicações, setores internos ministeriais da 

economia chinesa se posicionaram contrários aos termos. (Feng, 2006) A estrutura de alta 

tomada de decisão em assuntos que envolviam mais de um ministro, feita de forma 

consensual, evidenciou os limites de concessões no cenário. A falta de consenso dentre as 

principais lideranças ecoava as reivindicações das alas mais conservadoras/à esquerda do 

Estado chinês. 

Na fase de negociações bilaterais com os EUA, as questões envolveram o crescente 

déficit comercial dos EUA, que chegava ao recorde de U$ 30 bilhões em 1994. Dentre os 

produtos que mais cresceram em importações pelos EUA, no período de 1992 até 1994, 

estavam as manufaturas de alta tecnologia100 e de média tecnologia, diversificando da pauta 

exportadora que era concentrada na indústria têxtil e de calçados. 

Gráfico 23 - Exportações, Importações e Saldo negativo da Balança comercial dos EUA na relação 
bilateral com a China, em bilhões de dólares FOB 

 

Fonte: United States Census. Elaboração Própria. 

                                                             
100 O crescimento de 1992 até 1994, segundo UNCOMTRADE, dos produtos manufaturados de alta tecnologia 
foi de 134% e de produtos de média tecnologia foi de 70%. Por outro lado, as importações de commodities 
haviam diminuído 15% em dois anos, evidenciando a questão estrutural que envolvia a economia dos países. 

 -

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 35

 -

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 35

 40

 45

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Sa
ld

o
 n

eg
at

iv
o

Im
p

o
rt

aç
õ

es
 e

 E
xp

o
rt

aç
õ

es

Exportações Importações Saldo



131 

Decorrente do rápido crescimento da economia chinesa com base no processamento 

de exportações, a China manteve um déficit na balança comercial com o Japão, Coreia do Sul 

e a maioria dos países da Ásia, com valores concentrados em produtos industrializados de 

média e baixa tecnologia, ao passo que vinha alargando a exportação de produtos 

manufaturados de tecnologia, como eletrônicos mais sofisticados de telecomunicações e 

máquinas elétricas, aos EUA e Reino Unido101. 

O cenário de aumento de exportações chinesas de produtos manufaturados levantou 

preocupações nas negociações bilaterais com diversos países membros do GATT. O status 

aplicado à nação seria alvo de discussão, sendo que os países considerados em 

desenvolvimento tinham direito a regras diferentes das aplicadas aos países desenvolvidos 

segundo as regras do GATT. Essas especificidades abarcavam proteções do mercado 

doméstico de produtos da agricultura e indústrias infantes102. 

De um lado, a China argumentava ser uma economia em desenvolvimento por conta 

da renda per capita e o atual contexto institucional. Os EUA argumentavam contrariamente, 

com base no tamanho da economia chinesa, que, em 1993, o país já figurava entre as três 

maiores economias do mundo. (Rohwer, 1993) 

Após expedir uma lista de concessões sobre tarifas de produtos e serviços em agosto 

de 1994, um ultimatum é divulgado no final de novembro para pressionar os países a 

aceitarem os termos colocados. Se até o final de 1994 as negociações não fossem concluídas, 

o país iria suspender as tratativas. Com isso, o processo de negociação acelerou rapidamente, 

sendo que, em dezembro, mais de 40 viagens foram feitas pela delegação chinesa a Genebra. 

(Feng, 2006) 

O processo chegou ao impasse quando os diversos setores da burocracia chinesa, tais 

como governos locais e ministros setoriais, se opuseram ao aprofundamento das reformas 

para entrada no GATT. Em muitas áreas, a negociação no GATT avançava para a entrada da 

China como país em desenvolvimento e os argumentos sobre indústria infante eram aceitos 

                                                             
101 No caso das exportações ao Reino Unido, o crescimento em dois anos é grande: os valores de exportações 
de produtos manufaturados de alta tecnologia passam de U$ 46,6 milhões para U$273,2 milhões, os valores 
praticamente sextuplicaram. Apesar do forte aumento de exportações de alta tecnologia, as exportações ainda 
eram baseadas em produtos de baixa e média tecnologia, somando 74% do total.  
102 Segundo as regras de comércio internacional, barreiras tarifárias e não-tarifárias são utilizadas em caso de 
indústrias ainda em desenvolvimento precoce, como é o caso de indústria infantes. 
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para justificar barreiras não-tarifárias. No entanto, com o avanço das pressões internas e do 

formato institucional chinês na negociação, um impasse é atingido. 

Apesar das concessões e reformas feitas, os EUA se posicionaram fortemente em 

relação ao tratamento como país desenvolvido. A questão da votação interna no congresso 

norte-americano sobre a condição de NMF da China demonstrava que as negociações não se 

resumiam a questões puramente comerciais, mas também tinham caráter ideológico com 

relação aos direitos humanos e, no limite, ao PCCh. Conflitando com a legislação interna, 

mesmo que aceita no GATT, a China não receberia incondicionalmente o credenciamento de 

NMF, que garantia os mesmos tratamentos comerciais aos outros países do acordo. 

Com todas as questões de conflito nas negociações, a última reunião do grupo de 

trabalho foi concluída em 19 de dezembro sem que se chegasse ao consenso. Em 

consequência, a China declara que não iria mais participar das negociações. 

3.2.3 A brecha (1995-2001) 

1995 é o ano que marca a criação da Organização Mundial do Comércio. Como já 

descrito, essa instituição foi criada com o caráter de resolução de conflitos comerciais de 

forma legitimada pela comunidade internacional, com novos mecanismos para implementar 

sanções e instaurar um processo jurídico multilateral. Ainda atualmente, a OMC representa 

uma importante entidade atuante na integração comercial e resolução de conflitos. 

Com a aprovação da OMC, o MFA, importante acordo que delimitava as cotas de 

importação de produtos têxteis dos países desenvolvidos, começou a ser flexibilizado. A 

primeira fase de suspensão das quotas comerciais se deu em 1995, mediante a negociação 

multilateral da OMC. Contudo, a China não pode usufruir desta situação por não ser membro 

da OMC. A exclusão da China na flexibilização das quotas serviu também de ímpeto para que 

o país ingressasse na instituição tendo em mente os ganhos possíveis com a exportação da 

indústria têxtil. 

Apesar da frustração da China em se tornar um membro fundador da OMC nos anos 

anteriores, mesmo tendo assinado o protocolo de Marraquexe, uma janela de oportunidade 

ainda estava aberta. Nos dois primeiros anos da criação da OMC, países poderiam se 

incorporar à organização sob os termos do GATT. O discurso de afastamento das negociações 

para ascensão à OMC logo se reverteu com a participação ativa de países membros (Japão, 

EUA e Reino Unido) convidando a China para dialogar. Ao que tudo indicava, a OMC ficaria 
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subdimensionada sem a presença do país asiático. A incorporação da China e da Rússia, países 

de grande porte e com passado de economias planificadas, eram essenciais para legitimação 

dos organismos multilaterais. 

Logo no início de 1995, uma mensagem vinda do ministro das finanças do Japão 

convidava, em nome de outros países ocidentais, a China para que as conversas fossem 

retomadas o quanto antes. O Memorando de Entendimento, assinado bilateralmente com os 

EUA, em 1995, sobre direitos intelectuais, demonstrava que as relações comerciais 

avançavam com a regulamentação de questões específicas (Prohaska, 1996). Uma delegação 

dos EUA e da UE foi enviada para a China, em 1995, para reiniciar as conversas sobre regulação 

de relações comerciais. (Feng, 2006) 

Os chineses, então, mostraram-se dispostos a reiniciarem as tratativas em Genebra, 

enviando uma equipe para negociação. O Grupo de Trabalho sobre o Status da China no GATT 

foi renomeado como Grupo de Trabalho sobre Ascensão da China à OMC. A continuidade do 

GATT como um acordo sobre tarifas incorporado à OMC, o GATT-94, era um dos aspectos que 

mostrava a transição entre instituições e o acúmulo de discussões anteriores. 

