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• Padrões de Acumulação e Distribuição de Renda: entre Arthur Lewis e 
Simon Kuznets 

• Da inserção subordinada nas CGV à construção de um amplo Sistema 
Nacional de Inovação: complementaridade X rivalidade 

• Progresso Técnico e Segurança Nacional 

• Regionalização e infraestrutura: Tensões geopolíticas 

 



“O Novo Normal”,  
 
•   “Many people wonder whether China can maintain sustainable and 

steady growth, … whether China can avoid falling into the “middle 
income trap”. … Early this year, China drew up the outlines of the 
13th five-year plan for economic and social development … China has 
reached a new historical starting point. ... 

• It is a new starting point for China to adapt its economy to a new 
normal and transform its growth model... We have the confidence 
and ability to maintain medium-high rate of growth and deliver more 
development opportunities to the world while ensuring our own 
development”.  Xi Jinping,  Opening Address, G 20, 2016 



A Inovação como motor do crescimento 

• “Over the years, (growth sources) …have depended on input of resources, 
capital and labor force to achieve growth and expand scale. But this model 
is no longer sustainable. China now faces the challenging task of changing 
its growth drivers and growth model …We are implementing the 
innovation-driven development strategy so as to leverage the role of 
innovation as the primary growth driver … 

• We will strive to make breakthroughs in major projects and priority areas 
and take the lead in undertaking major international scientific programs 
and projects... We will speed up the commercialization of R&D 
achievements to meet the need of shifting the growth model...fostering 
strategic emerging industries and developing a modern service industry. 
...we aim to move our industries and products up to the medium-high 
end of the value chain and create more innovation-driven growth areas 
with first-mover advantages that will lead development” Xi Jinping, 2016 



Relações Externas e Infraestrutura 
 
• “I have proposed the initiative of building the Silk Road Economic Belt 

and the 21st Century Maritime Silk Road to share China’s 
development opportunities with countries along the Belt and Road 
and achieve common prosperity. Major progress has been made in 
launching key projects and building the economic corridors of the Silk 
Road Economic Belt, and the building of the 21st Century Maritime 
Silk Road is well underway. The Asian Infrastructure Investment Bank 
initiated by China has already started its positive role in regional 
infrastructure development.” Xi Jinping, 2016 



Tensões e Desafios 

Nos últimos anos 4 tensões ganharam momento:  

- a de demanda com  excesso de capacidade produtiva da indústria pesada;  

- a distributiva com a exaustão do regime de alto crescimento elevação dos salários reais  e 
aumento das tensões capital-trabalho;  

- a tecnológica com a exaustão da modernização com tecnologia importada e consequente declínio 
da complementaridade tecnológica com os EUA e o Japão;  

- a geopolítica com a afirmação da China como centro econômico aiático e crescente competição e 
conflitos regionais sobre controle de fronteiras, de matérias-primas, alimentos e energia; 

As estratégias chinesas hoje em curso visam estrategicamente:  

• Mudança no padrão de acumulação, distribuição de renda e criação de mecanismos de coesão 
social;  

• Catch-up tecnológico com tecnologia endógena; 

• Novas frentes de expansão de âmbito regional tendo como eixo a ampliação de mercados para a 
indústria pesada e naval, a segurança energética e o investimento em infraestrutura (rotas 
comerciais).  

 



A Desaceleração mas alto Crescimento na 
China 



O Crescimento Hoje: o investimento Público 



Contribuição dos Componentes do PIB ao Crescimento 
do PIB (Andong e Kotz,2010) 

Períod
o 

Cresc. 
PIB 

C G IF X M Var 
Estoq
ue 

Xd IFd 

1978-
88 

10,1 52,59 12,50 31,03 17,40 -19,62 5,28 12,28 26,63 

1988-
91 

5,7 27,49 26,44 6,48 51,70 -25,87 16,17 36,52 5,08 

1991-
2001 

10,3 43,75 17,00 39,28 25,22 -24,75 -1,80 17,70 33,38 

2001-
2007 

10,07 24,17 10,00 46,54 57,44 -42,75 2,36 31,70 37,67 



O Comércio Medido em Valor Adicionado 
OECD/OMC) 
 

• Apenas ¼ do valor adicionado na indústria destina-se à demanda 
externa; embora esta proporção seja muito mais alta (3/4) nas 
indústria de alta tecnologia (TIC).  

• O saldo da China com os EUA no comércio em VA é 1/3 menor do que 
o registrado nas exportações totais.  

