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RESUMO 

 

Nas últimas três décadas, a China destacou-se no cenário mundial em vista, principalmente, de 

seu grandioso crescimento econômico. As reformas estruturais e abertura econômica iniciadas 

em 1978 transformaram a estrutura econômica da China, que ascendeu nos anos 2000 à 

condição de segunda maior economia do mundo. A crise financeira internacional de 2008, 

desencadeada pela especulação no setor imobiliário norte-americano, chamou atenção para as 

deficiências do modelo de crescimento chinês, pautado em altas taxas de investimentos internos 

e expansão das exportações. Essa estratégia de crescimento levou o país a forte dependência da 

demanda externa o que evidenciou a necessidade de novas reformas estruturais na economia. 

Não obstante, diversas medidas têm sido tomadas pelo governo chinês no sentido de reorientar 

a economia para um modelo de crescimento mais sustentável, voltado para a demanda 

doméstica. O consumo das famílias e a expansão do setor de serviços deverão comandar o 

crescimento econômico da China nos próximos anos, bem como deverá reduzir a dependência 

do país da demanda externa. 

 

Palavras-chave: Crescimento econômico. Exportações. Investimentos. Desaceleração. 

Consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Over the past three decades, China excelled on the world stage, particularly, of its great 

economic growth. Structural reforms and economic opening initiated in 1978 transformed the 

economic structure of China, who ascended in the years 2000 to the condition of the world's 

second-largest economy. The international financial crisis of 2008, triggered by speculation in 

real estate, and drew attention to the shortcomings of Chinese growth model, based on high 

rates of internal investments and expanding exports. This growth strategy led the country to 

strong dependence on external demand which has highlighted the need for further structural 

reforms in the economy. Nevertheless, several measures have been taken by the Chinese 

Government in order to reorient the economy to a more sustainable growth model, focused on 

domestic demand. Household consumption and the expansion of the service sector should lead 

the economic growth of China in the coming years and should reduce dependence on external 

demand country. 

 

Keywords: Economic growth. Exports. Investments. Deceleration. Consumption. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Tema e Problema 

 

Em 1978, o primeiro-ministro chinês, Deng Xiaoping1, iniciou o plano de reformas 

estruturais e abertura econômica na China que ficaram conhecidas como “Políticas de Portas 

Abertas”. Desde então, o país tem vivenciado um rápido processo de crescimento econômico o 

qual tem chamado a atenção do mundo, especialmente, devido às mudanças que a emergência 

chinesa tem provocado na economia mundial.  

O extraordinário crescimento da China é evidenciado pelas altas taxas de crescimento 

do Produto Interno Bruto (PIB) e do PIB per capita que atingiram médias anuais de 10,1% e 

9,2% no período 1980-2011, respectivamente. Nas décadas que se seguiram às reformas, 

nenhum outro país chegou perto do ritmo de crescimento da China (NONNEMBERG, 2010). 

 A estratégia de desenvolvimento adotada na China a partir das reformas de 1978 

combinou e aplicou, de forma original, diversas políticas baseadas em sua própria história e em 

diferentes experiências internacionais (MEDEIROS, 1999). Sem abandonar sua estrutura 

política socialista, o país conseguiu, com sucesso, introduzir as forças de mercado criando o 

que pode ser definido como “socialismo de mercado com características chinesas”. 

 Deng Xiaoping procurou seguir uma estratégia que já havia sido testada com sucesso 

em anos anteriores pelo Japão e os Tigres asiáticos (Coréia do Sul, Taiwan, Hong Kong e 

Singapura), a qual era a modernização do parque industrial e tecnológico por meio de altas taxas 

de investimentos e a promoção das exportações, ambos os setores considerados estratégicos 

para os planos da China. Essa estratégia foi determinante na transformação do país que 

ascendeu, após trinta anos de crescimento, à condição de segunda maior economia do mundo, 

ficando atrás apenas dos Estados Unidos, e uma das locomotivas da economia global.  

                                                           
1 Deng Xiaoping, arquiteto do milagre chinês, nasceu em 22 de agosto de 1904. Aos 16 anos, foi estudar na França.  

Concluindo seus estudos em Moscou, retorna a China em 1929. Nesse período, adere ao Partido Comunista 
Chinês (PCCh). Em 1945, Deng passou a integrar o Comitê Central do Partido Comunista. Em 1954, torna-se 
secretário-geral do PCCh e, no ano seguinte, passa a membro do Politburo - comitê central que define a política 
do partido. Durante a Revolução Cultural (1966-1976), Deng Xiaoping é destituído e preso, acusado de seguir 
tendências capitalistas. Após a morte de Mao Tsé-tung em 1976 e o fim da Revolução Cultural, Deng solicita 
oficialmente sua reintegração, que é aceita por Hua Guofeng. Em 1978, na 3ª Sessão Plenária do 11º Comitê 
Central do PCCh, é aprovado o novo plano de reformas do sistema econômico proposto por Deng Xiaoping.  
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Após três décadas de crescimento, a atividade econômica na China começou a perder 

força. O aprofundamento da crise financeira internacional de 2008, e seus reflexos sobre a 

economia chinesa colocaram em xeque a continuidade do modelo pautado em altas taxas de 

investimentos internos e exportações. 

Desde 2010, a exemplo do que já aconteceu no passado com outros países asiáticos 

como Japão, Coreia do Sul e Hong Kong, a China tem apresentado sucessivas quedas no 

crescimento do PIB (NONNEMBERG, 2010). Em 2015, o PIB chinês cresceu 6,9%, abaixo da 

meta do governo, de 7,0%. As previsões mais recentes apontam um crescimento de 6,5% em 

2016, e 6,2% em 2017 (WEO, 2016) 2. 

Agora, o momento é de mudança. O modelo de crescimento chinês, gradualmente, vai 

sendo reorientado para outro, menos dependente e menos suscetível a choques externos. As 

novas medidas de estímulo econômico estão sendo tomadas com o objetivo de expandir o 

consumo doméstico e o setor de serviços. Ainda, outras questões como, por exemplo, 

crescimento da classe média urbana, urbanização, crescimento da renda, diminuição da 

poupança e outros, também estão sendo alvo das medidas. 

O problema central do trabalho é mostrar como a atual conjuntura tem afetado o modelo 

chinês, e como as autoridades têm procurado reorientar a economia, de um modelo que levou 

o país a uma dependência demasiada da demanda externa, para um modelo de crescimento 

voltado à demanda doméstica. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar alguns aspectos do crescimento econômico 

da China, bem como o impacto da crise financeira internacional de 2008 sobre sua economia 

doméstica, mostrando como o modelo de crescimento está sendo reorientado para outro, com 

maior ênfase na expansão do consumo. 

                                                           
2 World Economic Outlook. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Dessa forma, busca-se aqui esclarecer duas questões principais: 

a) Como se deu a formação do modelo de desenvolvimento econômico chinês e como 

a crise financeira internacional de 2008 contribuiu para construção do atual cenário 

de desaceleração econômica chinesa? 

b) Que medidas estão sendo tomadas pelas autoridades chinesas a fim de reverter o 

atual cenário e quais os impactos na economia mundial? 

 

1.2.3 Justificativa  

 

Este trabalho se justifica pela atual importância da China frente à economia global. Em 

uma economia globalizada, uma desaceleração econômica nesse gigante asiático causará forte 

impacto sobre as economias, não só da Ásia, mas de todo o mundo. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Os aspectos centrais apontados pela literatura a respeito da via chinesa de 

desenvolvimento possuem dimensão comparável ao que se deu sobre o desenvolvimento do 

Leste asiático (MEDEIROS, 1999). De forma semelhante a respeito da industrialização asiática, 

as discussões dos teóricos sobre a via chinesa de desenvolvimento, em suas diversas vertentes 

e abordagens, chamam atenção para a importância dos investimentos e o desenvolvimento do 

setor exportador como principais fatores explicativos do crescimento econômico.  

A seguir, faz-se uma breve revisão, sob o ponto de vista teórico e empírico, de alguns 

trabalhos que tratam sobre os principais aspectos explicativos do desenvolvimento econômico 

chinês e suas vulnerabilidades. 

Medeiros (2010) examinou o modelo de crescimento econômico da China apresentando 

duas formulações. A primeira afirma que o crescimento do país está relacionado com a 
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expansão das exportações, tendo esta se firmado como máquina principal do crescimento. Tal 

formulação é principalmente atribuída às transformações observadas desde o início da presente 

década quando as exportações cresceram a taxas bem superiores aos demais componentes da 

renda. A segunda formulação diz que a principal máquina do crescimento foram os 

investimentos, em particular, nos setores intensivos em capital. Ainda, segundo o autor, tal 

crescimento liderado pelos investimentos seria, em parte, uma consequência das prioridades 

estabelecidas pelo governo com a concentração espacial dos investimentos nas áreas urbanas e 

zonas especiais.  

Os problemas do modelo chinês têm gerado opiniões divergentes dentro do governo e 

do partido comunista. A ala mais liberal do partido defende a manutenção do modelo atribuído 

às exportações e aos investimentos externos, enquanto que, no outro lado, os críticos do atual 

modelo export led defendem mudanças no modelo, de modo a redirecionar o crescimento por 

meio de estímulos à expansão do consumo doméstico. De mesmo modo, defendem a 

necessidade de medidas que visem à ampliação do emprego, maior distribuição de renda e 

ampliação da proteção social (MEDEIROS, 2010).  