Com a entrada de Hong Kong na OMC em 1995 e o pedido de ascensão por Taiwan, o 

governo central se viu compelido a retomar o pedido, especialmente por conta de uma 

disputa ideológica sobre a unidade nacional do Estado. 

Apesar da volta às negociações, os chineses enfrentavam impasses internos para a 

concessão de novas medidas. A viagem do presidente Lee Teng-hui103 aos EUA foi a ignição 

para a crise do Estreito de Taiwan. Perdurando entre os anos de 1995 e 1996, o evento fez 

com que as discussões bilaterais com os Estados Unidos se degradassem rapidamente, 

levando ao patamar semelhante ao alcançado em 1989 após Tiananmen. O bombardeio 

chinês na costa de Taiwan, anterior às eleições presidenciais do território, representou um 

dos momentos mais tensos na história do estreito, desde os episódios finais da guerra civil. 

Com a iminente degradação das relações diplomáticas, os países ficariam sem 

representantes consulares durante meses, em 1995. Ambos moveram ações militares para 

testar a influência na região. (Mann, 1999) 

                                                             
103 A visita do presidente de Taiwan aos EUA foi fortemente rechaçada pelo presidente Clinton. Contudo, o 
Congresso aprova a convocação de Lee para participar de sua formatura em uma universidade estadunidense. 
O discurso proferido para milhares de ativistas é encarado como uma afronta à soberania chinesa em Taiwan. 
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A crise acabaria com uma série de concessões e pronunciamentos públicos por parte 

dos EUA para contrabalancear a visita de Lee e acenar aos chineses, reforçando a política de 

“uma China”. Passada a crise, o período de ascensão à OMC sob as regras do GATT já estava 

acabado. Os anos 1995 e 1996 foram marcados pelas tensões na região de Taiwan e pelas 

negociações contra o apoio chinês em questões bélicas do projeto nuclear norte-coreano e 

iraniano. 

A virada nas relações exteriores de Clinton mostrava que a incorporação da China nos 

mecanismos de governança global seria priorizada. O intuito declarado pelo presidente 

Clinton em 1994, em discurso sobre a renovação do status de NMF à China, demonstra que os 

EUA trabalhariam na aproximação para promover as mudanças internas. “Acredito ser a 

decisão que nos oferece a melhor oportunidade para assentar as bases de um longo avanço 

nos direitos humanos e de nossos outros interesses”. (Clinton, 1994, tradução própria) 

A rápida reaproximação com os EUA, no final do ano de 1996, tinha em mente, 

também, as eleições a serem realizadas no país. Assim como os taiwaneses, os chineses 

empreenderam lobby na classe política norte-americana, com desdobramentos para relações 

bilaterais. Assim como os taiwaneses, que conseguiram avançar na reivindicação de uma visita 

presidencial, os chineses teriam sucesso em apoiar um candidato à presidência dos EUA. 

(Mann, 1999) 

Como desdobramento do pós-crise do estreito, a visita do representante do comércio 

norte-americano Barshefsky a Pequim mostrou um caminho possível para a adoção de 

medidas de caráter transitório. (Feng, 2006) Questões sobre o status de “país em 

desenvolvimento” poderiam ser flexibilizadas, conforme uma abordagem mais prática em 

setores específicos. 

Na esteira dos avanços comerciais, em abril de 1996104 e outubro de 1997, um grande 

corte tarifário aconteceu. As contínuas movimentações no sentido de diminuição tarifária 

levariam ao menor patamar histórico de tarifas praticadas na China, desde a fundação da RPC. 

Com as tarifas médias destinadas às NMF, o percentual atingiu 16,6%, cerca de metade do 

praticado cinco anos antes. 

O documento da OMC de outubro de 1996 reforça os termos nos quais a China estava 

disposta a permitir a atuação de empresas estrangeiras. Em quase todos os setores, há 

                                                             
104 Em 1 de abril de 1996, a alíquota tarifária de importação de produtos agrícolas, tais como trigo, milho, arroz, 
óleo de sementes de girassol e outros, foi reduzida conforme acordos setoriais. (OMC, 1996) 
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apontamentos sobre operação conjunta em joint-ventures nacionais. Com relação ao uso da 

terra, altamente regulada, o documento dispõe: 

A terra na República Popular da China é de propriedade estatal. O uso da 
terra por empresas ou indivíduos é sujeito aos termos máximos: 
(a) 70 anos para uso residencial; 
(b) 50 anos para uso industrial; 
(c) 50 anos para uso com propósitos educacionais, científicos, culturais, 
saúde pública e educação física; 
(d) 40 anos para uso comercial, turístico e recreacional; 
(e) 50 anos para uso compreensivo ou outros. (OMC, 1996, p.5) 

No caso dos serviços financeiros, são diversas as especificações sobre o tipo de 

operações permitidas conforme a atividade. Neste período, as operações de crédito e os 

empréstimos de empresas financeiras estrangeiras não poderiam se direcionar aos cidadãos 

ou empresas chinesas, sendo somente permitidos para firmas estrangeiras operando no país. 

As regulações flexíveis para operações de câmbio, por exemplo, ficariam limitadas às cidades 

costeiras em caráter experimental. 

No 3º encontro do Grupo de Trabalho, em março de 1997, a estratégia chinesa mudaria 

oficialmente. Ao invés de sinalizar medidas anteriores às negociações, os chineses agora 

argumentavam que precisavam de tempo para se adequar às complexidades da economia de 

mercado e aos acordos do GATT/OMC. Dessa maneira, as negociações avançavam para uma 

entrada na OMC com medidas de transição, dando tempo para adaptações nas instituições do país. 

Decorrente dessa nova postura, no 4º encontro do Grupo de Trabalho, duas cláusulas 

seriam incorporadas: uma sobre a não descriminação comercial aos países participantes da 

OMC e outra sobre o sistema de revisão judicial independente a ser implementado. 

Em meio à crise financeira asiática no ano de 1997, a China manteve a sua taxa de câmbio 

fixada, ao invés de desvalorizá-la ainda mais, contribuindo para uma melhor competitividade 

dos seus vizinhos asiáticos mais afetados pelo súbito fluxo externo de capital. Ainda sobre a 

questão, o país fez um empréstimo ao FMI de U$ 4 bilhões, contribuindo para o programa de 

resgate da crise e demonstrando o comprometimento com outras nações da região e com o 

fortalecimento de instituições multilaterais. Os primeiros acordos bilaterais com a Nova 

Zelândia e com o Japão, sobre trocas agrícolas e de serviços foram, então, firmados. (Feng, 2006) 

Em 1997, o país asiático tomou também a decisão de entrar no Acordo Internacional de 

Telecomunicações (AIT), que tinha como alvo a redução tarifária de produtos até 2005. 
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No contexto da OMC, eram abolidas as quotas de importação de têxteis herdadas pelo 

MFA. Em 1998, a segunda fase de extinção de quotas foi levada adiante. Contudo, a China 

ainda se manteria alheia aos benefícios desta flexibilização comercial, por conta de não ser 

membro participante na OMC. 

A mudança do primeiro-ministro da ala conservadora Li Peng (1987-1998) para o 

reformista Zhu Rongji (1998-2003) demonstrou o caminho de aprofundamento das reformas 

a serem operadas no próximo período. A mudança de ministros fora decisiva para os 

acontecimentos que desdobraram na adoção de políticas direcionadas ao avanço para uma 

economia de mercado no país. 

A desaceleração da economia chinesa105 apontava para uma necessidade de mudanças 

estruturais para a realização de um novo ciclo de alto crescimento. As reformas das empresas 

estatais, sob o lema de “agarrar as grandes e deixar as pequenas,” (Li e Brødsgaard, 2013), era 

uma das medidas voltadas ao aumento de produtividade, reduzindo o número total de 

empresas e aumentando seu valor gerado nos anos seguintes. De fato, as reformas 

aprofundariam a presença de empresas privadas na economia, processo que vinha crescendo 

desde a metade dos anos 90. 

