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 A HIPÓTESE 
 

 

O crescimento econômico na China pode ser explicado, 
também, pelo surgimento cíclico de instituições que 

delimitam continua reorganização de atividades entre os 
setores estatal e privado da economia. Neste sentido, a 

pronta reação chinesa à crise de 2009 demonstrou 
patamar superior de ação do Estado, não somente no 

nível do controle da grande indústria e da grande 
finança. Mas também no elevado patamar da 

“socialização do investimento” e no lançamento de 
novas e superiores formas de planificação econômica  

 



A ABORDAGEM KEYNES-GERSCHENKRON-RANGEL-

HIRSCHMAN 



Se a China encarna a amalgama quase perfeita de 

interação entre estatal e privado na economia, 

como procuramos mostrar a seguir, o ponto crucial 

da análise de seu desenvolvimento passa pela 

elaboração uma abordagem capaz de explicar a 

formação de um “policy space” adequado à 

socialização do investimento em um ambiente 
internacional de finança globalizada.  



Para tanto, desenvolvemos uma abordagem 

analítica a partir das contribuições de John M. 

Keynes, Alexander Gerschenkron, Ignacio Rangel 

e Albert Hirschman, de modo a permitir um 

entendimento mais abrangente do processo de 

desenvolvimento chinês. 
 



Tomamos a noção de “socialização do investimento” 

emprestado de Keynes que em sua “Teoria Geral” (1936) 

vaticinou sobre a necessidade do Estado de influenciar as 

decisões de investimento privado e a propensão ao consumo 

das famílias via impostos e politica de taxa de juros. Assim, 

conceituou a socialização do investimento como a “única 

forma de assegurar o pleno emprego, embora isso não 

implique a necessidade de excluir ajustes e fórmulas de toda 

a espécie que permitam ao Estado cooperar com a iniciativa 

privada”.  



Alexander Gerschenkron (1904-1978), em seu clássico 

“O atraso econômico em perspectiva histórica” (1962) 

analisa, entre outras relações, a especificidade do 

desenvolvimento retardatário no papel do Estado e das 

instituições financeiras voltadas não somente ao 

financiamento longo prazo, mas como elementos 

capazes de substituir, inicialmente, a falta da existência 

de um núcleo empresarial e de um sistema financeiro 

privado mais desenvolvido.  



Ignacio Rangel (1914-1994), marxista e um dos pais do 

desenvolvimentismo brasileiro, em diversos pontos de sua 

obra demonstrou que ao final de cada ciclo breve da 

economia, mudanças institucionais se faziam necessárias 

tanto à promoção de transferência inter-setorial de 

recursos quanto da reorganização de atividades entre o 

Estado e a iniciativa privada. Trata-se, em Rangel, de um 

movimento dialético onde privatizações são 

acompanhadas pela estatização de outras atividades.  



A tese acerca das possibilidades abertas pelo efeito de 

encadeamento industrial foi desenvolvida por  Albert 

Hirschman (1915-2012) em “The Strategy of Economic 

Development” (1958). Neste livro apresenta a conhecida 

hipótese do “desenvolvimento desequilibrado. Sustenta 

que a utilização de mecanismos de indução e 

investimentos governamentais em indústrias-chave permite 

não só a superação de pontos de estrangulamento da 

economia, quanto a criação de oportunidades de 

investimento e de “encadeamentos para frente e para 

trás” ao setor privado 



 

O ESTATAL E O PRIVADO NA CHINA 

 



Novembro, 2008 – ANÚNCIO DO PACOTE DE INVESTIMENTOS DE US$ 600 

bilhões (12% do PIB) 

Setembro, 2013 – LANÇAMENTO DO PROJETO DE NOVA ROTA DA SEDA, 

TERRESTRE E MARÍTIMA COM INVESTIMENTOS PREVISTOS DE US$ 2,3 

TRILHÕES ATÉ 2020 

 

São grandes conglomerados estatais as executoras tanto do pacote de 

investimentos quanto dos projetos da Nova Rota da Seda, e são bancos 

de desenvolvimento – também estatais – o elemento nodal de 

intermediação financeira.  