Guimarães (2009) explora o crescimento econômico chinês a partir da relação entre 

Estado e mercado. Argumenta que o sucesso do crescimento chinês está relacionado à 

liberalização das forças de mercado aliado a um Estado desenvolvimentista o qual foi capaz de 

desempenhar importante papel na transição para uma economia de mercado. Além disso, o 

autor chama atenção para a importância que o governo teve ao prover a infraestrutura adequada 

aos investimentos, ao mesmo tempo, critica a falta de limites entre Estado e mercado, que se 

manifesta na interferência excessiva do governo e nas deficiências do sistema financeiro. Outro 

ponto importante destacado são os vários fatores de produção como a mão de obra abundante e 

os baixos salários, as altas taxas de poupança das famílias, os investimentos das empresas 

estatais e a grande atração de capital estrangeiro como condicionantes do crescimento.  Por fim, 

o autor aponta os desafios a serem enfrentados pelo modelo chinês nas áreas social, econômica, 

política e empresarial.  

Fang, Yang e Meiyan (2009) analisaram o modelo de crescimento econômico chinês 

apontando como causas da sua vulnerabilidade frente à crise externa, a confiança excessiva na 

acumulação de fatores de crescimento econômico que levaram a um crescimento impulsionado 

por grandes investimentos, e o desenvolvimento em setores orientados à exportação, muito 

intensivo em mão de obra barata. Para os autores, a crise internacional atingiu a economia 
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chinesa por via indireta com a queda da demanda externa por produtos chineses. Também 

afirmaram que o setor secundário foi o mais afetado pela crise externa. Sendo assim, 

considerando que o setor secundário é o mais importante pilar do crescimento econômico na 

China, seria compreensível seu impacto significativo sobre o encolhimento do PIB (FANG; 

YANG E MEIYAN, 2009). Afirmaram também que a crise demonstrou os problemas de 

acumulação de renda no país. Ainda, os autores destacaram a questão da migração e dos 

empregos. Através de um processo simples de estimação da relação entre intensidade 

econômica e emprego por regiões mostraram que o impacto da crise financeira internacional de 

2008 sobre os empregos foi substancial, e semelhante ao impacto da mesma sobre o PIB.  Desse 

modo, a necessidade de priorizar o mercado de trabalho seria tão importante quanto estimular 

o crescimento. 

Ciseski (2012) explora a desaceleração econômica chinesa a partir da análise da 

formação do modelo exportador chinês, liderado por multinacionais, adotado no final dos anos 

1970. Segundo o autor, o modelo teve origem com o fim do embargo comercial à China e sua 

entrada na Organização das Nações Unidas (ONU) após seu rompimento com a ex-União 

Soviética. Posteriormente, a abertura da China aos investimentos diretos estrangeiros (IDE) 

conduziu o país à profunda integração externa.  Para o autor, o crescente vínculo comercial da 

China com as economias avançadas, principalmente, através das exportações e IDE, foi 

determinante para o impacto da crise sobre sua atividade doméstica.  

Jabbour (2012) chama atenção para a atuação do Estado chinês na condução do processo 

de desenvolvimento econômico. O autor reafirma a ideia de que o atual processo de 

instabilidade econômica que afeta as principais economias avançadas e em desenvolvimento é 

consequência da falta de um Estado regulador, mais precisamente, nestas economias. Como 

exemplo, compara a atual crise àquela ocorrida em 1929, resultante de um sistema financeiro 

norte-americano desregulado, consequência da ausência do Estado. Por outro lado, afirma que 

o excesso de peso da indústria nacional chinesa sobre o PIB, aliado a um crescimento baseado 

em altos níveis de investimento em detrimento do consumo interno, e a crescente 

internacionalização de sua economia têm exigido novas reformas na estrutura econômica e 

social do país. Por fim, chega à conclusão de que o grande desafio da China é ampliar o processo 

de liberalização financeira sem, necessariamente, o Estado chinês abandonar seu papel de 

planejamento e condução da política econômica. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho utiliza os métodos analítico, que envolve o estudo de informações na 

tentativa de explicar um determinado fenômeno e tem como característica principal a coleta e 

uso de dados, e o explicativo, o qual busca mostrar que uma determinada hipótese (ou 

fenômeno) é verdadeira. Desse modo, nosso propósito é identificar as relações existentes entre 

as variáveis aqui analisadas a fim de compreender o desenvolvimento do modelo chinês e 

apontar de que forma este contribuiu para a formação do atual cenário de desaceleração 

econômica chinesa o qual é nosso objeto de estudo, bem como as medidas de estímulo tomadas 

pelo Partido Comunista da China (PCCh) no período pós-crise. 

 Os dados foram coletados através de pesquisa de estatísticas via internet de organismos 

internacionais, principalmente, do Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional (FMI), 

além de outros. Os dados oficiais chineses foram selecionados com cuidado a fim de garantir 

credibilidade ao trabalho. 

 Para tanto, este trabalho está organizado da seguinte forma: a primeira seção (já descrita) 

faz uma rápida retrospectiva a respeito do crescimento econômico da China até a desaceleração 

econômica fazendo menção ao período pós-crise; a segunda e terceira seções se dedicam ao 

referencial teórico e à apresentação da metodologia, respectivamente; a quarta seção disserta 

sobre o modelo de crescimento e seus resultados; a quinta seção mostra o impacto da crise 

financeira internacional e como a autoridade chinesa tem reagido à crise com destaque para a 

revisão do modelo; a sexta seção traz as considerações finais; e por fim, a última seção traz as 

referências bibliográficas. 

 

4 O MODELO CHINÊS 

 

4.1 As reformas estruturais econômicas 

 

 A estratégia chinesa de desenvolvimento econômico, elaborada no final dos anos 70, 

estava subordinada aos objetivos políticos de reunificação do território e de luta contra o 
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hegemonismo3, principalmente o da ex-União Soviética. A realização destes objetivos 

estratégicos passava pela aceleração do crescimento econômico do conjunto da economia e, em 

particular, pela expansão e diversificação da indústria (MEDEIROS, 1999).  

Para tanto, em 1978, iniciou-se um amplo processo de reformas nos vários setores da 

economia (agricultura, indústria, forças armadas, ciência e tecnologia), e abertura econômica 

da China ao comércio internacional. 

O processo de reforma econômica na China se deu de forma gradual. As reformas foram 

implementadas por etapas nos diferentes seguimentos da economia e em diferentes localidades 

antes de serem adotadas de forma integral no país inteiro. A metáfora atribuída ao ex-líder Deng 

Xiaoping: “atravessar o rio passo a passo, sentindo as pedras sob os pés”, expressa bem esse 

processo.  

O passo inicial das reformas foi o setor agrícola. Na década de 80, iniciou-se um 

processo de dissolução das comunas agrícolas e entrega das terras aos agricultores para 

produzirem livremente o que desejassem. Condicionalmente, os agricultores eram obrigados a 

vender uma parte da produção ao governo central, e não mais toda a produção como acontecia 

antes. Quanto à outra parte, esta podia ser negociada livremente e o lucro podia ser reinvestido 

em manufaturas e no comércio local. Esse processo viabilizou o surgimento de pequenas 

empresas coletivas de vilas e municípios (EVM) 4. A promoção das EVMs e a política de preços 

praticada para a agricultura tiveram papel decisivo na estratégia chinesa. O crescimento da 

renda agrícola, decorrente dos termos de troca favoráveis à agricultura, provocou forte expansão 

do consumo rural de bens industriais, simultaneamente, parte do excedente agrícola deslocou-

se para a indústria rural de propriedade das vilas e municípios, viabilizando, assim, a dinâmica 

entre agricultura e indústria (MEDEIROS, 1999). O sucesso das reformas rurais levou as 

autoridades chinesas, posteriormente, a estender o processo de reforma até os setores industrial 

e urbano. 

Uma das mais importantes medidas tomadas após 1978 foi a liberalização do comércio 

exterior. Até então, o comércio exterior chinês era inteiramente planejado pela autoridade 

central. Além disso, as exportações eram realizadas integralmente por empresas públicas. Como 

                                                           
3 Já a algum tempo, a China estava insatisfeita com o tratamento recebido da ex-União Soviética, bem como com 

a crescente influência desta dentro do bloco socialista o que era visto pela China como um obstáculo ao seu 
expansionismo e uma ameaça ao seu domínio sobre a Ásia. Na verdade, tanto URSS como China viam uma a 
outra, dentro do bloco, mais como adversários do que aliados. 

4 Na literatura ocidental, comumente usa-se o termo Township and Village Enterprise (TVE). 
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resultado, tanto as exportações quanto as importações cresciam lentamente (NONNEMBERG, 

2010).  Houve, portanto, uma descentralização do comércio exterior e a coordenação de dois 

regimes distintos de comércio. Uma parte do comércio exterior da China passou a ser realizada 

por empresas locais contratadas por empresas estrangeiras ou por empresas com participação 

estrangeira com autonomia para exportar. A outra parte continuou a ser realizado por empresas 

de comércio estatais (tradings), ficando esta subordinada à política chinesa de comércio exterior 

fortemente protecionista. Posteriormente, as barreiras comerciais (taxas de importação, por 

exemplo), foram paulatinamente reduzidas com vistas à entrada da China na Organização 

Mundial do Comércio (OMC) a qual se deu em novembro de 2001. 

Outro ponto importante foi a liberalização à entrada de investimentos diretos externos 

(IDE) de empresas sob a forma de joint ventures. Para atrair as empresas multinacionais, foram 

oferecidos diversos incentivos fiscais e infraestrutura. Os incentivos às empresas estrangeiras 

estavam condicionados à cooperação econômica com empresas nacionais, bem como à 

compromissos no sentido de transferência de tecnologia ou de abertura de centros de pesquisa 

e desenvolvimento (P&D) no país. 