Gráfico 24 - Valor industrial agregado, empresas estatais e não-estatais. 1980-2004 

 

Fonte: (Riddle et al. 2007, p.10), a partir do anuário estatístico chinês 2004. 

                                                             
105 Em 1999, o país havia recebido menos investimentos externos do que nos dois anos anteriores, segundo o 
Banco Mundial. A taxa de crescimento do PIB em 1999 também foi menor (7,6%) frente ao crescimento de 
9,2% do ano de 1997.  
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Li Peng, o antigo premier, contava com grande apoio de setores da antiga economia 

planificada, especialmente da Comissão de Planejamento de Estado. Com a entrada de Zhu, 

uma reestruturação seria feita na comissão e em todos os nove ministérios industriais, 

subordinando as entidades à Comissão de Estado de Economia e Comércio. Essa modificação 

foi essencial para aumentar o poder de negociação de Zhu na OMC, e reduzia as dissidências 

internas presentes nas negociações anteriores. (Fewsmith, 2001; Feng, 2006) 

As mudanças internas na burocracia chinesa direcionavam-se à administração 

econômica do país de maneira mais distanciada. Ao invés de controlar diretamente diversos 

setores econômicos106, o país passaria a atuar mais na governança de preços 

macroeconômicos e na indução do setor privado. 

Essa reforma faria parte do ímpeto de modificação das relações entre empresas 

estatais e Estado. Sendo que a administração destas empresas ficaria mais autônoma, 

condizente mais com lógicas privadas de mercado do que com departamentos ligados aos 

planos dos governos locais. 

Enquanto grandes mudanças internas eram feitas, externamente, o encontro 

internacional de Seattle em 1999 demonstrou as movimentações dos países membros da 

OMC para a adoção da China na instituição. (Seattle, 1999) As discussões sobre os TRIPs107, 

previamente estabelecidos pela OMC em 1995 vinham avançando. O embate entre países em 

desenvolvimento e os países desenvolvidos se acirrava com o discurso do primeiro-ministro 

sul-africano sobre os TRIMs108 e TRIPs serem impeditivos ao desenvolvimento de países do sul 

global. Neste sentido, a entrada da China na OMC também servia como uma força extra no 

ímpeto de flexibilização na aplicação destes acordos em países considerados em 

desenvolvimento. O relatório do escritório dos representantes de comércio dos EUA (USTR, 

1999) demonstrava que ações para implementação dos TRIPs dentro da OMC eram movidas 

na Argentina, no Canada e na União Europeia; colocando, na lista de observação, outros 22 

países – sendo que já indicava possíveis sanções contra China e Paraguai, sobre direitos de 

                                                             
106 Mantendo-se com algumas restrições estratégicas. 
107 Os TRIPs (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) são 
questões centrais do consolidado, pela rodada de negociação do Uruguai. Apoiados pelos EUA, Japão e UE, o 
acordo marca uma época de regulamentação da propriedade intelectual na globalização. (Braithwaite e 
Drahos, 2000) 
108 TRIMs (Acordo sobre Medidas de Investimento Relacionadas ao Comércio) estabelece regras de 
comportamento governamental sobre investimentos estrangeiros no comércio de bens. O acordo proíbe certos 
condicionantes aos investimentos estrangeiros como medidas de restrições com base em interesses nacionais, 
conteúdo local e quota de exportação. 
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propriedade intelectual fora da OMC. Fica evidente pelo documento que a entrada da China 

na OMC daria um novo instrumento aos EUA para pressionarem o país asiático a se adequar 

às regras dos acordos comerciais internacionais. 

Entre 6 até 10 de abril 1999, a viagem do primeiro-ministro Zhu Rongji aos EUA 

demonstrou o comprometimento oficial ao processo de ascensão da China à OMC. Zhu 

oferecia grandes concessões para consolidar um acordo de entrada na OMC, tendo como 

resultado a assinatura de um acordo sobre cooperação na agricultura. Na área de 

telecomunicações, Clinton buscava acordo para operação estrangeira de empresas com 51% 

de participação nas joint-ventures, o que daria liberdade de atuação e poder de voto das 

multinacionais. Contudo, o setor de telecomunicações era avaliado pelos burocratas do PCCh 

como pilar essencial dos interesses nacionais e não passivo de concessões. Em maio de 1999, 

Zhu afirmou, em coletiva de imprensa: “A competição crescente vai também promover um 

crescimento maior e mais saudável da economia nacional chinesa”. 

A viagem aos EUA foi um marco importante da ascensão. Zhu ofereceu ao presidente 

Clinton um pacote de concessões que zerava o subsídio de produtos agrícolas e se 

comprometia na abertura internacional do setor de serviços com limitações nas 

telecomunicações, mas comprometendo-se a permitir que firmas financeiras estrangeiras 

operassem mais amplamente. 

Em até cinco anos, bancos comerciais com 100% de capital estrangeiro poderiam atuar 

no país. O setor era regulamentado através de joint-ventures com empresas locais até o 

momento. Pela primeira vez, poderiam operar contas de indivíduos chineses. Isso 

possibilitaria depósitos em contas de bancos comerciais internacionais, mesmo que ainda com 

controle de remessas ao exterior. Contudo, a operação no sistema financeiro nacional ainda 

se manteve restrita. O argumento baseava-se na dinâmica da crise financeira asiática, causada 

pelo rápido fluxo de fuga de capital dos países. (Sanger, 1999) 

Contudo, a argumentação de setores da burocracia comercial109 dos EUA clamavam por 

maiores concessões dos chineses, como flexibilizar a entrada de empresas de telecomunicações, 

implementar direitos trabalhistas, especialmente sindicais, e retirar políticas econômicas de 

exportação, visando o mercado consumidor norte-americano. (Fewsmith, 1999) Por outro lado, 

                                                             
109 Refere-se, principalmente, à posição adotada pelos conselheiros do presidente Clinton que acreditavam ser 
possível a consolidação de um acordo melhor do que o proposto. Charlene Barshefsky (USTR), Samuel Berger 
(conselheiro de segurança nacional) e a secretária de estado Madeline Albright adotaram tal posição 
argumentando que o congresso não aprovaria o acordo ofertado pelos chineses. (Fewsmith, 1999)  
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a oposição interna chinesa ressurgia, com a operação da OTAN na Iugoslávia e a argumentação 

dos setores nacionalistas e mais conservadores de que estava em curso a “venda do país”, para 

a assinatura do acordo com os EUA. Com a frustração, mais uma vez, da consolidação de um 

acordo e o consequente bombardeio da embaixada chinesa, a opinião pública chinesa se oporia 

fortemente a Zhu Ringji (1998-2003), que fora afastado da liderança do acordo logo após a 

reunião de abril. 

A reação dos setores de lobby empresariais nos EUA foi negativa, rechaçando a atitude 

do presidente Clinton de não aceitar os termos oferecidos pelos chineses. Além disso, o 

entrave diplomático após o ataque acidental à embaixada chinesa em Belgrado também 

transformou a negociação, e Clinton tentaria reverter o cenário para aceitar os termos 

colocados anteriormente. (Fewsmith, 2001; Feng, 2006) 

Os depoimentos dos representantes legislativos dos EUA na votação sobre o status de 

relações comerciais normais permanentes, antiga NMF, deixam clara a estratégia adotada 

para consolidar a parceria com a China. A votação, contando 264 votos a favor e 166 contra, 

ecoava os interesses de lobbys de empresas cujas cadeias de comércio já se consolidavam de 

maneira intrínseca no país asiático, como General Motors, Boeing e Kodak. “Podemos ter uma 

relação construtiva, de engajamento propositivo com a China ou uma nova Guerra Fria com 

um novo império do mal” (Schmitt, 1999a), afirmou o Senador Roemer. 

