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Apresentação

Em 2021, o Partido Comunista da Chi-
na (PCCh) comemora seu centenário. 
Nesses 100 anos, o PCCh uniu e liderou 
o povo chinês na conquista de sua inde-
pendência com a fundação da República 
Popular, além de concretizar um milagre 
de desenvolvimento. Qual o segredo para 
que esse grande partido governe, por tanto 
tempo, o país mais populoso do mundo? 

Uma das respostas é que o PCCh se 
vale da inovação teórica para orientar sua 
prática de governança. O mais recente 
resultado destas explorações está cristali-
zado no pensamento de Xi Jinping sobre 
o socialismo com características chinesas 
para a nova era. No contexto das trans-
formações sem precedentes em um sécu-
lo, e com o foco na grande revitalização 

da nação chinesa e no progresso da ci-
vilização humana, foi apresentada uma 
série de novos conceitos e ideias para 
responder, de forma sistemática, às ques-
tões de como a China se desenvolverá na 
nova era, que tipo de mundo defenderá 
e que papel desempenhará para a paz e o 
progresso da humanidade.

Ao reunir as reflexões e análises de 22 
estudiosos brasileiros sobre a filosofia e 
a prática de governança de Xi Jinping, 
esta edição especial de China Hoje, tem 
como objetivo aumentar o conhecimento 
de leitores brasileiros sobre a filosofia de 
desenvolvimento da China na nova era, 
intensificar a aprendizagem mútua na ad-
ministração pública entre China e Brasil e 
promover o bem-estar de ambos os povos.

    Os Editores 
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Governança 

O Grande Palácio 
do Povo, palco da 
Assembleia Popular 
Nacional, instância 
máxima de deliberação 
da China. 



O pensamento de Xi Jinping sobre 
o socialismo com características 
chinesas na nova era
O cerne do pensamento do presidente está em persistir no desenvolvimento 
do socialismo com características chinesas.

João Carvalho
é historiador, mestre 
em História Social 
pela USP, doutorando 
em História Social da 
Cultura pela UFMG 
e Associate Member 
do Law, Development 
and Conflict Research 
Group da University 
of Westminster.

O ano de 2021 marca os 100 anos do Partido 
Comunista da China. Em recente entrevista 

à revista Veja o embaixador da China no Brasil, 
Yang Wanming, definiu o Partido Comunista da 
China com as seguintes palavras: “No olho do 
povo, o PCCh é um partido dedicado para servir 
ao povo, que tem conduzido a nação chinesa a 
atravessar momentos difíceis, abrindo novos cami-
nhos para a independência, a liberdade e a eman-
cipação da nação, além de alcançar grandes êxitos 
na construção e no desenvolvimento do país. Os 
milagres do PCCh combinam a revitalização da 
civilização chinesa milenar com a inauguração de 
uma via inovadora de desenvolvimento”.

Nosso presente artigo busca precisamente 
compreender os nortes dessa assim chamada 
via inovadora de desenvolvimento cujo maior 
píncaro se dá precisamente com a construção do 
pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com 
características chinesas na Nova Era. Para tanto, 
buscaremos retraçar um pouco de sua história 
para compreendermos o seu presente bem como 
as sólidas bases que alicerceiam seu grande futuro.

Desde seu 18o Congresso Nacional, ocorrido 
em 2012, quando tivemos a transição da liderança 
de Hu Jintao à liderança de Xi Jinping, diante das 
mudanças ocorridas no cenário interno chinês e 
no cenário internacional, o Partido Comunista 
chinês enfrentou o desafio de qual socialismo com 
características chinesas construir frente àquilo que 
o 19o Congresso, ocorrido em 2017 com discus-
sões focadas na construção do pensamento de Xi 
Jinping, chamou de “a entrada em uma nova era”.  

A Nova Era marca o período que celebra a colhei-
ta de frutos por parte do Partido e, principalmente, 
da sociedade chinesa, após o prolongado sofrimento 
do povo chinês sob a égide do colonialismo e do 
imperialismo, vencidos pela revolução, e o triunfo 
da reconstrução da vitalidade da sociedade chinesa, 
ancorada fortemente sobre o socialismo científico, 
que inicia o novo século em uma posição de li-
derança global em tecnologia e desenvolvimento 
científico e humano, aportando a toda a humanidade 
uma nova possibilidade de relações ganha-ganha 
para acelerar o crescimento, desenvolvimento e 
independências em escala global.

Entre a solidez da raiz e a vivacidade dos ga-
lhos – Solidamente ancorado na longa tradição 

da Revolução Chinesa e aproveitando os melhores 
elementos de cada um de seus períodos, o cerne do 
Pensamento de Xi Jinping se dá na persistência e 
desenvolvimento do socialismo com características 
chinesas por meio da modernização socialista e da 
concretização da revitalização da nação chinesa 
com a meta final da conclusão integral da constru-
ção de uma sociedade moderadamente próspera; 
ou seja, alcançar, até a metade do presente século, 
uma sociedade socialista moderna, democrática, 
civilizada, harmoniosa e bela.

Tal pensamento percebe como a principal con-
tradição da sociedade chinesa da Nova Era aquela 
entre as demandas do povo por uma vida melhor e 
o desenvolvimento desequilibrado e inadequado. A 
resposta dialética a ser dada a tal contradição deve 
necessariamente passar por um desenvolvimento 
centrado no povo e pela promoção constante da 
prosperidade comum de toda a nação. É assim 
que se coadunam as diretrizes do planejamento 
global “cinco em um” com as “quatro disposições 
estratégicas integrais”.

O planejamento global “cinco em um” é de fato 
um indelével marco histórico na longa caminhada 
chinesa desde a abertura e reforma, principiada 
ainda nos anos 70. Trazendo em uníssono teoria 
e conhecimento, o plano propôs a ousada meta de 
concretizar seus principais resultados até 2020 em 
todas as suas cinco frentes, quais sejam: econômica, 
política, cultural, social e ecológica. 

A aplicação de um plano tão ousado em um 
país de dimensões continentais e possuidor de um 
sétimo da população mundial obviamente deve 
ser acompanhada de preocupações logísticas e de 
planejamento que permitam a sua boa consecução. 
É aí que entram as “quatro disposições estratégicas 
integrais” construindo por meio de ações integra-
das de governança que perpassam toda a estrutura 
estatal e do partido uma maior solidez e confiança 
no caminho, nas teorias, no sistema e na cultura, 
quais sejam, as chamadas quatro integrais que 
servem como fundação para a boa consecução do 
plano “cinco em um”.