Com o objetivo de orientar a localização dos investimentos recebidos, a China 

estabeleceu em 1980 quatro zonas econômicas especiais (ZEEs), como projeto piloto de uma 

abertura mais ampla: Shenzhen, Zhuhai, Xiamen e Shantou, localizadas em Guandong e nas 

províncias Fujian. Com o sucesso dessas experiências, o número de zonas alvos de políticas 

especiais foi aumentando na faixa costeira do país e foram estabelecidas as Zonas de 

Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, cujo foco era incentivar os investimentos 

estrangeiros em tecnologia para o desenvolvimento dos setores de energia e transportes. 

(ACIOLY, 2005).  

A política cambial foi outro importante instrumento utilizado na promoção das 

exportações chinesas. Em 1984, a moeda chinesa, o Yuan, foi desvalorizada e estabeleceu-se 

um mercado dual de câmbio. O oficial, administrado pelo governo com uma taxa flutuante, e o 

"mercado de swaps", com acesso restrito às empresas das ZEEs e tradings. Neste mercado, a 

taxa de câmbio era ainda mais desvalorizada (MEDEIROS, 1999).  

Além destas, outras reformas, igualmente importantes, ocorreram em outros setores (no 

setor bancário, na área fiscal, habitacional e outros). Todas elas tiveram importante papel na 

transformação estrutural econômica da China e na sua inserção no mercado global, bem como 

a levaram a ocupar lugar de destaque como global player tanto na esfera econômica quanto 
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política. Vale lembrar que o processo de implementação das reformas continua até os dias 

atuais.  

 

4.2 Aspectos estilizados do crescimento econômico  

  

 Sem dúvida alguma, as reformas implementadas na China, a partir de 1978, aliadas às 

especificidades do país, transformaram este em uma potência capaz de ameaçar a hegemonia 

global norte-americana. 

 A seguir, serão mostrados alguns dos aspectos que caracterizam a evolução 

macroeconômica do crescimento chinês no período pós-reformas. Obviamente, devido a sua 

vasta amplitude, tornar-se impossível analisar aqui todos os aspectos que envolvem esse 

assunto. 

 Um dos aspectos mais impressionantes da ascensão e inserção chinesa no mercado 

mundial foram as vultosas taxas de crescimento do PIB e do PIB per capita apresentados nas 

três décadas que se seguiram após as reformas.5 A tabela 1 abaixo mostra o desempenho do 

crescimento do PIB, do PIB per capita e da população da China no período 1980-2011. 

Considerando-se todo o período em análise, as médias de crescimento do PIB e do PIB per 

capita da China foram 10,1% e 9,2% ao ano, respectivamente. Sendo que os subperíodos 1992-

1995 e 2004-2007 registraram taxas de crescimento do PIB acima de 10,0% a.a. Quanto à taxa 

de crescimento populacional, esta apresentou uma redução no seu nível de crescimento saindo 

de uma média de 1,5% nos anos 80 para algo em torno de 0,5% no final de 2011. 

 Quase toda a expansão do PIB traduziu-se em elevação correspondente da renda per 

capita que passou de US$ 520 em 1980 para US$ 6.810 em 2010 em Poder de Paridade de 

Compra (PPC). O crescimento acelerado da renda traduziu-se em melhoria dos indicadores 

sociais. A expectativa de vida ao nascer subiu de 44 anos para 73 anos de 1960 a 2009. A taxa 

de alfabetização dos maiores de 15 anos passou de 66,0% para 94,0% da população de 1982 a 

2009, e a proporção de indivíduos que vivem abaixo da linha de pobreza, pelo critério de renda 

                                                           
5 É preciso reconhecer, entretanto, que o cenário econômico chinês anterior ao das Reformas de 1978 de forma 

alguma pode ser descrito como recessivo: entre 1965 e 1980 a taxa média de crescimento do PIB foi de 6.8%, 
sendo superada apenas pela dos países do Leste asiático que neste período cresceram a 7,3% (MEDEIROS, 1999). 
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inferior a US$ 2 por dia, expressos em PPC, despencou de 59,0% em 1981 para 12,0% em 2005 

(CISESKI, 2012). 

Tabela 1: Crescimento do PIB, do PIB per capita e da população da China no período 1980-

2011 (em % a.a.) 

Anos Crescimento do PIB PIB per capita Crescimento da população 

1980-1989* 9,76 8,18 1,44 

1990 3,9 2,4 1,5 

1991 9,3 7,8 1,4 

1992 14,3 12,9 1,2 

1993 13,9 12,6 1,1 

1994 13,1 11,8 1,1 

1995 11,0 9,8 1,1 

1996 9,9 8,8 1,1 

1997 9,2 8,1 1,0 

1998 7,8 6,8 1,0 

1999 7,6 6,7 0,9 

2000 8,4 7,6 0,8 

2001 8,3 7,5 0,7 

2002 9,1 8,4 0,7 

2003 10,0 9,3 0,6 

2004 10,1 9,4 0,6 

2005 11,3 10,7 0,6 

2006 12,7 12,1 0,6 

2007 14,2 13,6 0,5 

2008 9,6 9,1 0,5 

2009 9,2 8,7 0,5 

2010 10,6 10,1 0,5 

2011 9,5 9,0 0,5 

Fonte: Data World Bank. 
Nota: *Média 

Fazendo-se uma análise da participação dos setores da economia na composição do PIB 

chinês, nota-se que a maior parcela de participação do PIB é proveniente do setor industrial 

que, em 2006, chegou a responder por 47,4%, seguido pelos setores de serviços e agrícola, 

41,9% e 10,7%, respectivamente, como mostra a tabela 2 abaixo. Analisando todo o período, a 

parcela do PIB oriunda do setor agrícola apresentou uma trajetória de queda, saindo de uma 

média de 29,1% nos anos 80 para 9,5% no final de 2011. No mesmo período, o setor de serviços 

apresentou uma considerável elevação: saiu de 27,0% para 44,3%. Quanto ao setor industrial, 

este apresentou pequena elevação: saindo de 44,0% para 46,2%. Em termos médios, 
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considerando-se todo o período (1980-2011), as contribuições dos setores agrícola, da indústria 

e de serviços foram de 16,1%, 45,5% e 38,4%, respectivamente. 

Tabela 2: Participação setorial na composição do PIB chinês no período 1980-2011 (em % do 

PIB) 

Anos Agricultura Indústria  Serviços 

1980-1989* 29,1 44,0 27,0 

1990 26,7 40,9 32,4 

1991 24,2 41,4 34,5 

1992 21,4 43,0 35,6 

1993 19,4 46,1 34,5 

1994 19,5 46,1 34,4 

1995 19,7 46,7 33,7 

1996 19,4 47,0 33,6 

1997 18,0 47,0 35,0 

1998 17,2 45,7 37,1 

1999 16,1 45,3 38,6 

2000 14,7 45,4 39,8 

2001 14,1 44,7 41,3 

2002 13,4 44,3 42,3 

2003 12,4 45,5 42,1 

2004 13,0 45,8 41,2 

2005 11,7 46,9 41,4 

2006 10,7 47,4 41,9 

2007 10,4 46,7 42,9 

2008 10,3 46,8 42,9 

2009 9,9 45,7 44,4 

2010 9,6 46,2 44,2 

2011 9,5 46,2 44,3 

Fonte: Data World Bank, China Statistical Yearbook (2015). 
Nota: *Média 

De certa forma, essa estrutura setorial da economia chinesa reflete a importância que o 

desenvolvimento do setor secundário teve no crescimento e na inserção econômica do país no 

mercado internacional.  

Outro ponto importante a ser destacado são as altas taxas de investimento e poupança 

chinesas, consideradas extremamente altas. O gráfico 1 abaixo mostra a evolução da Formação 

Bruta de Capital Fixo (FBKF) 6, da poupança e do consumo na China no período 1980-2011. 

                                                           
6 Formação Bruta de Capital Fixo (FBKF) indica se a capacidade de produção do país está crescendo, do mesmo 

modo, indica se os empresários estão confiantes em relação ao futuro. 
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A Formação Bruta de Capital Fixo na China apresentou uma elevação considerável, passando 

de uma proporção de 29,0% do PIB em 1980 para 44,6% em 2011. Quanto à taxa de poupança, 

é interessante notar que seu comportamento foi similar ao apresentado pela taxa de Formação 

Bruta de Capital Fixo, saindo de 35,0% em 1980 para mais de 48,6% em 2011, com picos de 

51,8% e 51,9% em 2008 e 2009, respectivamente. Enquanto isso, no mesmo período (1980-

2011), a proporção do PIB relativa ao consumo das famílias apresentou uma redução 

significativa, saindo de 50,6% para 37,7%.  

Segundo Ciseski (2012), tanto as famílias quanto o governo e as empresas contribuíram 

para o aumento da poupança doméstica chinesa. Destaca-se aqui a poupança das famílias que 

apresentou a maior parcela de elevação - em detrimento do consumo -, de 7,0% do PIB em 1970 

para 22,0% em 2007. Os principais fatores explicativos para essa mudança no comportamento 

das famílias são as transformações demográficas, a ausência de um sistema maduro de 

seguridade social, a expansão do emprego e da renda e o aumento da desigualdade. Já a 

poupança do governo saltou de 3,0% do PIB em 1994 para 11,0% em 2007. A poupança das 

empresas, por sua vez, cresceu 4 pontos percentuais (p.p.) do PIB de 1999 a 2007 (YANG; 

ZHANG & ZHOU, 2011 apud CISESKI, 2012). 

Gráfico 1: Consumo das famílias, FBKF e Poupança na China no período 1980-2011 (em % do 

PIB) 

 
 Fonte: World Development Indicators (WDI) 2016. 