Em 15 de novembro de 1999, após dias de negociações entre o ministro de comércio 

chinês Shi Guangsheng e a representante do comércio norte-americano Charlene Barshefsky, 

consolidou-se o acordo assinado pelos EUA para a entrada da China na OMC. Foi somente 

através da burocracia de Estado de ambos os países que seria possível a assinatura do acordo, 

pois ambas as antigas representações falhariam em atingir os termos do que era chamado por 

Clinton de “termos comercialmente viáveis”. 

Em linhas gerais, no acordo, a China se comprometeu em diminuir as tarifas de 

importação de 22,1% para 17%, sendo que, para os principais produtos estadunidenses, 

ficariam estabelecidas em 15% ou menos. As tarifas sobre o setor automotivo chinês, que 

chegavam em até 100%, seriam diminuídas, em um período de seis anos, para atingir o 

patamar de 25% (um ano a mais do que foi oferecido em abril). Bancos estrangeiros poderiam 

também oferecer empréstimos para consumo de automóveis. Um método de mensuração no 

dumping de produtos também foi estabelecido, para que as indústrias norte-americanas não 

sofressem com tal prática comercial. O regime antidumping duraria por quinze anos. Pela 
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primeira vez, produtos poderiam ser distribuídos pelas multinacionais que os produziram, ao 

invés de depender de firmas locais para a logística. A indústria têxtil dos EUA, que havia 

adotado um regime de cotas de importação, teria suas medidas protecionistas flexibilizadas, 

acabando em cinco anos. 

O assunto mais sensível, o acordo sobre telecomunicações, fora o entrave nas negociações 

de abril – e os chineses não fariam concessões maiores. No final, as firmas estrangeiras poderiam 

atuar somente com 50% de propriedade no setor. A restrição dos chineses mostra o quanto a 

percepção de que o setor de telecomunicações era essencial ao desenvolvimento nacional. Até os 

dias atuais, o setor se mantém com regulações estatais restritas sob o argumento de manutenção 

da segurança nacional e estabilidade social (Jinping, 2014). 

Avanços foram feitos na área financeira; contudo, fortes regulações sob o argumento 

de indústria infante ainda atuariam, limitando a possibilidade de firmas estrangeiras 

expedirem novas ações no mercado. Firmas de advocacia, contabilidade e empresas de 

seguros foram habilitadas para atuar no país. 

Após as tratativas com o governo norte-americano, o acordo com a União Europeia foi 

firmado em 2000, pavimentando o caminho à OMC. Diversas ações foram tomadas para a 

abolição de subsídios de exportações agrícolas, para criar um sistema de revisão judicial, 

assegurando direitos de propriedade de empresas estrangeiras e para a flexibilização de 

regulações em setores de serviços. 

Com relação aos benefícios da flexibilização multilateral de comércio, as exportações 

chinesas foram beneficiadas pela entrada na OMC. O status de Nação Mais Favorecida (NMF), 

como foi o caso do setor têxtil, expandiu rapidamente a possibilidade da China exportar para 

outros países. Como resultado, a parcela das exportações chinesas ao mercado têxtil norte-

americano saltou para 33%, com a abolição das quotas. (Brambilla et al., 2007) 

Conclusão 

O comprometimento chinês em integrar sistemas internacionais de regulação e 

integração comercial desafiou a ordem vigente no país. A construção da economia 

contemporânea da China se deve, em muitos sentidos, ao processo de atração de 

investimento estrangeiro, acelerado a partir da legitimação de práticas econômicas pela 

entrada na OMC. 

O longo processo de aproximação com o Ocidente é caracterizado como uma 

continuidade das medidas de reforma e abertura da década de 1970, persistindo até os dias 
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atuais. Essa trajetória é marcada pela migração do controle econômico centralizado com base 

na substituição de importações para um modelo com amplo funcionamento de mecanismos 

de mercado, mais descentralizado e voltado às exportações. 

O protecionismo estatal que atuava por meio de barreiras tarifárias e barreiras não 

tarifárias foi sendo flexibilizado, conforme interesses do Estado chinês, para superar o limite 

imposto pelo regime de acumulação pré-reformas. Através da abertura comercial, a China foi 

capaz de alavancar o seu crescimento, atraindo firmas estrangeiras. O capital internalizado 

teve função de transferência tecnológica e de absorção de mão de obra do campo em 

processos produtivos que aumentaram a remuneração desses trabalhadores. 

A abertura comercial, contudo, tem características graduais, baseada em políticas de 

dupla circulação, como a reforma cambial. Os amplos cortes tarifários foram compensados 

com a construção de bases econômicas capazes de sustentar o desenvolvimento das 

indústrias do país. Dentre as medidas que possibilitaram essa dinâmica estão: câmbio 

desvalorizado e políticas regionais de fomento industrial, como as ZEEs. 

As reformas impostas por Estados Unidos e União Europeia na ascensão à OMC foram 

decisivas para a continuação das reformas internas que perdiam força diante da reação aos 

acontecimentos de Tiananmen. Neste sentido, a decisão de integração na ordem global foi o 

combustível para o aprofundamento das reformas internas. A reestruturação ministerial de 

1998, por exemplo, modificou o papel da Comissão de Planejamento de Estado, mostrando 

que as reformas modificaram o caráter do Estado chinês, atuando mais indiretamente na 

regulação da economia. 

As medidas de redução de barreiras tarifárias e não tarifárias, bem como a adoção de 

tratados internacionais e a abertura para operação de multinacionais em setores restritos, 

modificaram instituições, criando um sistema econômico mais próximo ao praticado pelos 

países centrais do capitalismo. Ainda assim, o sistema econômico permaneceu divergente ao 

das economias de mercado ocidentais, com características mistas da economia planificada e 

incorporando práticas de mercado como as difundidas nos países integrantes da OMC. 

A negociação com os EUA, em particular, é essencial para compreender os limites do 

choque de modelos econômicos, na integração comercial. No final do processo de ascensão, 

fica evidente que a China nunca esteve disposta a abrir totalmente certos setores da economia 

vistos como fundamentais para o avanço do desenvolvimento e garantir a “estabilidade 

nacional”. (Jinping, 2014) Os setores financeiro e de telecomunicações foram centrais na 
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discussão. Ao final, concessões foram feitas para permitir que empresas multinacionais 

atuassem nestas áreas. Contudo, a abertura foi feita sob regulação do governo central chinês, 

não permitindo uma atuação que contrariasse os interesses nacionais. 

Tendo em mente essas características, é possível afirmar que a abertura comercial 

chinesa e a consequente integração global não implicaram no abandono de uma estratégia 

nacional de desenvolvimento. Ao contrário, integração e desenvolvimento caminharam 

conjuntamente, sendo que a integração comercial nunca atingiu um fim em si, mas um meio 

para a obtenção de graus mais elevados de desenvolvimento. Ao fim, a China foi capaz de 

controlar a abertura, mantendo coesão e controle político, e pode desfrutar das vantagens do 

comércio internacional mais amplo. Do lado dos EUA, o foco em objetivos geopolíticos de 

curto prazo em detrimento dos de longo prazo são expressos na perda de competitividade da 

indústria, frente à ascensão chinesa, e na expectativa frustrada de uma abertura política 

chinesa, que se daria hipoteticamente em decorrência da abertura econômica. 

O engano dos Estados Unidos após a negociação com os chineses, na crença de que o 

regime político-econômico chinês se tornaria totalmente liberal, pode ser explicitado pela 

metáfora da língua portuguesa “comprar gato por lebre”. A expressão remete aos tempos de 

carestia e guerra, em que comerciantes vendiam carne de gato como se fosse de lebre. Para 

disfarçar o cheiro, a carne de gato era imersa em água temperada. Assim, os compradores não 

sabiam distinguir gato de lebre. 
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Considerações finais: trabalhando duro por resultados (fā fèn yǒu wéi, 发奋有为
), uma globalização com características chinesas? 