Internamente busca-se a promoção da moderni-
zação do sistema e da capacidade de governança 
do país e sua administração integral solidamente 
ancorada em um sistema legal socialista de garan-
tias, direitos e deveres de seus concidadãos. Já na 
seara internacional, o pensamento de Xi Jinping 

A principal 
contradição da 
sociedade chinesa 
ainda é entre as 
demandas do 
povo por uma 
vida melhor e o 
desenvolvimento  
desequilibrado e 
inadequado.

Por João Carvalho

Xi Jinping nas 
“Duas Sessões” 
de 2021
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A realidade dos 
fatos não se 
coaduna com 
a cortina de 
desinformação 
que o Ocidente 
lança sobre 
Xinjiang. 

vai além e busca a construção de um novo modelo 
de relações internacionais pautado na igualdade, 
liberdade, desenvolvimento e independência que 
leve à formação de uma “comunidade de futuro 
compartilhada para a humanidade”; mote que o 
próprio Xi não cansa de repetir em todas as cúpulas 
e reuniões multinacionais. Assim a China se coloca 
à altura de sua caminhada e assume o desafio de 
levar aos povos em desenvolvimento sua expertise 
e sua técnica, construindo parcerias entre iguais 
e mostrando que um futuro diferente é possível. 

Contra mísseis de desinformação, um escudo de 
fatos – O uso do aparato midiático para funções 
estratégicas e militares não é novidade na História. 
Desde os primórdios da massificação da mídia, 
ainda na transição do século XVIII para o XIX, 
meias-verdades, distorções e mentiras deslavadas 
vêm sendo desbragadamente oferecidas ao pú-
blico sob o manto do jornalismo e da denúncia.

O analista geopolítico Andrew Korybko pu-
blicou em 2015 seu livro Guerras Híbridas: Das 
revoluções coloridas aos golpes, em que defende 
a tese em que os Estados Unidos vêm, desde a 
guerra na Iugoslávia, forjando uma nova forma 
indireta de mudança de regime que combina uma 
“revolução colorida” (golpe brando) seguida, se 
necessário, por uma guerra não convencional 
(golpe rígido). Como exemplos dessas intento-

nas temos a Primavera Árabe, o Euromaidan na 
Ucrânia, e agora, mais recentemente, o golpe 
jurídico-legislativo no Brasil e a tentativa de uma 
revolução colorida financiada pelo Departamento 
de Estado Norte-Americano em Hong Kong. 

O objetivo é sempre o mesmo, em última 
instância propiciar uma mudança de regime, que, 
ao menos em caso de falha, garanta que o Estado 
visado passe à defensiva, causando uma perda sen-
sível de capital político. Em uma ordem multipolar 
em que a China cada vez mais se estabelece como 
o grande antagonista econômico do império esta-
dunidense, a desestabilização do gigante asiático 
está na ordem do dia dos planos de Washington. 

Exemplos cristalinos de tais políticas podem 
ser vistos desde a década de 90 na questão sobre 
o Tibete, seguido nas décadas vindouras com a 
questão de Hong Kong, posteriormente Xinjiang 
e novamente Hong Kong. 

O preconceito rasteiro aliado a um alto grau de 
sinofobia por parte dos monopólios midiáticos oci-
dentais mais uma vez vitimou a China e seu povo 
com uma chuva de mentiras quando da epidemia 
global de Covid-19, capitaneada pelo então pre-
sidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ora 
descrita como a responsável pelo espalhamento do 
vírus, ora condenada por sua reação tempestiva e 
enérgica contra o mesmo, a única coisa que não 
vimos no noticiário foi qualquer tentativa de se 

buscar a verossimilhança dos fatos, por mais que 
abundassem dados de organismos multilaterais 
como a própria Organização Mundial da Saúde. 

Como de costume, contra o arsenal midiático 
de falsidades apontado contra Pequim a China 
respondeu com a verdade dos fatos e a temperan-
ça dos atos. Somente a título de defesa histórica 
da luta continuada e das muitas vitórias do povo 
chinês, o Tibete, uma região autônoma de pouco 
mais de 3,5 milhões de habitantes, população 
comparável a diversas áreas metropolitanas 
brasileiras, cresceu entre 1978 e 1998 em média 
10,2% ao ano e entre 1999 e 2010 em média 
12,2%. Os dados são públicos.

No que toca à região autônoma de Xinjiang, o 
desenvolvimento em um hub multimodal que liga 
sua produção de petróleo e gás natural à Iniciativa 
Cinturão e Rota, recomendamos o excelente livro 
do pesquisador Elias Jabbour – China: Socia-
lismo e Desenvolvimento – que explica o que 
levou a um crescimento exponencial da região. 
A título de exemplo, entre 1952 e 1958 o cresci-
mento da região foi em média de 7,4% ao ano; 
entre 1980-1988 a renda per capta em Xinjiang 
cresceu 115,87% e entre 2015-2019 a economia 
da região autônoma cresceu 40%.

Não obstante, o que narra a mídia ocidental é 
uma absurda situação de exceção e perseguição 
à etnia uigur. Já tivemos a oportunidade de ade-
reçar tais mentiras em outro artigo publicado na 
revista Ópera, mas deixo abaixo o depoimento de 
Mumtaz Baloch, ministra-conselheira da embai-
xada do Paquistão, após sua visita a Xinjiang, em 
reportagem publicada no The News paquistanês 
em 24 de janeiro de 2019:

“Nós pudemos testemunhar sinais deste desen-
volvimento mesmo em partes remotas da região, 
incluindo as áreas menos desenvolvidas ao sul… 
Nossa visita reforçou minhas percepções sobre 
essa região: ela possui uma identidade multiétnica 
e multicultural que é crítica para o desenvolvi-
mento da região oeste da China. Também é um 
importante nodo para a conectividade regional sob 
a Iniciativa Um Cinturão, Uma Rota … Durante 
a visita, nós tivemos a oportunidade de visitar o 
Instituto Islâmico de Xinjiang, os bazares, mes-
quitas, estações da polícia, o desenvolvimento 
econômico e os projetos de alívio da pobreza 
bem como os centros de treinamento e educação 

vocacional… A eles é servida comida halal…. 
Eu não encontrei nenhuma instância de trabalho 
forçado ou repressão cultural ou religiosa. Os imãs 
que conhecemos nas mesquitas e os estudantes e 
professores do Instituto Islâmico de Xinjiang nos 
contaram que eles possuem liberdade para praticar 
o Islã e que o governo chinês oferece suporte para 
a manutenção de mesquitas por toda Xinjiang. Eu 
aprendi que existem mais de 30 mil mesquitas por 
toda a província de Xinjiang, que formam parte da 
vida religiosa das pessoas que vivem lá”.