A tabela 3 abaixo mostra que a maior parte dos investimentos na China foi destinada à 

construção e instalação. No período analisado 1981-2011, os investimentos em ativos fixos 

mantiveram-se acima de 60,0% (64,3% em 2011). Entretanto, nota-se um aumento dos 
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investimentos destinados à categoria “outros”, saindo de uma média de 6,4% (1981-1990) para 

17,0% em 2003, com pequena redução nos anos posteriores, chegando a 14,8% em 2011. 

Quanto à compra de máquinas e equipamentos, a parcela do total de investimentos apresentou 

uma redução, saindo de uma média de 26,1% para 20,9% em 2011. 

Tabela 3: Destinação do total de investimentos (em ativos fixos) na China no período 1981-

2011 (em % do total) 

Anos Construção e instalação Máquinas e equipamentos Outros 

1981-1990* 67,5 26,1 6,4 

1991 65,2 26,1 8,7 

1992 63,9 26,3 9,8 

1993 62,7 25,4 11,9 

1994 63,3 25,4 11,3 

1995 65,8 21,3 12,9 

1996 66,0 21,5 12,5 

1997 62,6 24,2 13,2 

1998 62,9 23,0 14,1 

1999 63,0 23,6 13,4 

2000 62,4 23,7 13,9 

2001 61,7 23,7 14,6 

2002 61,1 22,7 16,2 

2003 60,2 22,8 17,0 

2004 60,7 23,5 15,8 

2005 60,2 24,1 15,7 

2006 60,7 23,2 16,1 

2007 60,8 23,0 16,2 

2008 60,7 23,5 15,8 

2009 61,8 22,6 15,6 

2010 61,6 22,2 16,2 

2011 64,3 20,9 14,8 

Fonte: China Statistical Yearbook (vários anos). 
Nota: *Média 

A abertura da China ao comércio exterior gerou um boom nas exportações do país que, 

segundo dados do Banco Mundial (2015), de 1980 até o final dos anos 90, cresceram em média 

13,6% ao ano, quanto às importações, estas obtiveram médias anuais de crescimento de 13,3%. 

Do ano 2000 a 2011, as exportações e importações chinesas passaram a crescer a uma taxa 

média anual ainda maior, respectivamente de 27,6% e 24,0%. 
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É importante frisar que embora a crise financeira internacional tenha causado queda 

abrupta das exportações e importações no ano de 2009, no ano seguinte houve forte recuperação 

como pode ser visto no gráfico 2 abaixo. Em valores, as exportações saltaram de US$ 11,2 

bilhões em 1980 para quase US$ 120,9 bilhões em 1994. Em 2011, as exportações chinesas 

chegaram a US$ 1,9 trilhões. Quanto às importações, embora tenham crescido a um ritmo 

menor, estas saltaram de US$ 12,4 bilhões em 1980 para US$ 115,5 bilhões em 1994. Em 2011, 

as importações chegaram a US$ 1,7 trilhões (gráfico 2).  

O ótimo desempenho do comércio exterior chinês ao longo dos últimos anos gerou altos 

superávits na balança comercial, situação essa, bem diferente de outras economias emergentes 

e países desenvolvidos. A formação do saldo comercial decorrente do comércio exterior torna-

se importante na medida em que amplia a formação de reservas em moeda estrangeira, que, por 

sua vez, gera margem de manobra suficiente para manter a liquidez internacional em tempos 

de crise financeira, demarcando assim território e prestígio internacionais (JABBOUR, 2012). 

Gráfico 2: Evolução do crescimento das exportações e importações chinesas no período 1980-

2011 (em US$ bilhões e % do PIB) 

 
Fonte: Data World Bank (2016). 

O gráfico 3 abaixo mostra a dinâmica do crescimento do saldo comercial da China e 

outros países, apenas para efeito de comparação, no período 1980-2011. Nota-se que, com 

exceção da China, apenas a Rússia apresentou superávit comercial. Em 1985, a China 

apresentou um déficit comercial de US$ 15,2 bilhões. A partir da segunda metade dos anos 90, 

a economia chinesa passou a apresentar sucessivos e significativos superávits comerciais 
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(acima de US$ 10 bilhões). Apesar do ótimo desempenho no saldo da balança comercial 

apresentado nas últimas décadas, pode-se observar uma oscilação na variação do crescimento 

do saldo comercial ao longo dos anos, como por exemplo, os anos subsequentes à crise asiática 

de 1997. A partir de 2002, as taxas passam apresentar uma trajetória de crescimento constante 

até 2007 quando o saldo comercial atingiu US$ 267,3 bilhões, com forte queda em 2008, ano 

esse em que o superávit foi de US$ 400 milhões. Enquanto isso, os Estados Unidos destacaram-

se, no sentido negativo, por terem apresentado um déficit impressionante de 770 bilhões em 

2006. 

É importante perceber que foram os superávits chineses que permitiram os déficits 

norte-americanos. Isso porque o excesso de poupança na Ásia resultou em redução das taxas de 

juros globais, que contribuíram para a expansão do consumo nos EUA o que, por sua vez, 

contribuiu para aumentar seu déficit na balança comercial (NONNEMBERG, 2010). 

Gráfico 3: Crescimento do saldo comercial da China e países selecionados no período 1980-

2011 (em US$ bilhões) 

 
Fonte: Data World Bank (2016). 
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exportador mundial de manufaturas. Em 2014, as exportações chinesas representaram 12,7% 

das exportações mundiais.7 

É importante ressaltar que nos primeiros anos das reformas, a China dependia 

estruturalmente das importações de bens de capital produzidos nos países desenvolvidos para 

equipar sua indústria, e de bens intermediários para permitir o funcionamento da sua política 

de exportações de produtos industrializados. Entretanto, o desenvolvimento estratégico chinês 

conduzido pelo Estado permitiu ao país reduzir sua dependência tecnológica externa na cadeia 

produtiva industrial, a China passou a depender menos da importação de equipamentos e mais 

intensamente de importações de commodities, concentradas nos países em desenvolvimento 

(CHERNAVSKY; LEÃO, 2011). 

Simultaneamente, notou-se progressiva diversificação e sofisticação da pauta de 

exportações da China. No primeiro momento, destacaram-se as exportações de bens 

manufaturados leves associados à mão de obra barata e baixo conteúdo tecnológico tais como 

têxteis, calçados e brinquedos. No segundo momento passaram a se destacar as exportações de 

bens manufaturados mais sofisticados e de maior conteúdo tecnológico tais como máquinas, 

equipamentos de transporte e eletrônicos. 

O gráfico 4 abaixo mostra as mudanças na composição e evolução da pauta exportadora 

da China de acordo com o grau de intensidade tecnológica. Segundo dados da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento econômico (OCDE), em 1992, as exportações chinesas de 

manufaturados associados à baixa tecnologia eram predominantes, cerca de 60,8% do valor 

total exportado naquele ano. No mesmo ano, a China exportou 14,2% de manufaturados de 

médio-alta tecnologia. Os manufaturados associados à médio-baixa tecnologia e alta tecnologia 

representaram apenas 12,7% e 12,3% das exportações totais, respectivamente. Nos anos que se 

seguiram, os manufaturados de alta tecnologia e médio-alta tecnologia começaram a ganhar 

destaque. Em 2004, as exportações de alta tecnologia representaram 34,5%, ultrapassando as 

de baixa tecnologia que representaram 31,6% do total.  Em 2011, 31,1% das exportações foram 

de manufaturados de alta tecnologia, seguido pelos de baixa tecnologia, 27,2%, que ainda ocupa 

boa parte das exportações. As exportações de médio-alta tecnologia e médio-baixa tecnologia, 

em 2011, responderam por 25,1% e 16,6% do total exportado, respectivamente. 

                                                           
7 World Trade Organization (WTO) 2015, para todos os anos. 
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Gráfico 4: Composição e evolução da pauta de exportações chinesas no período 1992-2011 (em 

% do total) 

 
      Fonte: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 

A política cambial foi importante instrumento utilizado pela China no estímulo às 

exportações, uma vez que, permitiu aos produtos fabricados na China importante vantagem 

competitiva no mercado internacional. Se historicamente a China havia mantido taxas de 

câmbio valorizadas de forma a implicitamente subsidiar a importação de bens de capital, o que 

tornava fundamental o estabelecimento de um rígido controle do mercado cambial, esta situação 

se alterou radicalmente após as reformas econômicas de 1978 (LARDY, 2003 apud 

CHERNAVSKY; LEÃO, 2011). 

A evolução do regime cambial da China (ver tabela 4) remete à constatação de que, ao 

longo do processo de reformas que se inicia a partir de fins dos anos 70, o regime de câmbio 

chinês evoluiu de um mecanismo centralizado de controle para um sistema dual de taxa de 

câmbio (1984). Como já dito antes, o primeiro era o oficial, administrado por meio de uma taxa 
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flexibilidade administrada. A partir daí, é observada sucessivas apreciações. Em 2011, a taxa 

de câmbio nominal atingiu a média de 6,46 yuans por dólar. 

Desde a adesão da China à OMC em 2001, o país tem sofrido pressões de vários países, 

principalmente dos EUA, e da União Europeia, para uma maior flexibilização do seu regime 

cambial sob o argumento de que uma taxa de câmbio artificialmente desvalorizada prejudica a 

competitividade das exportações de outros países levando-os a crescentes déficits comerciais. 