 



As reformas econômicas chinesas iniciam-se com a permissão aos 

camponeses de comercializarem seus excedentes, gerando assim um 

imenso caldo de cultura ao acúmulo privado. Desde então, a 

“permissão ao enriquecimento” transformou a China numa “fábrica de 

fabricantes” com o impetuoso avanço do setor privado, incluindo 

amplo avanço sobre ativos estatais  

 

O número de falências no setor estatal atingiu 1.232 empresas em 1995, 

4.198 em 1998 e 5.429 no ano de 2001 (Imai, 2006). Entre 1998 e 2007 o 

total de empresas estatais na China caiu 39,2% do total das empresas 

para 6,1%, enquanto o setor privado aumentou, no mesmo período, de 

6,5% do total para 52,6%.  

 



PRODUÇÃO DE GRÃOS (1980-2014) 

Elaboração própria. Fonte: China Statistical Yearbook 
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GRADUALISMO NAS REFORMAS 

Combinação dos seguintes processos encabeçados pelo Estado:  

1) de domínio do mercado pelo Estado;  

2) que por sua vez liberaliza o comércio a seu contento, abrindo possibilidades de 

aprofundamento a formas superiores de divisão social do trabalho, e em 
concomitância com o plano;  

3) direciona energias à formação de um mercado consumidor interno;  

4) enceta a industrialização baseada no próprio empreendedorismo camponês:  

5) induz a ampla concorrência entre pequenas, médias e grandes empresas e 
estimula a educação como base atenuante dos efeitos do próprio mercado sobre o 

corpo social e  

6) planifica saltos, primeiro à própria indústria e em seguida ao comércio exterior, não 
tradicional e sim como bem público, planificado e de Estado.  

 



Este processo, na China, tem intimidade com o próprio andar das 
reformas rurais, anabolizadas por duas elevações nos preços agrícolas e 
o consequente aumento de produtividade e renda, além da autorização 
– desde 1983 – de busca de mercado, pelos camponeses, fora de suas 

aldeias.  

 

Eis o ponto de partida à configurações de novos esquemas de divisão 
social do trabalho, assim como de esquemas regionais articulados tanto 

com a economia nacional, quanto à internacional 

 

Uma miríade de formas de propriedade no meio do caminho entre o 
estatal e o privado ganhou corpo. As chamadas Township and Village 

Enterprises (TVE`s) são expressão máxima deste processo 

 

 

 



Em 1978, o número total de empregados nas TVEs era de 28,3 

milhões de trabalhadores, triplicando nos dez primeiros anos 

de reformas econômicas para 93,7 milhões e chegando 138,7 

milhões em 2004. No final da década de 1990, 40% da 

produção industrial chinesa estava sendo processada nas 

TVEs que, por sua vez, respondiam por 27% das exportações 

de manufaturados do país em 2004. Já em 2012 tais empresas 

eram responsáveis por cerca de 55% do capital fixo, 14% do 
emprego e 35% do valor agregado na indústria chinesa. 



PLANIFICAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR E O “ENSAIO GERAL”  

 

Em 1999, Chongqing – situada no meio oeste do país – é escolhida a 

ser a ponta de lança ao “ensaio geral” da intervenção em massa do 

Estado na economia observada desde 2008. Este “ensaio geral” é 

executado ainda em 1999, como resposta à crise financeira que 

atingira a Ásia com o lançamento do ambicioso Programa de 

Desenvolvimento do Grande Oeste.  

 

O Estado passou a testar sua capacidade de interferência direta e 

rápida sobre um território de 9,5 milhões de quilômetros quadrados. 