Poucos dias atrás, enquanto o bravio povo pa-
lestino lutava por sua vida contra os ataques crimi-
nosos em Gaza, os Uigures celebravam, pública e 
pacificamente, o feriado muçulmano do Eid al-Fitr. 
Portanto, a realidade dos fatos não se coaduna com 
a cortina de desinformação. Uma breve análise 
dos números da pandemia da Covid-19 é bastante 
elucidativa quanto à diferença prática entre os dois 
sistemas para o bem-estar de suas populações. En-
quanto a China, com uma população aproximada 
de 1,398 bilhão de pessoas teve 4.636 mortes, os 
Estados Unidos, líder do sistema capitalista e país 
mais desolado pela epidemia em todo o globo, teve 
581 mil mortes em uma população de aproximada-
mente 328,2 milhões. Isso significa dizer que, se os 
Estados Unidos tivessem a mesma população que 
a China, teriam morrido dois milhões quatrocentos 
e sessenta e nove mil pessoas (2.469.000), o mes-
mo que a população somada dos 22 países menos 
populosos do planeta.

Enquanto a República Popular da China conse-
guiu, em meio à maior pandemia global dos últimos 
100 anos, eliminar a pobreza extrema em suas 
fronteiras; reflorestar, entre 2014 e 2018, uma área 
superior ao território da Irlanda; colocar em dezem-
bro de 2020 em funcionamento em Chengdu um 
“sol artificial” que potencialmente poderá significar 
uma nova era de energia limpa e atingir um novo 
patamar nunca dantes alcançado na computação 
quântica por meio do sistema Jiuzhang, o Ocidente 
claudica e o capitalismo continua a ser portador de 
crise, doenças, exploração e morte.

Uma nova era de planejamento inteligente e 
projeção de crescimento se descortina ao gigante 
asiático sob a égide do pensamento de Xi Jinping 
sobre o socialismo com características chinesas. 
Que possamos todos ser copartícipes dessa comu-
nidade de futuro partilhado.

 

Desde a guerra 
na antiga 
Iugoslávia, os 
Estados Unidos 
vêm intervindo 
na política 
interna de 
outros países 
com uma 
alternância de 
golpes brandos 
e rígidos. 

O Shanghai 
Disneyland Park 
é uma joint-venture 
entre a The Walt 
Disney Company e 
o grupo Shanghai 
Shendi. 
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Xi Jinping, um líder em 
sintonia com as demandas 
históricas do PCCh e do país

Com uma grande capacidade de comando e 
uma aguçada visão estratégica, Xi Jinping é 

um líder em sintonia com as demandas históricas 
do Partido e do país. Desde que chegou ao topo 
do poder no 18o Congresso Nacional do Partido 
Comunista da China (PCCh), em novembro de 
2012, ele vem imprimindo um novo modelo de 
governança, no Partido e no país, visando a mate-
rialização do grande sonho chinês de revitalização 

derna chinesa. E especialmente depois de outubro 
de 1949, quando o presidente Mao proclamou a 
República Popular da China, o Partido passou a ser 
o cérebro e a espinha dorsal da Nova China. Aliás, 
é praticamente impossível entender as conquistas 
atuais da China sem compreender o papel dirigente 
do PCCh, pois sua liderança é o fator mais rele-
vante do socialismo com características chinesas.

Em relação à governança do país, as contribui-
ções de Xi podem ser divididas em duas etapas. 
A primeira começa efetivamente quando ele foi 
eleito secretário-geral do PCCh, em novembro de 
2012, no 18o Congresso Nacional do Partido. For-
malmente, essa fase se estendeu até 2017, quando 
terminou o seu primeiro mandato. 

Nesse primeiro mandato, a principal tarefa 
de Xi foi a de executar as deliberações do 18o 
Congresso. Aliás, o tema do referido Congresso 
já deixava bem claro o caminho a ser seguido pelo 
novo líder do Partido: “Manter erguida a bandeira 
do socialismo com características chinesas, seguir 
a orientação da Teoria de Deng Xiaoping, o impor-
tante pensamento da Tríplice Representatividade 
e o Conceito Científico de Desenvolvimento, 
libertar a mente, implementar a política de reforma 
e abertura, unir nossas forças, superar todas as 
dificuldades, avançar firmemente no caminho do 
socialismo com características chinesas e esforçar-
-se para completar a construção integral de uma 
sociedade moderadamente próspera”. Ou seja, no 
plano político, a tarefa central era a defesa do lega-
do teórico desenvolvido pelo Partido no processo 
de construção do socialismo com características 
chinesas e, no plano social, avançar na construção 
de uma sociedade moderadamente próspera. Dito 
de outro modo, essas diretrizes gerais para o seu 
primeiro mandato ainda estavam enquadradas 
dentro de um desenho estratégico de desenvol-
vimento traçado por Deng Xiaoping no final dos 
anos 70 e seguidos por Jiang Zemin e Hu Jintao.  

O referido desenho partia da constatação de 
que, alcançado o poder político, a principal contra-
dição social do país, ou seja, o principal problema 
a ser enfrentado pelo Partido, era o atendimento da 
legítima aspiração do povo por uma qualidade de 
vida melhor e a incapacidade técnica e cientifica 
do sistema produtivo para atender a essas deman-
das populares. A orientação estratégica da política 
de Reforma e Abertura, assim como as ações 

Manter um sólido vínculo de confiança com a população e aprofundar o 
conhecimento teórico foram as diretrizes do líder chinês desde sua posse.
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Durante seu 
primeiro 
mandato Xi 
Jinping estimulou 
a caça aos 
“tigres, moscas 
e raposas”, 
pessoas dos mais 
variados escalões 
envolvidas em 
corrupção. 

e rigorosa do Partido, cujo propósito principal é o 
de prevenção da corrupção. Especialmente no seu 
primeiro mandato (2012-2017), a caça aos “tigres”, 
“moscas” e “raposas” (pessoas dos mais diversos 
escalões envolvidas com corrupção) foi determinante 
para impedir a degenerescência do Partido e restaurar 
a sua força moral, condições essenciais para manter 
um sólido vínculo de confiança com o povo. 