Tabela 4: Taxa de câmbio nominal (Yuan/US$) e índice de taxa de câmbio real efetiva 

(2010=100) na China no período 1980-2011 

Anos Taxa de câmbio nominal (média 
do período) 

Taxa de câmbio real efetiva 

1980 1,50 266,79 

1981 1,70 239,41 

1982 1,89 228,55 

1983 1,98 224,68 

1984 2,32 200,28 

1985 2,94 169,92 

1986 3,45 123,72 

1987 3,72 107,15 

1988 3,72 116,83 

1989 3,77 135,19 

1990 4,78 99,06 

1991 5,32 87,03 

1992 5,51 83,48 

1993 5,76 88,86 

1994 8,62 69,63 

1995 8,35 77,57 

1996 8,31 85,25 

1997 8,29 91,79 

1998 8,28 96,66 

1999 8,28 91,50 

2000 8,28 91,45 

2001 8,28 95,40 

2002 8,28 93,19 

2003 8,28 87,08 

2004 8,28 84,73 

2005 8,19 84,26 

2006 7,97 85,57 

2007 7,61 88,93 

2008 6,95 97,11 

2009 6,83 100,41 

2010 6,77 100,00 

2011 6,46 102,70 

   Fonte: Internacional Financial Statistics (IFS) 2015. 
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4.3 Outros aspectos do crescimento 

 

A parte mais visível das mudanças estruturais chinesas, talvez, tenha sido a “explosão” 

dos investimentos diretos estrangeiros (IDE), que ocorreu somente a partir do início dos anos 

1990. Até 1991 o IDE permaneceu abaixo de 1,0% do PIB chinês. Sua expansão mais vigorosa 

iniciou-se a partir deste ano (MEDEIROS, 1999). Em 2002 e 2003, a economia chinesa passou 

a receber IDE em torno de US$ 47 bilhões, atingindo cifras superiores a US$ 100 bilhões em 

2006 e 2007 (VIEIRA; VERÍSSIMO, 2009). Estes investimentos diretos foram direcionados, 

principalmente, para as regiões costeiras, com destaque para Guandong e Fujian onde estavam 

localizados os setores voltados à exportação. A localização e densidade do IDE na China no 

ano de 2007 pode ser visto na figura 1 abaixo. 

Figura 1: Localização dos investimentos diretos estrangeiros (IDE) na China no ano de 2007 

 
 

Fonte: Lesson 21 by Justin.8 

O desenvolvimento econômico da China, de modo geral, foi maior nas províncias 

localizadas nas zonas costeiras do que naquelas localizadas no centro e oeste do país. A criação 

das (ZEEs) Zonas Econômicas Especiais atraiu grande parte dos investimentos diretos 

                                                           
8 Disponível em: <http://www.justinholman.com/2015/04/09/lesson-21/>. Acesso em: 31 de maio de 2016. 

http://www.justinholman.com/2015/04/09/lesson-21/
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estrangeiros (IDE), principalmente de Hong Kong, Japão e Estados Unidos, para as regiões 

costeiras, enquanto que o centro e oeste do país sofreram com vários problemas de 

infraestrutura, educação e outros, o que de certa forma contribuiu para o isolamento destas áreas 

que ficaram aquém das transformações ocorridas nas regiões mais desenvolvidas da China. 

Com as transformações ocorridas e a ampliação dos diferenciais de oportunidade e 

produtividade, as desigualdades entre as regiões mais ricas e mais pobres do país aumentaram.  

Com o desenvolvimento, os níveis salariais na China aumentaram consideravelmente 

nas últimas décadas. Entretanto, como já dito antes, o desenvolvimento não seu deu de forma 

homogênea em todo o país, como consequência, os níveis de renda da população que vive nas 

regiões costeiras, mais desenvolvidas, são maiores do que daqueles que vivem nas regiões do 

centro e oeste, consideradas menos desenvolvidas, e em regiões mais remotas como Yichun, 

cidade localizada na província de Heilongjiang no nordeste da China. 

A figura 2 abaixo mostra as diferenças nos níveis de salários na China em diferentes 

regiões no ano de 2013. É possível notar que a cidade de Shanghai localizada na costa central 

da China, na foz do rio Yangtzé, possuía, em 2013, o maior nível de salário mensal, acima de 

1.600 yuans (em valores atualizados, algo acima de US$ 240 por mês), sendo seguida por 

Shenzhen, cidade localizada na província de Guandong onde foi criada a primeira ZEE, 

próximo a Hong Kong, com salário mínimo mensal de 1600 yuans. Logo depois, vem Beijing, 

localizada na costa norte do país, cujo salário mensal está em torno de 1.400 yuans (pouco mais 

de US$ 210). 

Não é de surpreender que ao longo das últimas décadas, apesar das restrições de 

migração - o sistema hukou 9 -, milhões de chineses deixaram o campo em direção às cidades 

mais desenvolvidas em busca de trabalho e melhores condições de vida. Esse processo 

migratório contribuiu para aumentar o contingente de mão de obra barata, por outro lado, 

contribuiu para aprofundar ainda mais as disparidades socioeconômicas na China, uma vez que 

tais trabalhadores migrantes possuem salários ainda mais baixos do que a média nacional. 

                                                           
9 O hukou ou “registro de residência” foi criado na década de 1950, durante a era Mao, como forma de barrar as 

migrações para as áreas urbanas. Esse sistema de recenseamento faz com que os cidadãos chineses ao saírem da 
zona onde estão registrados, ou seja, onde nasceram, percam seus direitos básicos como, por exemplo, acesso à 
educação e à saúde, além de outros. 
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Figura 2: Nível de salário mínimo mensal na China, por região, em 2013 

 
Fonte: Ministry of Human Resources and Social Security (MOHRSS) 2013.10 

 

5 DESACELERAÇÃO ECONÔMICA E REVISÃO DO MODELO 

 

5.1 A crise financeira internacional de 2008 

 

A crise financeira internacional de 2008 teve origem nos Estados Unidos por conta da 

especulação no seu mercado imobiliário, motivado pelo segmento hipotecário de alto risco 

(subprime), que teria levado vários bancos à situação de insolvência. A falência do banco de 

investimentos Lehman Brothers, em setembro de 2008, foi o estopim para a propagação da 

crise. Isso levou as instituições financeiras a optarem pela liquidez provocando uma queda 

abrupta dos preços dos ativos financeiros e a contração do crédito bancário. Rapidamente a 

crise tomou proporções globais atingindo até mesmo economias em desenvolvimento que não 

possuíam problemas em seus sistemas financeiros. Diferentemente da crise asiática, ocorrida 

no final dos anos 90 e início dos anos 2000 que atingiu um grupo limitado de países, a crise de 

                                                           
10 Disponível em: <http://triplecrisis.com/chinas-growth-potential/>. Acesso em: 30 de maio de 2016. 

http://triplecrisis.com/chinas-growth-potential/


31 

2008 caracterizou-se por sua amplitude, atingindo quase que simultaneamente as economias 

desenvolvidas e em desenvolvimento, sem exceção.  

Muitos especialistas compararam a crise de 2008 à ocorrida em 1929, momento este em 

que os EUA viviam sob a influência do liberalismo econômico. Discussões à parte, a verdade 

é que, em ambas as crises, fez se necessário a intervenção do Estado. 

Desse modo, a China, bem como outros países, respondeu à crise financeira 

internacional por meio da adoção de políticas fiscais e monetárias expansionistas11.  Nesse 

sentido, Pinto (2010, p. 88) argumenta:  

 

Com o aprofundamento da crise, todos os países utilizaram, em maior ou menor grau, 
estímulos fiscais que se configuraram numa ampla variedade de estratégias 
anticíclicas Keynesianas. Inclusive, formou- se um consenso internacional no auge da 
crise de que as políticas fiscais expansionistas deveriam ser utilizadas. De modo geral, 
os países em desenvolvimento, especialmente a China, foram os países que mais se 
propuseram, no primeiro semestre de 2009, a realizarem os maiores esforços fiscais, 
em proporção do PIB. [...] 

 

Tal política monetária expansionista evoluiu a partir de uma política monetária restritiva 

que estava em vigor desde o primeiro semestre de 2008. Naquela ocasião, o objetivo era evitar 

que o rápido crescimento econômico chinês levasse a um superaquecimento da economia e 

impedir que o aumento estrutural dos preços se transformasse em inflação generalizada. 

(FANG; YANG e MEIYAN, 2009). 

Depois da crise financeira internacional de 2008, a prioridade da política monetária 

mudou. Ainda em agosto de 2008, o Banco Popular da China (PBC) reduziu a taxa juros de 

7,47% em agosto de 2008 para 5,31% em dezembro de 2008 como pode ser visto no gráfico 5 

abaixo. Considerando que, na China, os empréstimos bancários são a principal fonte de recursos 

para os investimentos, com os empréstimos mais baratos, os chineses passaram a investir mais 

em imóveis e em ações, o que levou a uma especulação descontrolada do setor imobiliário e de 

ações na China. Isso passou a ameaçar a estabilidade do sistema bancário e financeiro chinês, 

o que levou o governo a elevar a taxa de juros de 5,31% em setembro de 2010 para 6,56% em 

julho de 2011. Com o prolongamento e persistência dos efeitos da crise, a partir de junho de 

2012 foram observadas sucessivas reduções na taxa de juros.  

                                                           
11 A política monetária expansionista é formada por medidas que têm como objetivo elevar a liquidez da economia, 

aumentando a quantidade de moeda no mercado e reduzindo a taxa básica de juros, o que torna os empréstimos 
mais baratos tendo como resultado um aumento da demanda e o estímulo dos investimentos no setor privado. 
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Gráfico 5: Evolução da taxa de juros mensal na China (taxa de empréstimo) no período 

ago.2008/nov.2015 (em %) 

 
Fonte: Internacional Financial Statistics (IFS) 2015. 