A história da entrada chinesa nas diferentes fases da economia no mundo capitalista suscita 

reflexões mais gerais sobre o papel dos Estados-nações nas redes produtivas internacionais. A 

incorporação forçada durante o século XIX abriu a economia e sociedade chinesas à importação de ópio e 

de outros manufaturados de potências imperiais. Este primeiro momento representou a degradação 

rápida das condições de vida da população, a perda da autonomia e relevância político-econômica do país. 

A soberania do Estado chinês, recuperada através do processo revolucionário de 1949, 

desdobrou- se em uma dinâmica de insulamento com relação ao resto do mundo. O ápice desta 

dinâmica de fragmentação efetivou-se com o rompimento soviético durante a década 1960. O 

renascimento das relações com o Ocidente veio a partir da readmissão na ONU, em 1971, e com a 

subsequente reunião de Mao e Nixon. 

Sob a estratégia deliberada de aproximação com o Ocidente a fim de modernizar a 

infraestrutura do país, a China aproveitou-se da aproximação norte-americana no contexto bipolar da 

Guerra Fria para iniciar parcerias produtivas, comerciais e militares. O processo das reformas e da 

abertura iniciou a integração, de forma controlada, à globalização, no final dos anos 1970. Neste 

momento, a crise do modelo de globalização fordista-keynesiana já apontava para flexibilizações no 

fluxo de capitais e na reestruturação produtiva das multinacionais ocidentais. 

Com o advento do modelo de acumulação flexível durante os anos 1990, chamado também de 

globalização neoliberal, a China aprofunda as reformas estabilizantes para a entrada nos organismos 

multilaterais de governança comercial (GATT/OMC). As reformas no sistema financeiro, nas estatais e a 

ampliação das zonas econômicas especiais foram essenciais para o fortalecimento de uma gama de 

empresas chinesas que se utilizaram do modelo de joint-ventures para a incorporação e 

desenvolvimento tecnológico. 

A crise financeira asiática de 1997, especialmente, teve um papel de regulador do processo de 

liberalização dos fluxos de capitais asiáticos. Os países que possuíam menor grau de controle sobre o 

câmbio e sobre a volatilidade dos investimentos estrangeiros entraram em um período de crise que 

forçou a mudança de rumo de políticas macroeconômicas. A China, possuindo uma regulação mais 

estrita sobre essa dinâmica, sofreu impacto reduzido. 

Sob um perfil discreto de política externa, a China negociou os termos de entrada na OMC com 

os países-membro. A negociação com os EUA foi a mais complexa. Desafiando a liberalização de setores 
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como o financeiro e o das telecomunicações, os chineses mostraram-se irredutíveis em permitir a 

entrada de multinacionais, com restrições de acordo com o projeto de desenvolvimento do país. As 

negociações levaram a diversas concessões; contudo, os elementos que compõem o centro do interesse 

nacional foram mantidos. 

A crença difundida nos EUA de que a liberalização econômica levaria inerentemente à 

liberalização política da China foi a base do processo de aceitação. Diferentemente do acontecido na 

URSS e em outros países socialistas, a trajetória das reformas na sociedade chinesa tomou rumos 

inesperados pelos negociadores norte-americanos. O resultado deste processo foi o aprofundamento 

da inserção comercial da economia chinesa, de forma legitimada pelo mundo ocidental. 

Logo após a entrada na OMC, as empresas chinesas já haviam iniciado a expansão do seu 

modelo de negócios. Neste sentido, a China deixa de ser somente um ator passivo da dinâmica da 

globalização, como mero receptor de IED. A partir de então, a internacionalização das empresas chinesas 

estabeleceu um outro modelo de investimento estrangeiro. Estes investimentos tinham caráter de 

planejamento estatal estratégico, apesar de serem executados por ambas as empresas, públicas ou 

privadas – ou até de capital misto. 

Após longa negociação para a entrada na OMC, a presença chinesa em todos os mecanismos 

globais de governança foi essencial para maior legitimação da sua economia, como sendo destino de 

IEDs. Além disso, as flexibilizações comerciais foram aproveitadas, sendo feitas no âmbito da 

organização, para aumentar o fluxo de exportações. 

O aumento das exportações, com a abolição de uma série de quotas de importação dos países 

desenvolvidos110, trouxe ganhos substanciais à balança comercial chinesa. Esse fluxo superavitário deu 

ao país larga quantidade de reservas cambiais no início do século XXI, permitindo maior estabilidade 

econômica e margem de política cambial. 

Como balanço deste período, fica evidente que a China soube utilizar o ímpeto acumulador do 

capital para receber IEDs em zonas econômicas controladas, cujo objetivo inicial era a exportação de 

produtos intensivos em capital e absorção tecnológica. Conforme a absorção tecnológica se completou, 

políticas de Pesquisa e Desenvolvimento (PeD) continuadas possibilitaram que o país passasse de 

receptor de tecnologia estrangeira para um polo desenvolvedor em diversas áreas — desafiando as 

bases produtivas presentes até então. 

                                                             
110 A abolição de quotas se deu, principalmente, pelo dispositivo de Nação Mais Favorecida (NMF). 
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Para tentar compreender a relação entre a ascensão do modelo político-econômico chinês e seu 

embate com os EUA, no século XXI, comumente recorre-se aos conceitos tradicionais de geopolítica, 

como a “Armadilha de Tucídides”, cenário em que o aumento de poder de uma potência subalterna, 

dentro de um sistema político hegemonizado, tenderia ao conflito bélico. A analogia se aproxima da 

história grega da guerra do Peloponeso entre Esparta e Atenas, e seria traduzida pelo ímpeto impeditivo 

de Esparta em aceitar o avanço de Atenas, recorrendo à guerra. (Fernandes, 2017; Farah, 2018) 

O estudo proposto por Alisson (2015) analisa dezesseis casos em que essa dinâmica fora 

instalada. Dentre essas, somente quatro acabaram de forma pacífica. Apesar dos números 

representarem certo pessimismo com relação ao desfecho conflituoso da relação China-EUA, o 

desenvolvimento da potência asiática tem se dado de forma progressiva e os conflitos vêm sendo 

resolvidos de forma não bélica. Apesar disso, questões do mar do sul da China111 e a situação de 

Taiwan112 ainda suscitam desconfianças sobre o pacifismo destas relações. 

As proporções econômicas da sociedade chinesa têm sido cada vez mais relevantes. Segundo 

dados do PIB por Poder de Paridade de Compra, a economia chinesa seria a maior do mundo desde 

2016. Em termos de exportação de manufaturados, a China consolidou-se no século XXI, como a maior 

economia mundial. 

Gráfico 25 - Participação global da economia chinesa, 1992-2018 

 
Fonte: Abdal e Ferreira (2021). 

                                                             
111 O mar do Sul da China é alvo de disputas entre as potências que reivindicam fronteiras marítimas na região. 
Os EUA e outras potências ocidentais frequentemente navegam nessas águas com o pretexto de garantia da 
livre circulação na região. 
112 Taiwan mantém, até os dias atuais, um regime de continuidade da RdC, fundada em 1912. A disputa sobre a 
instauração de uma só China se mantém. A resistência, por parte dos EUA, ao processo de fusão ou ocupação 
pela RPC alimenta a possibilidade de um conflito bélico na região. 
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É neste cenário de deterioração da hegemonia política norte-americana e crescimento 

econômico chinês que, em 2013, uma significativa mudança de política exterior acontece. 