• O conteúdo importado das exportações chinesas (1/3) é muito maior 
do que o das economias avançadas, embora esteja em tendencia 
declinante 

 



Foreign Value-Added Share of 

Gross Exports, 1995, 2005, and 2011 

Source: OECD-TiVA database  
 Countries 1995 2005 2011 

United States 11.5 13.1 15.0 

Germany 14.9 21.3 25.5 

Japan  5.6 11.1 14.7 

United Kingdom 18.3 17.1 23.1 

France 17.3 23.4 25.1 

Mexico 27.3 33.0 31.7 

China 33.4 37.4 32.2 

Malaysia 30.5 46.0 40.6 

Philippines 30.1 38.0 23.6 

Thailand 24.3 36.8 39.0 

Vietnam 21.3 30.8 36.3 

Cambodia 12.7 42.2 36.8 

Hungary 30.1 48.1 48.7 

Slovakia 31.9 47.2 46.8 

Czech Republic 30.5 42.6 45.3 

Poland 16.1 28.3 32.4 

“Headquarter” 

Average 13.5 17.2 20.7 

“Factory” Average 26.2 39.1 37.6 



Salários Industriais Horários  



Salário Mínimo na Ásia 



Crescimento das Exportações através das Cadeias 
Globais de Valor: diversificação mas inserção 
subordinada 
• A China transformou rapidamente sua pauta de exportações evoluindo de um perfil concentrado 

em  vestuários, brinquedos e calçados para se afirmar como um grande exportador de máquinas 
e produtos eletrônicos;  

• A inserção chinesa nas CGV liderada pelo produtor se afirmou nos anos 1990 voltados à 
exportação para os EUA e demais países da OCDE. A codificação, a modularização de processos 
produtivos particularmente significativos na indústria eletrônica permitiu o deslocamento para 
China de atividades de montagem de processos produtivos com elevada importação de 
componentes e produtos intermediários.  

• A Nova divisão do trabalho. Desenho X Fabricação. Rendas tecnológicas apropriadas pelos 
principais supridores de peças e componentes, as grandes firmas japonesas e ocidentais, 
detentoras das marcas e tecnologias proprietárias. Apropriação desigual do valor adicionado.  

• A China vem ampliando o conteúdo doméstico de suas exportações mas ainda é muito alto o 
conteúdo importado. Grande déficit na conta de serviços associados ao pagamento de royalties e 
ao elevado peso das ETN; 



Política Industrial, Esforço Tecnológico e 
Segurança Nacional 

•De acordo com Lo, Wu foi no 10 Plano Quinquenal 2001-5  que a política industrial ganhou de fato prioridade  e a busca de 

uma nova estratégia de crescimento centrada na inovação  e num documento de 2006 de Hu Jintao em 2006 a meta de fazer da 

China “sociedade inovadora” em 2020 

•Desde o  11 Plano qüinqüenal  prioridade nas tecnologias centrais em semicondutores e softwares 

• Elevação substancial dos recursos de P&D em tecnologias chaves; 

• Gasto em P&D teve um aumento de 170% entre 2005 e 2010; 

• De menos do que 10000 patentes em indústrias de alta tecnologia em 2005 para 35000 em 2010 

•  A modernização militar como polo de inovação: guerras locais em condições de alta tecnologia e informatização; proteção 

das rotas marítimas e do espaço; 

• O atraso nas capacitações tecnológica em semicondutores; 

• Bloqueio tecnológico: a construção de um diversificado Sistema Nacional de Inovação 

 



One Belt, one road 



Rota Marítima da Seda e o Cinturão 
Econômico da Seda 
• A Nova Rota Marítima da Seda e o Cinturão Econômico da Seda (e o Asian 

Infrastructure Investment Bank)  é ao mesmo tempo um projeto de ampliação 
das relações comerciais, culturais e de investimento com os países da Eurásia 
historicamente envolvidos na antiga rota da seda (ao norte por terra ou por mar 
no caso da ASEAN e África através do Mar do Sul da China, Pacífico, Índico) mas, 
ao mesmo tempo uma forma de escoamento do excesso de capacidade da 
indústria pesada chinesa (aço) em projetos de infraestrutura que formam o 
núcleo da estratégia. Especialmente a Rota Marítima, essencialmente baseada 
nos países da ASEAN, e com foco na infraestrutura naval (incluindo segurança) 
visando criar uma Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) é uma 
resposta chinesa ao TPP 

• Crescente competição com o Japão (e o seu ADB) sobre contratos de grandes 
projetos de infraestrutura (portos, ferrovias, trens de alta velocidade, centrais 
elétricas, nucleares, etc) 

 