Além da redução da taxa de juros, o PBC reduziu as operações de mercado aberto e 

aumentou o número de novos empréstimos.  Outros estímulos fiscais também foram utilizados 

como forma de amenizar os impactos da crise financeira internacional sobre a economia. De 

acordo com Ciseski (2012), a desaceleração econômica na China só não foi maior porque o 

governo lançou mão de um pacote de gastos públicos de US$ 586 bilhões, o que elevou os 

gastos com os investimentos para 48,0% do PIB em 2009, ante 42,0% em 2007, compensando 

a contribuição negativa da demanda externa líquida (de exportações) ocorrida por conta do 

menor crescimento global. 

O gráfico 6 abaixo traz a composição do esforço fiscal do governo chinês por tipo de 

gasto. É possível notar que a maior parte das despesas foi direcionada aos gastos em 

infraestrutura –  excluindo-se outros gastos -  os quais chegaram a 54,3%.  A seguir, vem a 

categoria outros gastos com 34,7% das despesas, sendo que parte delas (cerca de 72,0%) foi 

destinada à reconstrução das regiões afetadas pelo terremoto ocorrido em maio de 2008, 

levando a um boom da construção civil12. Em seguida vêm as transferências fiscais aos grupos 

de baixa renda (7,0%), e por último a redução dos impostos (4,0%). 

                                                           
12 Apenas para se ter uma ideia, somente no período 2011 a 2012, a China consumiu mais cimento do que os 

Estados Unidos consumiram durante todo o século XX (STOCKMAN, 2014). 
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Gráfico 6: Composição do esforço fiscal da China por tipo de gasto em (em % do total) 

 

              Fonte: Khatiwada (2009) e Acioly et al (2010) [apud PINTO (2010, p. 89) ]. Adaptado pelo autor. 

Como resultado, após uma desaceleração em sua trajetória de crescimento nos três 

primeiros meses de 2009, a China retomou um ritmo maior de crescimento no último trimestre 

do mesmo ano, situando-se acima da meta prevista de 7,5% para o período de 2006 a 2010 

estabelecida no 11º Plano Quinquenal (MEDEIROS, 2010). As medidas adotadas amenizaram 

os efeitos da crise internacional sobre a China, bem como impediram seu aprofundamento. 

Todavia, a atividade econômica no país tem se mostrado incapaz de crescer aos mesmos níveis 

anteriores à crise, o que tem dificultado a gestão de políticas macroeconômicas por parte do 

governo.  

 

5.2 A desaceleração econômica 

 

Embora, no curto prazo, as medidas de recuperação tomadas pelos países afetados pela 

crise financeira internacional de 2008 tenham surtido efeito, a verdade é que os desdobramentos 

da crise ainda persistem e têm causado grande preocupação aos governos, sejam eles da Europa, 

dos EUA, ou das economias emergentes, incluindo-se a China.  Neste sentido, cabe aqui mostrar 

como a economia chinesa tem reagido diante da atual conjuntura econômica global. 
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A estagnação econômica observada no período pós-crise nos mercados da Europa e 

Estados Unidos, principais parceiros comerciais da China, tem se traduzido em forte 

desaceleração econômica do país, acompanhando uma tendência mundial. 

A tabela 5 abaixo nos permite fazer uma breve comparação do crescimento do PIB no 

período 2010-2016 para a China, países selecionados e regiões. É possível notar que desde 

2010, a taxa de crescimento do PIB chinês e de outros países e regiões têm apresentado 

sucessivas reduções no seu ritmo de crescimento. Em 2015, o PIB chinês cresceu 6,9%. A 

projeção para 2016 mostra que a economia chinesa deverá crescer 6,5%. 

Tabela 5: Crescimento do PIB da China, regiões e países selecionados no período 2010-2016 

(em %) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016** 

Mundo 4,1 2,8 2,3 2,4 2,5 2,4 2,4 

China 10,6 9,5 7,8 7,7 7,3 6,9 6,5 

União Europeia 2,1 1,6 -0,9 -0,3 0,9 1,6 1,5 

Estados Unidos 2,5 1,6 2,3 2,2 2,4 2,4 2,4 

Brasil 7,6 3,9 1,8 2,7 0,1 -3,8 -3,8 

Fonte: World Development Indicator (WDI), World Economic Outlook (WEO) 2016, Global Economic Prospects. 
Nota: **Estimativa 

Quanto ao comércio exterior, após a forte queda observada em 2008, tanto as 

exportações quanto as importações chinesas apresentaram boa recuperação em 2010 e 2011. 

Entretanto, nos anos seguintes, o comércio exterior chinês apresentou queda no ritmo de 

crescimento. Em 2015, as exportações chinesas totalizaram US$ 2,15 trilhões, apresentando um 

declínio de 1,8% em relação a 2014. Já as importações chinesas totalizaram US$ 1,58 trilhões 

em 2015, refletindo uma queda de 13,2% em relação ao ano anterior. A redução do comércio 

exterior chinês em 2015 é atribuída, principalmente, à queda nos preços das commodities no 

mercado internacional e à redução da demanda externa.13 

A produção industrial, um dos principais motores da economia chinesa, também está 

desacelerando. Como mostra o gráfico 7 abaixo, em dezembro de 2009, a produção industrial 

na China apresentou expressiva recuperação chegando a crescer 18,5%. Todavia, a partir de 

abril de 2010, passou a apresentar sucessivas reduções no crescimento. Em dezembro de 2015, 

                                                           
13 CHINA DAILY EUROPE. China sees total export and import volume fall 7% in 2015. Disponível em: 

<http://br.china-embassy.org/por/szxw/t1331373.htm>. Acesso em: 20 de abril de 2016. 

http://br.china-embassy.org/por/szxw/t1331373.htm
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o crescimento da produção industrial chinesa foi de 5,9% contra um crescimento de cerca de 

7,9% em dezembro de 2014. Em termos anuais, o crescimento em 2015 foi de 6,1%, menor do 

que o observado em 2014, de 8,3%. No período combinado janeiro/fevereiro de 2016 o 

crescimento foi de apenas 5,4%, taxa semelhante à observada no auge da crise (novembro de 

2008).  

Gráfico 7: Crescimento mensal da produção industrial e dos investimentos (em ativos fixos) na 

China no período ago.2008/fev.2016 (em %) 

 
 Fonte: brinvesting.14  

A redução no crescimento da produção industrial veio acompanhada da redução dos 

investimentos (em ativos fixos), cuja evolução foi bastante semelhante (ver gráfico 7). Após a 

queda dos investimentos em fevereiro de 2009, estes apresentaram rápida recuperação nos 

meses que se seguiram. Entretanto, a partir de dezembro de 2009, os investimentos passaram a 

apresentar sucessivas reduções chegando, em dezembro de 2015, a crescer apenas 10,0%. Em 

termos anuais, sua taxa de crescimento foi de 10,0% em 2015 contra 15,7% em 2014.15  

Ao contrário do que se esperavam, as sucessivas reduções na taxa de juros, que vêm 

ocorrendo desde o final de 2014 (ver gráfico 5), não se converteram em investimentos 

                                                           
14 Disponível em: <http://br.investing.com/economic-calendar/chinese-industrial-production-462>. Acesso em: 20 

de março de 2016. 

15 EMBAIXADA DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA NO BRASIL. Investimento em ativos fixos da China 
cresce 10% em 2015. Disponível em: <http://br.china-embassy.org/por/szxw/t1332986.htm>. Acesso em: 22 de 
março de 2016. 
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produtivos capazes de estimular a economia chinesa.  A baixa inflação, o excesso de capacidade 

ociosa, o baixo crescimento da demanda e o aumento do custo de mão de obra, principalmente 

a mais especializada, são alguns fatores que contribuíram para a redução dos investimentos.  

Esse cenário atual, de baixo investimento em ativos fixos e redução do crescimento 

econômico, é bastante similar ao descrito por Fang, Yang e Meiyan (2009) em seu trabalho. 

Para os autores, a contração dos investimentos em 2007 teria contribuído para a desaceleração 

do crescimento econômico chinês em 2009. Nas palavras dos autores:  

 

Considerando que o crescimento econômico geralmente se segue ao investimento, é 
razoável deduzir que a contração do investimento em 2007 levou à desaceleração 
econômica, enquanto a crise financeira simplesmente reforça a expectativa de 
investimentos prudentes, o que se traduz em baixo crescimento econômico em 2009. 
(FANG; YANG e MEIYAN, 2009, p. 106).  

 

A aversão ao risco dos investidores na China também aumentou. Somente em 2015, a 

fuga de capitais do país chegou a ordem de US$ 676 bilhões, consequência, principalmente, da 

desvalorização da moeda chinesa e das ações na bolsa de valores e das perspectivas a respeito 

do crescimento econômico.16 Acredita-se que a fuga de capitais da China deva continuar em 

2016. Simultaneamente, as tentativas do governo em estabilizar o Yuan, após a forte 

desvalorização em agosto de 2015, levaram as reservas internacionais da China a encolherem 

US$ 512,66 bilhões, para US$ 3,33 trilhões.17 

Diante desse cenário de instabilidade econômica e de uma conjuntura externa 

desfavorável crescem as dúvidas quanto à sustentabilidade do crescimento chinês. Desse modo, 

a comunidade internacional tem se perguntado: Afinal, a China continuará ou não a crescer? 

Como a autoridade chinesa pretende guiar a economia para um crescimento mais sustentável 

no longo prazo?  

A autoridade chinesa já demonstrou, em vários momentos da história, ser capaz de 

conduzir com sucesso o processo econômico. A capacidade de ação do Estado tem se 

constituído um dos pré-requisitos fundamentais ao processo de transição.  