A segunda grande ação tem a ver com a inten-
sificação da educação ideológica e o aprofunda-
mento dos estudos teóricos em torno do processo 
de adaptação do marxismo à realidade do país 
e do desenvolvimento histórico do socialismo 
com características chinesas. Essa ação tem por 
objetivo armar os quadros com uma boa solidez 
teórica e ideológica para que assim, no cotidiano 
prático, eles possam se manter dinâmicos, efe-
tivos e convictos nos ideais do socialismo com 
características chinesas.

É bom ter sempre em mente que o PCCh é o 
instrumento guia mais importante da organização 
do Estado e do ordenamento social chinês e que, 
nesses seus cem anos de existência (1921-2021), 
tem sido o principal protagonista da história mo-

Por José Medeiros da Silva e Rafael Gonçalves de Lima

nacional. Em relação à governança do PCCh, 
uma de suas primeiras diretrizes foi mobilizar 
todo o Partido em torno do núcleo de liderança 
do seu Comitê Central, visando revigorá-lo e pre-
pará-lo para os desafios internos e externos dessa 
nova era do desenvolvimento socialista chinês. 
Nessa linha de ação, duas grandes iniciativas 
merecem ser ressaltadas. 

A primeira diz respeito à administração integral 
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Xi Jinping, 
secretário-geral 
do Comitê Central 
do PCCh, em visita à 
cidade de Chaozhou 
na Província de 
Guangdong, no 
sul da China.
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práticas com foco nas “quatro modernizações” 
foram as respostas teóricas e práticas encontradas 
por Deng para impulsionar o desenvolvimento das 
forças produtivas e, assim, superar minimamente 
essa contradição. Numa divisão didática, pode-
ríamos dizer que do final dos anos 70 até o final 
do primeiro mandato de Xi esse foi o desenho 
orientador da governança da China. 

A busca da principal contradição social em 
uma determinada etapa do desenvolvimento de 
um país é uma ferramenta teórica do marxis-
mo, que continua a ser aplicada pelo PCCh na 
governança da China. Esse raciocínio parte do 
pressuposto de que, ao se identificar o principal 
problema social (“principal contradição”), as 
questões decorrentes poderão ser mais eficaz-
mente resolvidas. E foi no exercício desse seu 
primeiro mandato que Xi constatou que a socie-
dade chinesa havia entrado em uma nova era de 
desenvolvimento, isto é, que a contradição identi-
ficada por Deng estava praticamente solucionada. 

Na apresentação do relatório do 19o Congresso 
Nacional do PCCh realizado em outubro de 2017, 
Xi enfatizava que: “O socialismo com característi-
cas chinesas entrou numa nova era, e as principais 
contradições na nossa sociedade se transformaram 
nas crescentes necessidades das pessoas por uma 
vida melhor e um desenvolvimento inadequado 
e desequilibrado”. Na prática, isso significa a 
necessidade de um novo desenho estratégico de 
governança capaz de orientar e preparar o Partido 
para responder adequadamente nessas próximas 
décadas às demandas dessa nova exigência 
histórica. E como ficou evidenciado no referido 
relatório, Xi havia não apenas captado uma mu-
dança histórica em curso, mas elaborado também 
as orientações estratégicas para a governança do 
Partido e do país nesse novo momento. 

A propósito, o tema do 19o Congresso condensa 
em si uma fotografia viva dos desafios permanentes 
do Partido nessa nova era: “Permanecer fiel à aspi-
ração inicial e ter sempre em mente a nossa missão, 
manter erguida a grande bandeira do socialismo 
com características chinesas, alcançar o triunfo 
definitivo da construção integral de uma sociedade 
moderadamente próspera, conquistar a grande vi-
tória do socialismo com características chinesas na 
nova era e lutar incansavelmente para concretizar 
o grande sonho chinês da revitalização nacional”.  

Nessa grande fotografia, a “aspiração inicial 
e missão” referem-se aos objetivos permanentes 
que motivaram a criação do PCCh, ou seja, a 
revitalização da nação e a procura de um cami-
nho que proporcione ao povo chinês uma vida 
cada vez melhor e mais feliz; o socialismo com 
características chinesa é o caminho encontrado 
pelo Partido para viabilizar esse propósito; “a 
conclusão da construção de uma sociedade 
moderadamente próspera” ganhou um grande 
impulso com a eliminação da extrema pobreza, 
tarefa hercúlea e historicamente transcendente 
concretizada nos meses iniciais deste ano de 2021 
sob o comando de Xi por ocasião do centenário 
de fundação do Partido (aliás, era um sonho 
milenar da civilização chinesa); e materializar “a 
grande vitória do socialismo...” e a concretização 
do sonho chinês da revitalização nacional são a 
tarefa histórica em curso que, sob o comando de 
Xi,  move todo o Partido e todo o país. 

O Livro das Mutações (I Ching), um dos clássi-
cos chineses conhecido no Ocidente mais pelo as-
pecto místico, é cheio de profundas abstrações filo-
sóficas baseadas em finas observações de vivências 
concretas. Algumas dessas reflexões nos ajudam a 
entender a capacidade da civilização chinesa em 
perceber as contínuas mudanças do curso histórico e 
ajustar-se adequadamente ao mesmo. Vejamos esta 
passagem: “Quando a mudança se torna necessária, 
dois erros devem ser evitados. O primeiro consiste 
na pressa excessiva e desconsideração. Isso traz 
infortúnio. O segundo erro consiste em demasiada 
hesitação e conservadorismo, que são igualmente 
perigosos”. (I Ching: o Livro das Mutações / tra-
dução do chinês para o alemão, Richard Wilhelm; 
tradução para o português Alayde Mutzenbecher e 
Gustavo Alberto Corrêa Pinto. – São Paulo: Pen-
samento, 2006, p. 155).

