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Economia política da acumulação e da distribuição na China 
no século XXI 
 
:: Contexto e fatos estilizados 

• Novidade: nova classe capitalista doméstica (de zero para 371 US$ 
bilionários entre 2003-2016). Partido criador (NPC com 110 
bilionários). 

 

• Marcas próprias em manufatura, TI e construção (Huawei, Lenovo, 
Haier, Xiaomi, Alibaba, Baidu, Midea, Wanda, Tencent). 

 

• Conflito distributivo acirrado (Gini 0,462 em 2015). Perdedores: 
camponeses e migrantes sem hukou. Greves em massa vs. salários 
mais altos do que no Brasil e ‘sociedade harmoniosa’. 

 

• Frações e disputas internas  prisões e desaparecimentos desde 
campanha anticorrupção (cerca de 40 CEOs em 2 anos). Xiao Jianhua 
caso mais recente (shadow banking). 
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• Qual a relação institucionalizada entre o Partido-Estado e o 
capital privado nacional e seus impactos sobre a distribuição 
e o padrão de acumulação? Estado e sua relação carnal com o 
capital: nexus Estado-capital no sistema capitalista. 

 
– Por que essa relação imbricada não desembocou em uma economia 

oligárquica do tipo russo? Ou em um Estado capturado por elites 
rentistas do tipo brasileiro? 

 
– Quais tensões emergem na economia política doméstica e internacional 

com a pulverização da elite capitalista, o aumento do conflito 
distributivo e a internacionalização do capital e do Estado? 
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Economia política da acumulação e da distribuição na China 
no século XXI 
 
:: Perguntas de pesquisa 



Estado e formação de classes na China 

• Partido-Estado como formador da classe capitalista fora e 
dentro dos seus rankings e sempre sob sua proteção. Típico de 
“contender states” (van der Pijl). 

 

• “Capitalistas vermelhos” (Dickson, 2008, 2003; McNally, 
2010); “cadre-capitalist class” (So, 2003; Hung, 2008)  
burguesia submetida e amarrada à elite política na China pós-
Mao. 

 

• Dois movimentos:  

– uso de poder político para gerar riqueza econômica e  

– cooptação (impossível emergir sem ligações com o Partido). 
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• Não é dominado por uma família ou por pequeno grupo do 
governo central. É espalhado pelo país, por vários rankings 
do Partido e por vários setores. 

 

• Não é oligárquico. Relativamente descentralizado e 
pulverizado para padrões capitalistas. 
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Estado e formação de classes na China 



Party-
State as a 
creator of 
a capitalist 

class 

Privatization 
Broader accumulation strategy: expand private sector and fortify 
an strategic state sector 
Sectors: chemicals, mechanic and electrical machines, etc. 
Extraordinary gains favored by insider privatization 
Top 1% wealth concentration in the end of the 90’s   

Construction boom 
Broader accumulation strategy: investment-led growth 
Sectors: real estate 
Extraordinary gains favored by land expropriation  
Top 1% wealth concentration in the end of the 00’s 
 

Indigenous innovation / regulation 
Broader accumulation strategy: consumer-led growth. Own brands, 
climbing up the global value chains and financial expansion 
Sectors: IT, new energies, own brands (BYD, Huawei, Lenovo, 
Baidu), financial (insurance, stock market) 
Extraordinary gains favored by government programs and 
procurement schemes, state-led innovation, guanxi sales 
Top 0,1% right now. Larger sense of legality over how this wealth 
was accumulated 

Through 

Through 

Through 
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1. Transferindo ativos  privatizações (segunda metade dos anos 
90) 

• Do dānwèi (单位) à privatização zhuādà fàngxiǎo (抓大放小). 
Estado concentrado em setores estratégicos. 

• “Insider privatization”  ativos entregues a baixos preços 
para ex-gerentes e lideranças do partido. Muitas vezes não 
desembolsam nada. 