 

 

 



 

Sucessivas e cíclicas reformas ocorridas ao longo das décadas de 1980 e 
1990 deram forma e corpo a uma verdadeira máquina de financiamento 
de longo prazo – o verdadeiro coração do socialismo de mercado chinês 

 

Entre 1978 e 1984 o Banco Popular da China se tornou responsável pela 
regulação financeira, enquanto quatro bancos setoriais foram formados 
(“Big Four”) atendendo as exigências do desenvolvimento da agricultura, 

construções urbanas, infraestruturas e financiamento de exportações e 
importações 

 

Na década de 1990, o avanço da urbanização e lançamento do 
Programa de Desenvolvimento do Grande Oeste demandou a 

formação, ex ante, de grandes bancos provinciais e municipais de 
desenvolvimento.  

 



CRÉDITO INTERNO ÀS EMPRESAS (em % do PIB) – 1977-2015 
Fonte: World Bank 
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Em paralelo ao impetuoso avanço do setor privado – 

inclusive sobre ativos estatais – assistiu-se na década de 

1990 um intenso processo de fusões e aquisições no setor 

estatal; 

 O núcleo duro do setor produtivo chinês passou a se 

concentrar sobre 149 conglomerados empresariais/estatais 

localizados nos setores estratégicos (refino de petróleo, 

química, carvão e máquinas e equipamentos, etc.) 

sinalizando o papel de investidor “na frente” e, 

consequentemente, de agente ativo de encadeamento 

industrial aos demais setores da economia chinesa. 



 

O estado como coordenador do investimento e 

centro da “socialização do investimento” ganha 

corpo com a formação, em 2002, da SASAC (“State-

Owned Assets Supervision and Administration 

Comission”) criada para representar os interesses do 

Estado e de suas ações nas principais companhias do 

país 
 



 

SOCIALIZAÇÃO DO INVESTIMENTO E A 

CONSTRUÇÃO DO “POLICY SPACE” 



 

 

A formação da SASAC como elemento fundamental de 

coordenação estatal sobre o investimento nos remete à 

questão da formação e existência de um “policy space” 

à políticas de socialização do investimento em um 

ambiente de economia globalizada e financeirizada 



No caso da China, percebe-se que a reorganização 

continua de atividades entre os setores estatal e privado 

não prescindiria do próprio controle do Estado não 

somente sobre o núcleo duro da finança e do sistema 

produtivo, como também sobre os mecanismos 

fundamentais do processo de acumulação, como as 

taxas de juros e câmbio – além do necessário isolamento 

da política monetária dos humores da economia 

internacional, via controles extensivos sobre os fluxos de 

capitais  

 



A instalação das ZEEs e a mudança e a mudança 

das condicionantes macroeconômicas da 

economia japonesa a partir de 1985 beneficiaram 

sobremaneira a estratégia chinesa de internalizar 

tecnologias via Investimentos Estrangeiros Diretos 

(IEDs) ao lado de uma política agressiva de 

exportações. 
 



EXPORTAÇÕES CHINESAS 1982-2015 (em bilhões de US$) 

Elaboração própria. Fonte: World Bank 
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RESERVAS CAMBIAIS (em milhões de dólares) – 1981-2016 
Fonte: TradingEconomics 

 

 

 



TAXA DE CÂMBIO NOMINAL (RMB/US$) – 1981-2015 

 



 

 

OUTROS PATAMARES DE AÇÃO ESTATAL 



A abordagem aqui proposta nos permitiu absorver o 

conjunto da dinâmica de desenvolvimento na China como 

algo que esteve longe de ser espontâneo. Ao contrário, que 

os instrumentos utilizados foram sendo lapidados e 

internalizados a cada rodada cíclica de mudanças 

institucionais e consequente transformação nos marcos de 

atuação do Estado e da iniciativa privada 



 

A “socialização do investimento”, e seus mecanismos, foram a 
expressão máxima de um processo de construção de instituições 

capazes de refletir, ao longo do tempo, a estratégia do país. 

 

 Esta abordagem, além de propor superação de pobres paradigmas 
(“mercadistas” x “estatistas”), destaca o protagonismo do Estado no 
processo de desenvolvimento, criando nas palavras de Hirschman 
“tensões, desproporções e desequilíbrios”, se contraponto assim a 

noções “etapistas” do processo de desenvolvimento chinês, 
permitindo-nos uma visão ampla e integrada desta particular e 

complexa realidade. 

 