A receita parece simples, porém o maior de 
todos os desafios é captar o momento exato 
para ação e a direção a ser seguida, evitando-se 
a “pressa excessiva” e a “hesitação demasiada”. 
Uma das razões da longevidade do PCCh no 
comando do país deve-se também à habilidade 
dos seus principais dirigentes em manter-se 
sintonizados com as exigências do tempo. Por 
exemplo, a principal contribuição da “Era Mao” 
foi a reunificação do país e a restauração da so-
berania nacional (“Agora o povo chinês está de 

De início, 
a principal 
contradição a 
ser resolvida 
era a aspiração 
por uma melhor 
qualidade 
de vida e a 
incapacidade 
técnica e 
científica 
do sistema 
produtivo em 
dar respostas. 
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pé”, proclamou ele em 1o de outubro de 1949). A 
da “Era Deng” foi encontrar um caminho próprio 
para o avanço do socialismo na realidade chinesa, 
garantindo assim a prosperidade material do país 
e uma estabilidade social duradoura. Em pleno 
curso, o objetivo maior da “Era Xi” é, com base 
na consolidação da sociedade moderadamente 
próspera, concretizar até 2035 a modernização do 
sistema socialista e a capacidade de governança 
para, até 2049, ano do centenário de proclamação 
da República Popular, transformar a China em 
um grande país socialista moderno, isto é, um 
país “próspero, poderoso, democrático, cultural-
mente avançado, harmonioso e belo”. 

Já está evidente que a emergência da China 
como grande potência econômica vem reconfi-
gurando o atual sistema internacional. Também 
vai ficando claro que a China tem procurado 
apresentar ao mundo formas bem particulares, 
oriundas de sua longa trajetória civilizacional. Por 
isso mesmo, um importante ponto é saber como 
esse desenho estratégico elaborado por Xi Jinping 
para a governança da China olha para o mundo. 

De acordo com o relatório apresentado por Xi 
no 19o Congresso Nacional do Partido, “o sonho 
do povo chinês está intimamente ligado aos sonhos 
de todos os outros povos do mundo, e só poderá ser 
realizado em um ambiente internacional pacífico 
e sob uma ordem internacional estável”. Ainda 
de acordo com o líder chinês, “a abertura é uma 
opção estratégica feita pela China com base em 
sua necessidade de desenvolvimento, bem como 
uma ação concreta adotada pelo país no sentido 
de promover o avanço da globalização econômica 

visando o benefício de todos os povos”. 
Se para muitos pensadores das relações inter-

nacionais a anarquia do sistema é uma de suas 
leis intrínsecas, para a tradição chinesa um mun-
do em desarmonia não passa de uma anomalia 
temporária que precisa, pode e deve ser superada. 
Propostas como a criação de uma “comunidade 
de futuro compartilhado para a humanidade”, 
um “caminho de desenvolvimento pacífico” ou 
iniciativas como o Cinturão e Rota e o Banco 
Asiático de Investimento em Infraestrutura são 
exemplos concretos do caminho proposto por Xi 
para atuação da China no sistema internacional.

Esse pensamento está profundamente conecta-
do com a sabedoria tradicional chinesa. É muito 
conhecida uma máxima de Confúcio que diz 
“dentro dos quatro mares (o mundo), todos são 
irmãos”. Ou outra frase dessa tradição expressando 
o desejo da harmonia universal muito citada por 
Xi em suas conversas e discursos: “Quando reina 
o grande Tao, o mundo pertence a todos”.

Por fim, não seria exagero dizer que o design 
desenvolvido pelo presidente Xi Jinping marcará 
a China pelas próximas décadas. No centro desse 
desenho está a consolidação do senso de identi-
dade nacional, a modernização do Partido e do 
Estado, a reunificação da Pátria e uma relação mais 
harmônica com os demais povos e civilizações. 
Internamente, até o presente momento, a forma 
como o presidente Xi tem atuado para enfrentar 
a corrupção, erradicar a pobreza e controlar a 
devastadora pandemia da Covid-19 no país tem 
aumentado substancialmente a confiança do povo 
chinês no caminho traçado por esse seu líder.

“Quando a 
mudança 
se torna 
necessária, dois 
erros devem 
ser evitados: a 
pressa excessiva 
e a demasiada 
hesitação”.

O sonho do povo chinês está intimamente ligado ao sonho de todos os povos do mundo.  
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Num momento em que o mundo enfrenta um 
enorme desafio na luta contra o inimigo in-

visível comum Covid-19, que matou mais de 3,41 
milhões de pessoas até maio de 2021, exigindo 
hercúleos esforços da humanidade não só para 
proteger a vida das pessoas, mas também para 
combater o preconceito, o racismo e a ignorância, 
a China tem arduamente trabalhado na defesa do 
multilateralismo, tão importante para a estabili-
dade da ordem e do sistema internacional, bem 
como ampliado suas ações no combate à pande-
mia, na redução da pobreza e na manutenção do 
bem-estar social de seu povo.

Tais esforços são perceptíveis junto com a 
impressionante velocidade de mudança e a rápida 
transformação da República Popular da China des-
de a sua fundação em 1949 mediante a liderança de 
Mao Zedong, acelerada a partir da implementação 
das reformas estruturais nas searas política, econô-
mica e institucional pós-1978, com a consequente 

abertura de mercado e inserção da China nos tri-
lhos da globalização através da liderança de Deng 
Xiaoping e, agora, fortemente impulsionada com 
a auspiciosa política de governança do país, sob 
a liderança do presidente Xi Jinping.

As políticas e diretrizes chinesas, consubstan-
ciadas pelo pensamento de Xi Jinping sobre o 
socialismo com características chinesas para uma 
nova era, tem como meta permitir a evolução da 
China de uma sociedade moderadamente próspera 
para uma líder em inovação até 2035, e alcançar 
em 2049 a condição de um grande país socialista, 
caracterizado como nação moderna, harmônica, 
próspera e líder global.

E o gigante asiático têm feito adequadamente 
sua lição de casa com muito planejamento, visão 
de longo prazo, estratégia e execução, em que 
pesem todos os desafios no país de proporções 
continentais, dado o aumento da população urbana 
em quase 64%, o envelhecimento da sociedade 

chinesa, o sistema de seguridade e previdência 
social e os desafios ambientais.

No momento em que o Partido Comunista 
chinês (PCCh) comemora 100 anos de sua fun-
dação, o líder chinês Xi Jinping declarou a vitória 
completa do país na guerra popular massiva 
contra a pobreza extrema, tirando 100 milhões de 
pessoas da miséria e atingindo a meta de redução 
da pobreza estabelecida pela Organização das Na-
ções Unidas – como um dos objetivos da Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável – dez 
anos antes do previsto. Desde a implementação 
das reformas e política de abertura da China ao 
final da década de 1970, o país tirou mais de 770 
milhões de cidadãos da linha da pobreza, uma 
contribuição global na ordem de 70%, consoante 
relatório do Banco Mundial.