Neste ano, a liderança de Xi Jinping assume como secretário geral do PCCh e presidente da 

RPC. No dia 24 de outubro deste mesmo ano, um discurso proferido por Xi, em uma 

conferência do PCCh, formalmente apresentou a ideia de uma política exterior mais assertiva, 

sinalizando uma mudança no antigo paradigma de Deng Xiaoping (mantendo um perfil 

discreto) para “trabalhar duro por resultados”. (Xuetong, 2014) 

Logo após a definição do novo líder chinês, o objetivo de “rejuvenescimento da nação” 

tomou conta dos discursos políticos da China. O novo vocabulário introduzido leva em conta 

o objetivo de tornar a China um país “moderadamente próspero” até 2021113 e, até 2049, 

torná-la uma nação “totalmente desenvolvida”. 

I firmly believe that the goal of bringing about a moderately prosperous 
society in all respects can be achieved by 2021, when the CPC celebrates its 
centenary; the goal of building China into a modern socialist country that is 
prosperous, strong, democratic, culturally advanced and harmonious can be 
achieved by 2049, when the PRC marks its centenary; and the dream of the 
rejuvenation of the Chinese nation will then be realized. (Jinping, 2014, p. 59) 

A maior assertividade de posicionamento internacional também começou a cunhar 

novos termos que traduzem o sentimento de unificação humana. “Comunidade de destino 

comum da humanidade” vem sendo usado seguidamente por Xi Jinping e mostra a intenção 

de reivindicar um “contraprojeto” de globalização, pelo viés chinês. Dentro deste espectro, a 

Terra seria um espaço comum dividido pela humanidade. Estes ideais dialogam fortemente 

com a ecologia do século XXI de transição energética e substituição no uso de combustíveis 

fósseis. Em termos de economia verde, a China vem fazendo rápido progresso. 

No sentido mais pragmático, a primeira ação deliberada para uma política mais 

assertiva teria sido a interrupção de relações diplomáticas com o Japão, em 2013, após a visita 

do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe ao Yasukuni Shrine, espaço de memória dos 

japoneses que morreram em guerras, incluindo diversos condenados por crimes de guerra. A 

China decidiu por interromper as relações diplomáticas. Qin Gang, ministro de relações 

                                                             
113 Em 2020, a China erradicou a pobreza extrema (pessoas que vivem com menos de 1,9 dólares por dia), 
segundo dados do Banco Mundial, sendo esse um dos pilares centrais para alcançarem o objetivo de ser uma 
nação “moderadamente próspera”. 
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exteriores, declarou que Shinzo não seria mais bem-vindo pelo povo chinês: “unwelcome by 

Chinese people (…) Chinese leaders won't meet him anymore”. 

O novo posicionamento também culminou em diversas iniciativas de âmbito 

institucional. Dentre elas, a criação no Novo Banco de Desenvolvimento (NBD). Após pedido 

de financiamento dos BRICS ao FMI ter vindo com a solicitação de reformas liberais como 

contrapartida, os países em desenvolvimento tomaram a decisão de fundar uma instituição 

capaz de financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento. Em 2014, o NBD seria 

fundado em Fortaleza (Ceará). 

O fortalecimento de instituições multilaterais como o Banco Asiático de 

Desenvolvimento de Infraestrutura (AIIB, em inglês), a Aliança do Sudeste Asiático (ASEAN), a 

Organização de Cooperação de Shanghai, entre outras, é um exemplo de redes de interação 

internacionais com atuação chinesa, em paralelo aos mecanismos tradicionais de relações 

internacionais. Dentre as marcas dessa rede de organizações e projetos emergentes, 

centralizadas pelos chineses, está a emblemática Nova Rota da Seda. 

A Nova Rota da Seda ou Belt Road Initiative (BRI) foi anunciada, no final de 2013, como 

sendo parte de uma política internacional de alianças econômicas. Remetendo-se à antiga 

Rota da Seda que ligava, comercialmente, o Oriente e o Ocidente, o projeto visa o 

desenvolvimento de infraestrutura para a conexão do globo em rotas de circulação de 

mercadorias. O projeto está ligado à construção de portos, rodovias, ferrovias, aeroportos, 

represas, túneis e outras obras de infraestrutura básica. 

Os objetivos principais do BRI são: coordenação de políticas públicas, conexão de 

instalações, comércio sem impedimentos, integração financeira e criação de vínculos 

interpessoais. Em 2017, o projeto tomou um rumo adicional de promoção de infraestrutura 

ecológica, demonstrando a adaptabilidade conforme as necessidades civilizacionais, criando 

o BRI verde. Os investimentos com projetos de energia à base de carvão foram extintos a partir 

de 2020. (Nedopil Wang, 2021) 

Até janeiro de 2021, 140 países haviam assinado o Memorando de Entendimento 

(MoU, em inglês). Destes, a maioria estava localizada na África Subsaariana (40 países), 

seguidos da região central da Ásia e Europa (34 países, sendo 18 da Europa). A região que 

parece ser menos adepta do projeto é a América do Norte, o que demonstra o caráter 

geopolítico do projeto e a resistência dos EUA e seus aliados. 
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Ao que tudo indica, é um projeto de articulação dos interesses do sul global (nações 

subdesenvolvidas ou em vias de desenvolvimento), sob a liderança e influência chinesas. As 

regiões com menor adesão (Europa, América do Norte e Oceania) são aquelas que contêm o 

maior número de nações consideradas “desenvolvidas”. O projeto centrado em países 

periféricos do sistema-mundo capitalista aponta para novos padrões de relações 

internacionais. É neste contexto que se inserem as perguntas: estaríamos diante de um 

projeto de globalização com características chinesas? Quais são as implicações deste 

processo? Quais oportunidades/armadilhas são apresentadas aos países que aderem ao BRI? 

Uma longa caminhada ainda tem de ser trilhada para a modificação da ordem global, 

em um contexto de não hegemonia norte-americana. A criação de instrumentos de mediação 

das atividades econômicas internacionais sem a utilização do dólar é um dos entraves para 

este desenvolvimento. Além disso, a resistência dos países do Atlântico Norte, sob a liderança 

dos EUA, ainda ameaça a prosperidade de uma outra articulação que não atue subordinada 

aos interesses imperialistas. 

Figura 6 - Países e regiões que adotaram ao BRI, por ano de assinatura, 2013-2020 

 
Fonte: Nedopil Wang (2021) 

O perfil principal dos projetos aprovados dentro do BRI tem sido direcionado às áreas 

de energia (40%) e transportes (23%). Assim como as tendências mais gerais de integração 

global, o BRI sofreu uma diminuição significativa no número de projetos em 2020 que vem, 

gradativamente, recuperando em 2021. Os dados por Nedopil Wang (2021) mostram que os 

países que aderem ao BRI têm recebido mais IEDs provindos da China do que os países que 

não aderiram. 

A relação estabelecida pelo BRI entre países é feita de forma bilateral. A adoção ao 

projeto não requer normas mínimas comuns aos membros, diferentemente de outros acordos 

multilaterais geralmente capitaneados por EUA e/ou União Europeia. Para adesão ao BRI, o 
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país deve comunicar à China a intenção de se incorporar ao projeto e, a partir deste início, as 

tratativas darão seguimento até os entendimentos e ações conjuntas. O BRI tem sido, 

efetivamente, uma forma de desenvolvimento das relações diplomáticas bilaterais centradas 

na aliança chinesa, com base em acordos de investimento em infraestrutura. 

Como parte das iniciativas de suporte financeiro ao BRI, foi criado o AIIB, em 2016. 

Constatando a ineficiência das antigas estruturas em financiar os projetos de infraestrutura na 

Ásia e nos países em desenvolvimento, a China foi a precursora desta iniciativa. Conjuntamente 

ao NBD, o AIIB nasceu como uma alternativa para a reconstrução do mundo pós-crise de 2008 

e, somados ao BRI, criam uma rede de organizações do século XXI. Nas palavras do primeiro-

ministro chinês Li Keqiang (2013 - presente), em 2014, durante o Fórum de Boao: 

The international financial and political architecture faces new adjustments... 
[and since] the global recovery has been a slow and difficult process and 
growth remains lackluster, China is ready to intensify consultations with 
relevant parties in and outside Asia on the preparations for the Asian 
Infrastructure International Bank. (Firzli, 2015) 

Conforme a constatação da insuficiência das antigas instituições em prover saídas aos 

dilemas do século XXI após a crise de 2008, a China vem direcionando ações para construir 

uma ordem global diferente daquela experimentada durante o século XX. A criação de bancos 

desenvolvimentistas aliados aos projetos de ampliação comercial ao redor do globo pode 

sinalizar uma nova fase do sistema-mundo, tendo, como polo ativo, a China. 