• Mas não gera oligarquias. Beneficiados são pequenos, médios e 
grandes em várias províncias. 

• Perdedores: trabalhadores das TVEs. 

• Alinhado à estratégia de fortalecimento do setor estatal e 
ampliação da base de acumulação. 
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Concentração de riqueza e padrão de acumulação 



2. Mercado imobiliário e expropriações (anos 2000) 

•Cerca de 70 milhões de agricultores perderam a terra em uma 
década.  

•Governos locais  forma de conseguir receita fiscal e atrair 
negócios. 

•Prática arrefece depois de 2010 quando se atinge o limite de 1,8 
bilhão de mu.  

•Alinhado ao padrão de acumulação liderado pelos 
investimentos. 
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Concentração de riqueza e padrão de acumulação 



3. Oferecendo proteção e vantagens para novos setores 
estratégicos (“indigenous innovation”, pós-2008): 

 

•Acesso a mercados privilegiados (compras públicas), padrões 
técnicos, regulações protetoras (aviação, energias renováveis), 
proteção contra a competição estrangeira, financiamento.  

•Deveria ajudar a fundar um novo regime de acumulação  
puxado pelo consumo interno e com marcas líderes no mercado 
global. 

•Legitimidade desse processo de concentração de riqueza não é 
contestada domesticamente e sim internacionalmente. 
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Concentração de riqueza e padrão de acumulação 



Party-
State as a 
creator of 
a capitalist 

class 

Privatization 
Broader accumulation strategy: expand private sector and fortify 
an strategic state sector 
Sectors: chemicals, mechanic and electrical machines, etc. 
Extraordinary gains favored by insider privatization 
Top 1% wealth concentration in the end of the 90’s   

Construction boom 
Broader accumulation strategy: investment-led growth 
Sectors: real estate 
Extraordinary gains favored by land expropriation  
Top 1% wealth concentration in the end of the 00’s 
 

Indigenous innovation / regulation 
Broader accumulation strategy: consumer-led growth. Own brands, 
climbing up the global value chains and financial expansion 
Sectors: IT, new energies, own brands (BYD, Huawei, Lenovo, 
Baidu), financial (insurance, stock market) 
Extraordinary gains favored by government programs and 
procurement schemes, state-led innovation, guanxi sales 
Top 1% right now. Larger sense of legality over how this wealth 
was accumulated 

Through 

Through 

Through 
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• Novos capitalistas operacionalizam a estratégia de 
acumulação definida pelo Partido-Estado. 

 

• Membros do Partido também dependem do bom 
desempenho local para subir na carreira. 

 

• Permeada com laços de guanxi (sentimento recíproco e 
afetivo) e sentimento difuso de we-ness em oposição ao 
externo. Ainda assim, mais da metade gostaria de viver fora 
da China. 
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Concentração de riqueza e padrão de acumulação 



• Concentração de capital até aqui foi submetida às 
estratégias do Partido de crescimento com mudança 
estrutural e finamente articulada ao padrão de 
acumulação. Oligarquias seriam ameaça à continuidade do 
Partido-Estado. 

 

• Capitalistas chineses menos financeirizados. Não 
dependeram dos lucros financeiros para o grosso da sua 
acumulação de riqueza até aqui.  

 

• Partido-Estado vinha operando a luta de classes (controle 
das greves e ‘sociedade harmoniosa’) mantendo 
lucratividade alta. 
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Conclusões 



• Frações difusas  frações de classe com interesses 
diversos dentro do Estado, inclusive mais internacionalizada. 
Pressão para liberalização financeira, por ex. Partido-Estado 
com dificuldades para manobrar transições e a mudança no 
padrão de acumulação. 

• Campanha anti-corrupção  enquadramento com 
tensionamento. 

• Tendência à internacionalização e à financeirização da 
acumulação. 

• Competição interestatal cresce rapidamente.  
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Conclusões e tensões recentes 



谢谢 ! 

isabela.nogueira@ie.ufrj.br  
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