Considerada tal conquista pela agência oficial 
de notícias chinesa Xinhua como “o grande salto 
de um milênio”, a China implementou exitosas 
estratégias para redução da pobreza com base 
na filosofia centrada nas pessoas, força motriz 
fundamental por trás dessa causa.

Mas a preocupação vai além da política de 
eliminação da pobreza e combate à fome, esta-
belecendo-se também vultuosos programas pelo 
gigante asiático voltados ao fomento de políticas 
para o desenvolvimento e crescimento econô-

mico do país e de sua interação com o mundo, 
em consonância com a política de construção 
de uma comunidade de futuro compartilhado 
para a Humanidade.

Em 2013, por exemplo, foi lançada pelo pre-
sidente Xi Jinping a iniciativa “Cinturão e Rota” 
(Belt and Road Initiative), programa transconti-
nental de política e investimento de longo prazo 
que visa o desenvolvimento de infraestrutura, 
tecnologia e saúde, bem como a aceleração da 
integração econômica dos países ao longo da 
rota terrestre e marítima da histórica Rota da 
Seda, com o objetivo de promover a cooperação 
da China com os seus parceiros por meio de 
conectividades multifacetadas e multidimen-
sionais, abertura, inovação, desenvolvimento 
sustentável, segurança energética e alimentar, 
eficiência e melhor integração regional, políti-
ca essa já abraçada por 139 países signatários, 
representantes de 40% do PIB mundial.

As cinco prioridades de cooperação na ini-
ciativa “Cinturão e Rota” são lastreadas (i) na 
coordenação de políticas, tais como a promoção 
da cooperação intergovernamental, intercâmbio 
de macro políticas intergovernamentais em vários 
níveis e mecanismo de comunicação, (ii) a me-
lhoria da conectividade dos planos de construção 
de infraestrutura e sistemas de padrões técnicos, 
(iii) o livre comércio, isto é, redução de barreiras 
comerciais e promoção da integração econômica 
regional, (iv) a integração financeira, a partir da 
coordenação e cooperação em política monetária 
e constituição de instituições financeiras, além 
dos (v) vínculos de intercâmbio, diálogo cultural e 
acadêmico e cooperação com a mídia. Consoante a 
filosofia do presidente Xi Jinping, tais prioridades 
têm como meta abranger a política, infraestrutura, 
comércio, conectividade financeira e pessoas e, 
assim, construir uma nova plataforma de coope-
ração internacional para criar novos motores de 
desenvolvimento compartilhado.

De acordo com a Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
a iniciativa “Cinturão e Rota” impactará subs-
tancialmente o contexto do cenário global de 
comércio, investimento e finanças, dado o volu-
me de projetos a serem desenvolvidos nos países 
signatários da Iniciativa.

Vale dizer que tal Iniciativa também está em 

No momento em que o PCCh comemora cem anos, a China colhe                 
os frutos da República e das reformas estruturais pós-1978. 

Por José Ricardo dos Santos Luz Júnior

A fé que move a China
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união de esforços.
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consonância com o plano diretor industrial da 
China conhecido como Made in China 2025, 
plano esse responsável por atualizar, consolidar 
e equilibrar a indústria manufatureira do país. 
Divulgado pelo Conselho de Estado em 2015, 
essa política tem como objetivo aumentar a fabri-
cação de materiais e equipamentos considerados 
essenciais dentro da China, na proporção de 
70% até 2025 (após a primeira fase de aumento 
da produção doméstica em 40% em 2020), pro-
movendo-se a alta tecnologia chinesa em dez 
setores-chave, incluindo-se tecnologia da infor-
mação avançada, máquinas de controle digital e 
robótica, aviões, equipamentos oceânicos e de 
navegação, equipamentos de transporte ferrovi-
ário, automóveis com energia limpa, equipamen-
tos de energia elétrica, equipamentos agrícolas, 
biofarmacêuticos e equipamentos médicos.

Ainda na esteira doméstica, o Comitê Central 
do Partido Comunista da china, em conjunto com 
o Conselho de Estado chinês, estabeleceram di-
retrizes aos modais da rede de transporte do país 
para desenvolver nos próximos 15 anos a rede 
nacional de forma abrangente, moderna e de alta 
qualidade, com o principal escopo de criar uma 
rede conveniente, verde, econômica, inteligente e 
segura ao seu povo, proporcionando não só maior 
conectividade doméstica e internacional, como 

também cobertura mais efetiva, atingindo-se 700 
mil km de modais até 2035, malha a ser consti-
tuída basicamente por 200 mil km de ferrovias, 
460 mil km de rodovias, 25 mil km de hidrovias, 
aproximadamente 400 aeroportos de transporte 
civil, 80 centros de entrega expressa postal, 27 
portos costeiros e 36 portos secos.

Essa inovação constante é base fundamental 
de desenvolvimento do país. Conforme o Bureau 
Nacional de Estatísticas da China, o país investiu 
o recorde de 2,4% do seu PIB em pesquisa e 
desenvolvimento no ano de 2020, permitindo-se 
o avanço da China na manufatura inteligente, 
inteligência artificial, big data, internet das coisas 
(IoT), telecomunicação 5G, cidades inteligentes e 
o disruptivo comércio eletrônico.

No tocante ao ecossistema de inovação e à in-
fraestrutura digital, estima-se que em 2021 a China 
se tornará o primeiro país a vender mais no varejo 
digital que no ambiente físico. A expectativa é a 
de aumento das vendas online, de 34% em 2019 e 
44,8% em 2020 para expressivos 52% neste ano, 
fruto não só do efeito da pandemia de Covid-19, 
como também do intenso desenvolvimento tecno-
lógico do país, com sua ampla infraestrutura digital 
e massificação da utilização dos super aplicativos. 

Apenas para fins de contextualização do varejo 
online, em 2021 a Coreia do Sul atingirá 28,9%, 
Estados Unidos 15% e os países da Europa Oci-
dental a média de 12,8%.