Contudo, o processo de integração comercial chinesa de uma forma mais assertiva vem 

causando reações por parte dos norte-americanos. Com a consequente eleição de Donald 

Trump ao governo dos EUA, no final de 2016, foi deflagrada uma guerra comercial. A 

imposição unilateral de tarifas e restrições às empresas chinesas entre 2017 e 2020 teve 

caráter fragmentador da ordem global e teve, segundo Abdal e Ferreira (2021), um caráter de 

protecionismo antiglobalização. 

Em meio aos conflitos, a China deu respostas firmes à escalada de conflitos, que 

chegou ao ponto da prisão de uma executiva da Huawei, Ms. Meng Wanzhou (presa em 2018 

e solta em 2021). Durante o período de embates tarifários, os chineses rebateram as sanções 

impostas pelos EUA com tarifas simétricas e, por vezes, até mais profundas. 

Talvez o ápice desses enfrentamentos sob a liderança de Xi tenha sido durante o 

período da guerra comercial (2017-2020). Durante estes anos, o posicionamento chinês e a 

legitimidade de suas ações frente aos outros países foram testados pelos conflitos comerciais 
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promovidos pelo governo norte-americano. As ações de protecionismo econômico dos EUA 

atingiram também Coreia do Sul, México e União Europeia, facilitando a aproximação dos 

chineses com os afetados pelas medidas. 

Tabela 6 - Cronologia dos principais eventos da guerra comercial China-EUA, 2016-2020 

 
Fonte: Abdal e Ferreira (2021) 

O desprezo das instituições multilaterais, por parte do presidente norte-americano, 

contribuiu para acentuar uma dinâmica de desglobalização do mundo pós-2008; aprofundada 

depois pela crise sanitária do coronavírus. (Abdal, Ferreira, 2021) O caráter protecionista da 

política externa estadunidense reflete a insatisfação do país com os resultados de um 

processo de globalização neoliberal, em que os EUA foram os principais responsáveis e a 

China, a principal vencedora. 

A consequente eleição de Joe Biden à presidência, em 2020, confirmou a tendência 

fragmentadora de Donald Trump em impor sanções às empresas chinesas. A resposta dos EUA, 

de fortalecimento de alianças dos mecanismos internacionais de defesa, mostra o caráter 

12/2016 Eleito Donald Trump nos EUA;

01/2018 30% de tarifas sobre painéis solares estabelecida;

01/2018 Tarifas de 20-50% em máquinas de lavar especialmente em empresas sul-coreanas.

03/2018 Tarifas de 25% sobre aço e de 10% sobre alumínio;

03/2018 EUA impõe alíquota de 25% na importação de caminhões sul-coreanos.

06/2018
(deflagração da Guerra Comercial): tarifa de 25% para exportações chinesas no valor de 50 bi de USD (supostas práticas 

de comércio ilegal e desrespeito à propriedade intelectual);

06/2018
Anuncio da possibilidade de tarifa extra de 10% em exportações chinesas de 200 bi de USD; China retalia com sanções 

correspondentes;

08/2018 China entrega queixa à OMC sobre as tarifas em painéis solares;

12/2018 (G20): acordo EUA-China para arrefecer guerra comercial com trégua de 90 dias sem novas tarifas.

12/2018 EUA prende Ms. Meng Wanzhou (executiva da Huawei) sob acusações de burlar sansões ao Irã.

12/2018 China diminui tarifas aos automóveis norte-americanos.

01-04/2019 Negociações entre China-EUA;

05/2019 EUA aumenta as tarifas em produtos chineses de 10% para 25%

05/2019 Huawei entra na "Lista das Entidades" dos EUA, banindo empresas norte-americanas de negociar com a empresa.

06/2019 China aumenta tarifas de importação.

06/2019
EUA adicionam outras entidades chinesas à sua lista: Sugon, Wuxi Jiangnan Institute of Computing Technology, Higon, Chengdu 

Haiguang Integrated Circuit, and Chengdu Haiguang Microelectronics Technology.

06/2019 Negociações entre China-EUA durante o G20;

07/2019 EUA remove as restrições à Huawei e isenta 110 produtos chineses;

08/2019 EUA declara China manipuladora de câmbio;

09/2019 Novas tarifas Estadunidenses em produtos chineses entram em vigor;

09/2019 China entra com representação na OMC contra novas tarifas.

10/2019 EUA impõe tarifas no valor de U$ 7,5 bi à UE conforme vitória em disputa na OMC

11/2019 Fase 1 de acordo firmado entre China e EUA;

01/2020 EUA retira a queixa sobre a manipulação cambial chinesa e ambos assinam a fase 1 do acordo comercial bilateral.

01/2020 EUA aumenta as tarifas na área de produtos da aviação (Airbus) de 10% para 15% à EU.

01/2020 EUA retira a queixa sobre a política cambial chinesa e ambos países assinam a fase 1 do acordo bilateral.

07/2020 EUA cancela o acordo preferencial de comércio com Hong Kong

07/2020 EUA anunciam restrições de visto para trabalhadores da Huawei sob alegações de violação dos direitos humanos.

Escalada da Guerra Comercial
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beligerante da rearticulação global feita pela potência em decadência. A iniciativa de Build Back 

Better World (B3W)114, de cunho mais econômico, tenta reconquistar apoio dentro e fora dos 

EUA na legitimidade da liderança estadunidense, mas ainda são incertos os caminhos a serem 

tomados por tais iniciativas, assim como os desdobramentos na geopolítica mundial. 

Em meio à pandemia de Covid-19, a administração do presidente norte-americano 

Donald Trump chegou a ordenar a compra, em 2020, de todo o estoque do medicamento 

Remdesivir, não deixando margem de compra para outros países. Da mesma forma, a 

oposição na quebra de patentes das vacinas de Covid-19, sinalizada pelos EUA, contrasta com 

a política de exportação de vacinas efetivada pela China. 

Segundo dados da Airfinity115, a China é responsável por cerca da metade da produção de 

vacinas mundiais contra a Covid. Da mesma forma, o país é o maior exportador de vacinas, 

exportando pouco menos da metade do total produzido, enquanto os EUA exportavam cerca de 

um décimo da produção interna. Outro aspecto contrastante é a política de cooperação para a 

produção de vacinas realizada pela China, iniciada no final de 2020, que levou o desenvolvimento 

do imunizante para mais de 20 países, sendo o Brasil um destes. Através da doação de vacinas, 

mais de 100 países receberam suporte chinês. (RPC, 2021) Em meio ao surgimento de uma nova 

variante como a Ômicron, descoberta no final de novembro de 2021, supostamente na África do 

Sul, a China anunciou a doação de 1 bilhão de doses ao continente africano. 

Gráfico 26 - Produção de vacinas mundiais contra covid-19 por data e por tipo, 2021 

 
Fonte: Airfinity (2021), estimativas de 24/08/2021. 

                                                             
114 A iniciativa foi criada com intuito de responder ao BRI chinês. Contudo, após meses do anúncio do projeto 
ainda é incerta a sua viabilidade financeira e política. 
115 Consultados em 30/11/2021. 
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A geopolítica das vacinas apresenta um exemplo de novas dinâmicas emergentes. O 

reposicionamento de países periféricos em torno do projeto chinês, em detrimento ao 

rearranjo do Atlântico Norte, redimensionam as disputas pela vanguarda político-econômica. 