                                                           
16 EXAME, Revista. Emergentes perderam US$ 735 bi em 2015 liderados por China. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/economia/noticias/emergentes-perderam-us-735-bi-em-2015-liderados-por-
china>. Acesso em: 13 de junho de 2016.   

17 REUTERS BRASIL. Reservas internacionais da China continuam abundantes apesar de recentes quedas. 
Disponível em: <http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN0VD1MY>. Acesso em: 13 de junho de 
2016. 

http://exame.abril.com.br/economia/noticias/emergentes-perderam-us-735-bi-em-2015-liderados-por-china
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/emergentes-perderam-us-735-bi-em-2015-liderados-por-china
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN0VD1MY
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O foco da política econômica, aos poucos, vem sendo voltado para o consumo 

doméstico, particularmente das famílias. De acordo com dados do Banco Mundial, em 2014, os 

gastos em consumo das famílias chinesas chegaram a US$ 3,9 trilhões, ante US$ 3,4 trilhões 

em 2013. O governo chinês espera que os gastos em consumo final na China alcancem a cifra 

de US$ 6,4 trilhões até 2025, um aumento de quase setenta por cento.18 

Entretanto, como mostra o gráfico 8 abaixo, o consumo na China em porcentagem do 

PIB ainda é baixo se comparado a outros países. Em 2014 foi equivalente a apenas 38,0% do 

PIB do país, pouco mais da metade do mercado norte-americano, quase 70,0%. E bem abaixo 

da média mundial de 60,0%. Apesar disso, atualmente, a China vive um aumento da demanda 

interna, em parte, devido ao aumento da população urbana, que chegou a 54,8% no final de 

2014. O mercado consumidor chinês possui um enorme potencial e, atualmente, é o que mais 

cresce.  

Gráfico 8: Consumo privado na China e outros países em 2014 

 
 Fonte: ANZ Research.  

                                                           
18XINHUANET. China's consumption to hit $6.4 trillion by 2025: report. Disponível em: 

<http://news.xinhuanet.com/english/2015-11/20/c_134837180.htm>. Acesso em: 12 de junho de 2016. 

http://news.xinhuanet.com/english/2015-11/20/c_134837180.htm
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O crescimento econômico, o rápido processo de urbanização e a elevação da renda das 

famílias transformaram a estrutura da sociedade chinesa e criaram condições para a emergência 

de uma crescente classe média urbana. Segundo Barton (2013), em 2000, apenas 4,0% das 

famílias urbanas chinesas pertencia à classe média.  Em 2012, essa proporção era de 68,0%. E 

até 2022, espera-se que 76,0% das famílias vivendo na área urbana pertencerão à classe média. 

A urbanização e a expansão da classe média urbana na China deverão traduzir-se em 

novos hábitos de consumo das famílias.  Como é possível notar na tabela 6 abaixo, em 2014, 

os gastos discricionários com educação, cultura e lazer representaram 12,8% do consumo, e 

espera-se que, até 2030, esses gastos cheguem a 18,0%. Os gastos com serviços médicos e 

saúde representaram 6,2% em 2014, e devem chegar a 10,0% em 2030, impulsionado, 

principalmente, pelo envelhecimento da população. Enquanto isso, os gastos com alimentos e 

vestuário, considerados de necessidades básicas, representaram 35,2% e 9,7% do consumo em 

2014, respectivamente, e devem reduzir-se para 25,0% e 5,0% em 2030.  Em termos gerais, 

estima-se que até 2030, o consumo discricionário apresente um crescimento considerável.  Por 

outro lado, o consumo de bens de necessidade básica deve apresentar redução moderada. 

Contudo, ainda é cedo para saber se essa tendência irá, de fato, se confirmar, pois, 

embora a classe média chinesa esteja em franca expansão e a renda tenha aumentado bastante 

nos últimos anos, os salários na China ainda são considerados baixos quando comparados aos 

dos países desenvolvidos e variam bastante entre as regiões do país como visto anteriormente 

na figura 2.  

Tabela 6: Tendência de consumo urbano na China (anos selecionados) 

 1990 2000 2014 2030 

Alimento 54,2% 39,4% 35,2% 25,0% 

Vestuário 13,4% 10,0% 9,7% 5,0% 

Residência 4,8% 11,3% 9,7% 16,0% 

Artigos e instalações domésticas 8,5% 7,5% 7,3% 8,0% 

Transporte e Telecomunicações 3,2% 8,5% 15,8% 15,0% 

Educação, cultura e lazer 8,8% 13,4% 12,8% 18,0% 

Serviços médicos e Saúde 2,0% 6,4% 6,2% 10,0% 

Outros 5,2% 3,4% 3,2% 3,0% 

 Fonte: China statistical Yearbook, ANZ Research. 
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O aumento do consumo na China tem refletido, também, no setor de serviços. Diversas 

oportunidades estão surgindo neste setor, consequência também, da sua maior abertura ao 

capital financeiro privado. 

Os gastos em serviços de educação, seguros, varejo, restaurantes, viagens, hotéis e 

outros que ornamentam a vida de classe média vêm aumentando. Segundo dados da UN 

Comtrade (2015), em 2014, o valor das exportações de serviços na China atingiu pouco mais 

de US$ 210 bilhões, um aumento de 15,0% em relação a 2013.  Enquanto isso as importações 

de serviços atingiram quase US$ 383 bilhões, um aumento de 16,0% em relação ao ano anterior.  

A maior parcela de serviços exportados correspondeu a outros serviços de negócios, 32,7%, 

seguido de viagens e transportes, 27,0% e 18,1%, respectivamente (ver gráfico 9).  

Gráfico 9: Exportações de serviços na China, por categoria, em 2014 

 
        Fonte: UN Comtrade. 

Quanto às importações de serviços, a maior parcela de serviços importados 

correspondeu a viagens, 43,1%, seguido de transportes e outros serviços de negócios, 25,1% e 

13,9%, respectivamente (ver gráfico 10 abaixo).  

Em 2015, o setor de serviços respondeu por 50,5% do PIB da China, ultrapassando a 

indústria, um aumento de 2,4% em relação ao ano anterior e continua em expansão. No valor 
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agregado, o setor de serviços cresceu 8,3% anualmente, enquanto setor primário e secundário 

cresceram 3,9% e 6,5%, respectivamente.19 

Gráfico 10: Importações de serviços na China, por categoria, em 2014 

 
        Fonte: UN Comtrade. 

É interessante salientar que, nos últimos 20 anos, o comércio internacional de serviços 

tem sido menos volátil do que o comércio de mercadorias, sugerindo que os serviços são mais 

resistentes às perturbações macroeconômicas mundiais. Não é de surpreender que, nas duas 

últimas décadas, o comércio internacional de serviços registrou taxas positivas de crescimento, 

com exceção apenas de 2009 (-9,0%), após a crise financeira mundial. Em 2014, as exportações 

e importações mundiais de serviços aumentaram 5,0% e 0,5%, respectivamente. Em 2014, a 

China foi o quinto maior exportador mundial de serviços, atrás dos EUA, Reino Unido, França 

e Alemanha. E, também, o segundo maior importador mundial de serviços, ficando atrás apenas 

dos EUA (WTO, 2015).  

Estes resultados mostram um progresso considerável no plano de restruturação 

econômica da China. Contudo, as medidas adotadas até o momento ainda não foram capazes 

de neutralizar os efeitos do ambiente externo mais adverso.  

                                                           
19 EMBAIXADA DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA NO BRASIL. Setor de serviços representa mais de 

metade do PIB chinês em 2015.  Disponível em: <http://br.china-embassy.org/por/szxw/t1332993.htm>. Acesso 
em: 05 de maio de 2016. 
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O aumento do peso do consumo interno como composição do PIB deverá ser uma das 

principais metas do governo chinês na tentativa de reequilibrar a economia, com consequente 

redução da dependência dos investimentos, especialmente no setor da construção – tanto 

residencial quanto infraestrutura –, e das exportações. 

Indiscutivelmente, as mudanças em curso são necessárias, não só do ponto de vista 

econômico, mas também social e institucional. Com a internacionalização da economia, uma 

desaceleração econômica neste gigante asiático poderá provocar mudanças importantes na 

economia mundial, o que é bastante preocupante, principalmente, para seus parceiros 

comerciais.  

 

5.3 Revisão do modelo: o 18º Comitê Central do Partido Comunista da China 

 

Assim como o processo de reformas ocorrido no período pós-1978, a China vem 

“gradualmente” reorientando sua economia para um modelo de crescimento mais sustentável, 

voltado para a demanda doméstica. O consumo das famílias e a expansão do setor de serviços 

deverão comandar o crescimento econômico da China nos próximos anos.  

A 3ª Plenária do 18º Comitê Central do Partido Comunista da China, que ocorreu em 

novembro de 2013, aprovou um conjunto de metas a serem alcançadas até 2020. O objetivo foi 

fortalecer e ampliar as reformas nos setores considerados chave, bem como reorientar o modelo 

de desenvolvimento chinês. Para tanto, foram previstas reformas sociais que incluem educação, 

emprego, distribuição de renda, seguro social e saúde, além de outras.  