O crescimento vertiginoso do comércio ele-
trônico chinês é corroborado nas campanhas de 
vendas online. A campanha do Dia do Solteiro na 
China (Singles’s Day), por exemplo, comemorada 
anualmente em 11 de novembro, tem impulsiona-
do anualmente as vendas no comércio eletrônico. 
Durante a campanha de 2017, as transações resul-
taram no montante de US$ 25,4 bilhões, cifra que 
cresceu em 2018 para US$ 30,8 bilhões, em 2019 
para US$ 38,4 bilhões e no ano em que o mundo 
parou, a campanha atingiu a histórica cifra de US$ 
74,1 bilhões em 2020, ante US$ 9 bilhões na Black 
Friday e US$ 10,8 bilhões na Cyber Monday, 
ambas campanhas realizadas nos Estados Unidos.

Esses números estratosféricos, por si sós, de 
uma única campanha do grupo Alibaba, demons-
tram o potencial do país, não só no comércio 
eletrônico, como em outras importantes esferas, 
como a sustentabilidade e a mudança climática 

por exemplo, vez que a campanha passou a in-
centivar maciçamente as entregas com pacotes 
biodegradáveis e estimulou o mercado consu-
midor a reciclar os materiais, especialmente as 
embalagens, a partir de 2020.

A bandeira da governança ambiental, social e 
corporativa (ESG) também é uma causa que tem 
sido amplamente defendida pela China, pois o 
país tem exitosamente organizado campanhas para 
medição da sustentabilidade e do impacto social 
dos negócios, num momento em que o Censo 
organizado pelo Departamento de Estatística da 
China apurou ter a população do país chegado a 
1,411 bilhão de habitantes em 2020, um cresci-
mento de 5,8% (72 milhões de habitantes) desde 
a última pesquisa, realizada em 2010.

E todas essas questões pertinentes à inovação, 
sustentabilidade e mudança climática integram as 
metas da China nos próximos cinco anos. 

Oportuno esclarecer que o 14o Plano Quinque-
nal  da China (2021-2025) enfatiza a importância 
da sustentabilidade, desenvolvimento de energia 
limpa, priorização da qualidade ao invés da quan-
tidade em termos de crescimento, implementação 
da estratégia de dupla circulação, transformação da 
China numa potência tecnológica e de manufatura 
autossuficiente, acelerando o desenvolvimento de 
economia de baixo carbono para atingir a meta de 
ser país livre da emissão de dióxido de carbono 
(CO2) até 2060, implementando-se novas estraté-
gias de revitalização rural e urbanização, dando-se 
continuidade ao processo de abertura gradual do 
ambiente de negócios ao investidor estrangeiro, 
além da elevação do papel de liderança da China 
na governança econômica regional e global para a 
construção de uma comunidade de futuro compar-
tilhado, impulsionando os diálogos multilaterais e 
estabelecendo novas iniciativas de políticas para 
moldar o futuro da humanidade.

Como se vê, é patente o empenho da China na 
melhora da capacidade de governança mundial, 
com esforços contínuos relacionados às reformas 
internas e políticas de abertura, mentalidade para 
um crescimento impulsionado pela inovação; 
perspectiva de economia verde tanto por produ-
ção como por consumo de energia, desenvolvi-
mento de um país, governo e sociedade baseados 
na lei, promoção da equidade e justiça social, 
eliminação da pobreza e aceleração do desenvol-

vimento em áreas empobrecidas, educação me-
lhor e mais justa, aceleração do desenvolvimento 
da segurança e do abastecimento habitacional, 
salvaguarda da estabilidade social, a busca do 
desenvolvimento pacífico, diplomacia baseada na 
amizade, sinceridade, reciprocidade e inclusão; 
trabalho de mãos dadas para o desenvolvimento 
comum, manutenção e desenvolvimento conjun-
to com outros países para contribuir para uma 
economia mundial aberta, sabedoria histórica 
para combater a corrupção, defesa e manutenção 
da paz e integridade mundial.

Nesse sentido, importante ressaltar a filosofia 
do presidente Xi Jinping de que o multilateralis-
mo deve sempre respeitar o conjunto de normas 
para as relações internacionais, conhecido como 
os “Cinco Princípios de Coexistência Pacífica”, 
definidos como respeito mútuo pela soberania 
e integridade territorial, não agressão, não in-
terferência nos assuntos internos, igualdade e 
benefício mútuo e coexistência pacífica.

A China, numa visão pragmática e estraté-
gica de longo prazo, tem provocado as demais 
civilizações a explorarem em conjunto novas 
medidas para uma cooperação “ganha-ganha”, 
compartilhando novas conquistas no desen-
volvimento global por meio da promoção do 
multilateralismo; defendendo o desenvolvimento 
impulsionado pela inovação, aprofundando refor-
mas e defendendo a visão de construção de uma 
comunidade com um futuro compartilhado para a 
humanidade, superando ideologias e respeitando 
os diferentes sistemas sociais, buscando sempre 
o caminho do desenvolvimento e da convivência 
pacífica, pois no final “a nossa verdadeira nacio-
nalidade é humanidade”.

Em seu discurso na Conferência Anual do Fó-
rum BOAO para a Ásia em 20 de abril de 2021, 
o presidente Xi Jinping enfatizou a necessidade 
de superarmos juntos a adversidade, rumo a um 
futuro compartilhado para todos. “Ao zarparmos 
juntos, poderíamos navegar no vento, quebrar as 
ondas e enfrentar a jornada de dez mil milhas. 
Podemos às vezes encontrar ondas tempestuosas 
e corredeiras perigosas, mas, enquanto unirmos 
nossos esforços e nos mantivermos na direção 
certa, o gigantesco navio do desenvolvimento 
humano permanecerá em equilíbrio e navegará 
em direção a um futuro mais brilhante.”