Mostrando certa vantagem, por parte dos chineses, para a articulação dos agentes 

econômicos na produção de vacinas e na contenção da pandemia de covid-19, o século XXI 

parece começar de fato a partir de 2020 e 2021, com a forte emergência de uma nova 

potência. 

Com relação ao comércio internacional, a China vem aprofundando sua trajetória de 

desenvolvimento. Desde 1992, início da série histórica dos dados, promove uma alteração do 

padrão de produtos que compõem as exportações e importações. Em 1992, os produtos mais 

exportados pelo país asiático eram produtos manufaturados de baixa tecnologia116, 

compondo 51% do total. Em 2005, o perfil das exportações chinesas havia se modificado, com 

maior predominância de produtos manufaturados de alta tecnologia, notadamente 

equipamentos de telecomunicações e de processamento de dados. Ao final de 2020, essa 

tendência havia se consolidado. 

Neste caminho, o Made In China 2025, lançado em 2015, apontou, como política 

estratégica, uma outra inserção produtiva chinesa no cenário internacional. Como parte do 

13º (2016-2020) e 14º PQ (2021-2025), os novos planos de desenvolvimento têm, por base, 

as inovações industriais relacionadas a produtos da economia verde e da informação. 

Dentre as principais iniciativas estão o desenvolvimento do sistema de posicionamento 

geográfico Beidou, o sistema de quinta geração de telecomunicações (5G), carros elétricos e 

big data. Na base desse projeto de desenvolvimento industrial, está a compreensão de que a 

China passa por uma oportunidade única de avançar em direção à vanguarda econômica e 

tecnológica. 

A new round of global technological revolution, sectoral change and military 
change is accelerating, and scientific exploration is unfolding at every scale 
from the microscopic to the cosmological. A group of revolutionary new 
technologies that are intelligent, green and ubiquitous are reshaping the 
global competitive landscape and changing the relative strength of nations. 
(PCCh Central do Partido e Conselho de Estado, 2016)  

                                                             
116 A metodologia desenvolvida por Lall (2000) e utilizada pela OCDE constrói um ranking de intensidade 
tecnológica dos produtos, conforme o percentual de PeD utilizado na produção. 
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Os dados confirmam a predominância de produtos de maior intensidade tecnológica 

no comércio exterior do país: o percentual de exportações de commodities ou de produtos 

manufaturados baseados em recursos naturais caiu de 26% em 1992 para 13% em 2005 e 11% 

em 2020. A mudança no perfil das exportações mostra como a integração internacional fora 

usada de maneira controlada para subir na escada produtiva tecnológica. 

Gráfico 27 - Perfil do total das exportações chinesas, segundo intensidade tecnológica, em bilhões 
de dólares FOB, 1992-2020 

 
Fonte: UNCOMTRADE, Lall (2000). Elaboração própria. 

Outro ponto importante sobre a tendência do comércio exterior chinês é a alteração 

no perfil das importações. De forma oposta ao perfil das exportações, o crescimento se deu 

através do montante de commodities ou dos produtos com base em recursos naturais. Em 

1992 esses produtos totalizavam 23%, em 2005 eram 29% e em 2020 são 40%. 

A grande presença de produtos manufaturados de alta tecnologia em ambas, 

importações e exportações, demonstra um outro perfil de comércio internacional. Se 

aprofundado, este padrão pode apontar para uma nova dinâmica do processo de integração 

comercial entre países. 
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Gráfico 28 - Perfil do total das importações chinesas, segundo intensidade tecnológica, em bilhões 
de dólares FOB, 1992-2020 

 
Fonte: UNCOMTRADE, Lall (2000). Elaboração própria. 

Mesmo sem a disposição de uma continuidade da série dos dados, podemos constatar 

que há um claro avanço produtivo da economia chinesa. O uso da integração comercial no 

aprofundamento do projeto de desenvolvimento assertivo da China não está claro; porém, 

podemos constatar que a tendência é de maior grau de desenvolvimento tecnológico nas 

exportações e importações, sinalizando um novo momento da economia. 

A política de dupla circulação, anunciada em 2021 como parte do 14º PQ (2021-2025), 

já aponta para uma mudança no padrão de desenvolvimento para o qual a economia chinesa 

vem se projetando. O modelo de crescimento econômico chinês vem substituindo a 

predominância em exportações para uma maior presença no consumo interno. A estratégia 

vai ao encontro do ideal de aumento da qualidade de vida da população com erradicação da 

pobreza extrema. Além disso, com uma menor dependência em exportações, a economia do 

país ficaria menos instável e suscetível às crises advindas de dinâmicas estrangeiras. 

A dupla circulação atua no sentido de uma maior ênfase no mercado interno 

(circulação interna) enquanto se mantém aberto às exportações (circulação externa). Essa 

nova política pública viria em resposta aos desafios estruturais da economia chinesa que, a 

partir da crise financeira de 2008, adotou um modelo centrado em endividamentos para a 

manutenção de investimentos. A guerra comercial, somada à crise de Covid-19, atuou na 

desestabilização externa do modelo econômico chinês ainda estruturado a partir da recepção 
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de IEDs e nas exportações de produtos. Para a diminuição da dependência externa, a dupla 

circulação atua para a estabilização econômica e o fortalecimento do consumo das famílias. 

(Javed et al., 2021) 

Segundo confirmam os dados, as exportações e o comércio (importações + 

exportações) enquanto percentual do PIB vêm diminuindo paulatinamente a partir da crise de 

2008. De outro lado, o consumo interno das famílias vem sendo retomado, desde o menor 

percentual (35,3%) com relação ao PIB em 2008. 

Gráfico 29 - Percentuais relativos ao PIB chinês, 2005-2020 

 
Fonte: Banco Mundial. Elaboração própria. 

A partir das questões suscitadas no início deste trabalho, podemos concluir alguns 

pontos. A trajetória econômica da China, nos últimos 42 anos, tem sido fortemente 

influenciada pelo comércio exterior e pela estratégia de abertura econômica do país. Os 

resultados desta abertura têm um caráter diferenciado pela priorização dos interesses 

nacionais e desenvolvimento econômico, mostrando a singularidade deste processo. Ao evitar 

a terapia de choque de liberalização apregoado pelo consenso de Washington, a história deste 

processo mostra como a abertura econômica pode ser utilizada de forma positiva para o 

crescimento econômico e melhoria das condições de vida da população. 

A entrada na OMC, neste contexto estratégico, é uma entrada negociada na 

globalização neoliberal. A partir de projeções sobre o aumento das exportações, o alto escalão 
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do Estado chinês aprofundou as reformas de abertura comercial, utilizando-se deste 

momento para derrotar a crescente oposição interna. 

As pressões externas, por parte dos EUA, para incorporação da China na OMC 

desafiaram o desenvolvimento do país ao limite da manutenção do projeto nacional em 

setores como o financeiro, telecomunicações e energia. Contudo, ao final, evidencia-se o 

equívoco da visão norte-americana de que a liberalização econômica levaria à liberalização 

política. 

A partir deste cenário de reformas e abertura, com inserção crescente no mercado 

internacional, a economia chinesa adotou uma dinâmica político-econômica que posiciona o 

Estado de maneira central. Flexibilizando a planificação econômica socialista e inserindo 

mecanismos de mercado atuantes, de forma regulada, surge uma interação coesa e sem 

precedentes entre Estado planejador e forças produtivas internas. 

O caso de inserção chinesa nas cadeias de comércio internacional mostra como a 

entrada de multinacionais e a flexibilização de normas comerciais são positivas, quando feitas 

a partir de planos de desenvolvimento voltados aos interesses da nação. A história deste 

processo, ainda em curso, é um exemplo a ser compreendido por países que buscam uma 

outra globalização, outras dinâmicas político-econômicas que possibilitem maior 

prosperidade e realização humana. 
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