Tradicionalmente, as reformas aprovadas nas terceiras plenárias têm promovido 

profundas transformações econômicas no país20, daí sua importância. Apesar da maioria das 

metas aprovadas não terem apresentado nada de inovador, algumas destacaram-se por 

apresentar avanços extremamente importantes e necessários ao aprofundamento das reformas e 

revisão do modelo. Dito isso, ressalta-se, por sua importância, a reforma do seguro social, pois 

sabe-se que boa parte das famílias chinesas não recebe qualquer tipo de amparo por parte do 

                                                           
20 Só para lembrar, foi na Terceira Plenária do 11º Comitê Central do Partido Comunista da China, ocorrida em 

1978, que foram aprovadas as reformas propostas por Deng Xiaoping, as quais levaram a economia chinesa a 
mais de três décadas de altas taxas crescimento. 
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governo o que leva estas a pouparem como forma de seguro futuro. Essa reforma é 

extremamente importante para a estratégia de expansão do consumo.  

Um outro ponto importante, foi a aprovação da criação e desenvolvimento do projeto 

piloto da zona de livre comércio de Shanghai. A zona de livre comércio significou maior 

abertura da China ao capital financeiro privado na medida em que permitiu uma gama de 

investimentos estrangeiros, bem como o aumento da concorrência, especialmente no setor de 

serviços. Dados da UNCTAD (2015) mostraram que os investimentos diretos estrangeiros na 

China, em 2014, chegaram a US$ 129 bilhões, um aumento de 4,0% em relação a 2013. 

 Além disso, dentro da zona de livre comércio de Shanghai, tornou-se possível a livre 

conversão do Yuan chinês. A livre conversibilidade do Yuan fez parte da importante meta de 

internacionalização da moeda chinesa. Essa meta foi alcançada no final de 2015 com a 

aprovação do FMI à entrada da divisa chinesa na cesta de moedas utilizada pela instituição em 

seus empréstimos. Ainda, na zona de livre comércio também foi permitido aos bancos 

estrangeiros, aprovados pelo governo, fazer negócios offshore 21. 

Foram anunciadas, também, medidas de relaxamento da política do filho único. Na 

ocasião ficou decidido que casais poderiam ter até dois filhos se um dos pais fosse filho único. 

Posteriormente, em outubro de 2015, o Partido Comunista da China (PCCh) acabou com a 

política do filho único ao anunciar que casais poderão ter até dois filhos.22 

 A importância dessa medida deve-se ao fato de que ao longo das últimas décadas, a 

China foi beneficiada por modificações favoráveis ocorridas em sua estrutura demográfica. Por 

outro lado, nos últimos anos, tem se observado relativa redução na taxa de fertilidade na China, 

bem como considerável envelhecimento da população. De acordo com Banister, Bloom & 

Rosenberg (2010), em 2050, metade da população chinesa deverá ter mais de 45 anos, e cerca 

de mais de 30,0% deverá ter 60 anos ou mais, ou seja, a proporção de jovens irá reduzir-se 

drasticamente. Com o declínio da proporção de jovens, o percentual da população em idade 

economicamente ativa (PEA) deverá encolher nos próximos anos. Em 2004, esse percentual 

                                                           
21 Offshore ou “afastado da costa” refere-se a negócios realizados por instituições estrangeiras fora do seu país 

sede, em geral, por motivos fiscais. Nesse caso, as instituições estrangeiras buscam melhores condições para 
atuarem como, por exemplo, isenção de impostos e sigilo fiscal. 

22 A abolição da política do filho único fez parte do plano aprovado durante a 5ª Plenária do 18º Comitê Central 
do Partido Comunista da China, ocorrida em outubro de 2015. Além desta, o plano estabeleceu: a erradicação 
da pobreza; liberalização dos preços; tornar o sistema de seguridade social mais justo; universalização do ensino 
médio; e dobrar a renda per capita do país até 2020. 
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chegou a 57,9%. Atualmente, em 2014, o percentual da PEA está em torno de 56,5% (BRICS, 

2015). Ainda com relação à redução na taxa de fertilidade, embora este seja um fenômeno 

comum em sociedades que se modernizam, a verdade é que a China corre o risco de tornar-se 

um país demograficamente velho antes de tornar-se um país desenvolvido. 

Outra importante reforma anunciada, esta, logo após o 18º Congresso do Partido 

Comunista da China, foi o relaxamento parcial do sistema hukou. Desde que a medida entrou 

em vigor, os maiores beneficiados foram aqueles que decidiram migrar para cidades 

consideradas de menor porte, com até cinco milhões de habitantes. Nestas cidades não é exigido 

o registro de residência. Para aqueles que decidiram migrar para as cidades consideradas de 

médio porte, com mais de cinco milhões de habitantes, o relaxamento do sistema está sendo 

controlado.  

Considerada extremamente importante na estratégia de urbanização da sociedade 

chinesa, a reforma do hukou tem como objetivo realizar uma urbanização controlada, 

estimulando o deslocamento de 100 milhões de chineses das zonas rurais para as zonas urbanas. 

A meta do governo chinês é que, até 2020, sessenta por cento da população da China esteja 

vivendo no meio urbano.23  

 
Hukou chinês ou “registro de residência”. 

Fonte:  The China Real Time Report and CRI.24 

Na área ambiental, foram discutidas e aprovadas reformas visando a utilização racional 

dos recursos naturais, cada vez mais escassos, e a criação de mecanismos institucionais que 

garantam a proteção ecológica e ambiental. Afinal, o desenvolvimento chinês se deu sem 

preocupação alguma com as questões ambientais.  

                                                           
23CHINA DAILY USA. China to help more rural migrants settle in cities. Disponível em: 

<http://usa.chinadaily.com.cn/china/2016-04/20/content_24686136.htm>. Acesso em: 12 de junho de 2016. 

24 Disponível em: <http://thornhillcapital.info/asia/china/chinas-hukou-system>. Acesso em: 03 de junho de 2016. 

http://usa.chinadaily.com.cn/china/2016-04/20/content_24686136.htm
http://thornhillcapital.info/asia/china/chinas-hukou-system
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Essas e outras reformas previstas terão forte impacto sobre a estrutura econômica da 

China. Nesse novo contexto, o consumo das famílias e o setor de serviços deverão ganhar maior 

peso na estrutura econômica em detrimento dos investimentos e setor industrial, o que levará o 

país a um ritmo de crescimento econômico mais moderado e sustentável no longo prazo, e não 

mais aquela loucura de dois dígitos observada em anos anteriores.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos últimos anos, o modelo chinês de desenvolvimento tem apresentado sinais de 

desgaste. A abertura comercial e a maior integração econômica da China com as demais 

economias desenvolvidas e em desenvolvimento foram determinantes para o impacto da crise 

financeira internacional de 2008 sobre sua atividade econômica. Em 2015, o PIB chinês cresceu 

6,9%, e para 2016 as estimativas apontam uma taxa de crescimento de 6,5%, considerado baixo 

para os padrões chineses.  

Além disso, a política fiscal expansionista e o pacote de estímulos fiscais implementados 

com o objetivo de superar os efeitos domésticos da crise de 2008 levou o país a forte 

endividamento interno e provocou excesso de liquidez na economia doméstica. 

Concomitantemente, a crise elevou a desconfiança do consumidor em relação ao futuro o que 

levou este a uma maior propensão a poupar e uma menor propensão a consumir, de tal modo 

que, a taxa de poupança chegou a quase 52,0% do PIB em 2009. 

A desaceleração do crescimento econômico revelou as deficiências do modelo chinês 

de desenvolvimento. O modelo impulsionado por altas taxas de investimento e forte peso das 

exportações e da indústria sobre o PIB, aos poucos, deve ser substituído por outro pautado no 

consumo doméstico, em particular das famílias, e com maior peso do setor de serviços sobre o 

PIB. 

Apesar dos resultados satisfatórios em termos de crescimento econômico, a verdade é 

que o processo de desenvolvimento na China ainda não alcançou todo o país. A exemplo das 

disparidades observadas entre as regiões costeiras e centrais, entre residentes urbanos e rurais, 

é possível notar várias contradições as quais caberão ao Estado chinês o papel de desenvolver 

estratégias capazes de superá-las nos próximos anos. 

  Para tanto, durante a Terceira Plenária do 18º Comitê Central do Partido Comunista 

chinês foram definidos um conjunto de metas com a finalidade de fortalecer e ampliar as 

reformas já em curso. Com certeza, o propósito mais importante dessas novas reformas é a 

redução da dependência da China em relação à demanda externa. Entretanto, para estimular o 

consumo doméstico num país onde o investimento e poupança são costumes já enraizados, 

tornar-se-á necessária profunda mudança de mentalidade da sociedade chinesa. 
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Um ponto importante a destacar, é a melhoria do bem-estar social. A China deve 

aproveitar o momento para implementar medidas no sentido de ampliar o sistema de proteção 

social, bem como estimular o aumento do emprego e expansão da renda, principalmente, para 

migrantes e trabalhadores rurais. Estas, aliadas a outras reformas nos setores empresarial e 

financeiro deverão contribuir para melhorar o cenário doméstico e darão maior confiança às 

famílias para consumir. Ao mesmo tempo será necessário que a autoridade chinesa adote 

políticas que visem à redução da capacidade ociosa e expansão do setor de serviços com maior 

abertura deste ao capital financeiro privado, aumentando assim, o leque de bens e serviços 

disponíveis aos cidadãos. 

 Tais medidas significam, para a China, um ritmo de crescimento mais lento, porém, 

mais equilibrado e sustentável no longo prazo. Logo, não se devem esperar taxas de crescimento 

tão elevadas quanto às vistas em anos anteriores. É provável que o crescimento da China nos 

próximos anos se mantenha em torno de 5,0% a 7,0%. Em virtude da dimensão de sua economia 

e em razão dos laços comerciais e financeiros com outras nações, esse crescimento mais lento 

terá efeitos significativos nas principais economias desenvolvidas e em desenvolvimento, 

principalmente da Ásia.  
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