Em 2021 a China 
deverá se tornar 
o primeiro país 
a vender mais 
no varejo digital 
do que no 
ambiente físico, 
com a expressiva 
participação de 
52% dos canais 
online. 
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Se pensarmos de forma dialética, poderemos 
compreender que na vida social ocorre um 

equilíbrio dinâmico entre os problemas e as so-
luções. A solução para um problema antigo traz 
consigo a contradição que irá gerar um novo 
problema e, nesse movimento solução-problema, 
cabe aos homens desenvolver a acuidade da análise 
para compreender os limites e os novos desafios 
trazidos pelas constantes transformações físicas e 
sociais. Foi o que nos ensinaram Hegel e Marx. As 
medidas adotadas para a superação de um proble-
ma criam os germes para o surgimento de novas 
contradições qualitativamente superiores. Isso 
vale para a humanidade lidar com a realidade em 
seu entorno. Isso também vale para a China con-
temporânea, cujos líderes não podem se contentar 
com os logros que receberam de seus antecessores. 
Pelo contrário, devem se debruçar sobre os novos 
desafios que emergiram desses logros. Nesse 
sentido não podemos nos esquecer das lições do 
líder chinês Mao Zedong que afirmava: “Nunca 
devemos contentar-nos com os nossos sucessos. 
Devemos refrear a nossa autossatisfação e criticar 

ram em 2013. Naquele momento, a China passou 
a enfrentar problemas de excesso de capacidade 
produtiva nos setores de bens de produção, como 
aço e cimento, além de uma grande oferta de 
imóveis sem compradores (aproximadamente 
1,2 bilhão de m2 em 2013) e um forte aumento 
na dívida das empresas. A desaceleração da taxa 
de crescimento da China, de um patamar de 9% 
para 6,5% ao ano, criando um novo normal, teve 
impacto nos países exportadores de commodities, 
principalmente os países latino-americanos, que 
viram os preços de seus principais artigos caírem 
fortemente, como nos casos do petróleo e do 
minério de ferro. Adicionalmente, a melhoria das 
condições de vida internas e os fortes aumentos 
dos salários retiravam parte da competitividade 
da indústria chinesa baseada na exportação de 
produtos intensivos em mão de obra.

Além dos novos desafios econômicos, sur-
giram desafios políticos, como o aumento das 
pressões por parte dos Estados Unidos que, em 
2011, lançaram a estratégia de um “Pivô para a 
Ásia”, em que buscaram retirar o foco do país dos 
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constantemente as nossas falhas tal como lavamos 
o rosto e varremos o chão todos os dias para remo-
ver a poeira e manter tudo limpo”.

Quando assumiu o poder, em 2013, o presidente 
chinês Xi Jinping recebia um país que havia cresci-
do a uma média de 10% ao ano entre 1979 e 2012. 
A China havia se tornado o maior exportador e a 
segunda maior economia do mundo. Conseguiu 
atravessar sem maiores traumas a pior crise econô-
mica e financeira mundial desde a década de 1930, 
quando adotou políticas anticíclicas direcionadas 
ao mercado interno e à construção de infraestrutura. 
Nesse ínterim, por conta de suas expressivas reser-
vas internacionais, o país se tornou um importante 
ator nas finanças internacionais e liderou o Grupo 
dos Brics para democratizar a participação dos 
países em desenvolvimento em organismos como 
o FMI, o Banco Mundial e a OMC. A demanda 
chinesa, entre 2009 e 2013, possibilitou o aumento 
dos preços das commodities e permitiu que os pa-
íses periféricos atravessassem a crise iniciada nos 
países centrais sem maiores transtornos. 

Entretanto, as medidas de estímulo se esgota-

Novas conquistas e 
novas contradições: o 
desenvolvimento da China 
sob o governo de Xi Jinping
O pensamento dialético demonstra que para cada solução encontrada 
surgirá uma nova contradição a ser novamente solucionada. 

problemas do Oriente Médio (Iraque, Afeganis-
tão, Irã etc.) e concentrar seus esforços em conter 
o desenvolvimento chinês. Exemplo disso foi a 
instalação de uma bateria antimísseis dos Estados 
Unidos, o Terminal High Altitude Area Defense 
(THAAD), na Coreia do Sul, sob o argumento de 
conter um suposto ataque atômico de seu vizinho 
do norte. De fato, a instalação norte-americana 
visava mais as capacidades nucleares da China e 
da Rússia do que as ameaças de Pyongyang. Além 
disso, o país aumentou o número de soldados na 
Austrália e buscou reforçar os laços com o Japão e 
a Índia, o chamado Quad, para fustigar o governo 
chinês. Adicionalmente, passaram a organizar 
operações de “liberdade de navegação” no Mar da 
China Meridional para contestar a reivindicação 
de Pequim sobre o perímetro definido pelo “traço 
das nove linhas”. 

Do ponto de vista comercial, o governo Obama 
buscou criar uma ampla coalizão anti-China, a 
chamada Parceria Trans-Pacífica (TPP), que reu-
nia países da bacia do oceano Pacífico, na Ásia, 
América Latina e América do Norte num acordo de 
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comércio e investimentos. A ascensão de Donald 
Trump, em 2017, em que pese abandonar o TPP, 
abriu inúmeras frentes de atrito com a China, 
desde a guerra comercial, passando pela deses-
tabilização de Hong Kong, pelas provocações 
acerca dos consensos sobre o status de Taiwan, 
desafiando o princípio de uma única China 
assumido pelos EUA em 1979, pelas mentiras 
sobre genocídio em Xinjiang e pelo boicote e 
perseguição a empresas chinesas de tecnologia 
de informação, como no caso da produtora de 
equipamentos de telecomunicação Huawei.

Diante desse novo quadro desafiador, o Partido 
Comunista chinês aumentou a sua coesão em torno 
do presidente Xi Jinping, cuja liderança se equipa-
rou a Mao Zedong e Deng Xiaoping, buscando unir 
o país para organizar as ações para enfrentar ambos 
os problemas, como o aumento da resiliência do 
sistema político e a reforma do sistema econômico. 
Com relação ao primeiro ponto, merece destaque 
a luta contra a corrupção, a campanha “Tigres e 
Moscas”, lançada em 2013, que tratou de enfrentar 
denúncias de corrupção e desvios não apenas no 
nível mais baixo da burocracia, “as moscas”, mas 
chegando a investigar e punir até mesmo membros 

mento (NDB), que viabilizam o financiamento para 
a construção conjunta de infraestruturas e facilitam 
a exportação de capacidade produtiva nos setores 
mais afetados pelo esgotamento do pacote de in-
vestimentos lançado em 2008, como os setores de 
construção pesada, aço, cimento, energia elétrica 
e transportes ferroviários.

Com vistas a melhorar a qualidade da oferta 
chinesa e também incentivar o desenvolvimento 
tecnológico do país para fazer frente aos desafios da 
Quarta Revolução Industrial, o governo da China 
lançou, em 2015, o plano “Made in China 2025” 
que busca melhorar a competitividade da indústria 
chinesa por meio do aumento da produtividade, da 
incorporação das tecnologias da Industria 4.0, da 
melhoria da qualidade e do design dos produtos e 
o incentivo à inovação tecnológica em setores de 
ponta. O objetivo do plano é o de superar o “Made 
in China”, caracterizado pelo baixo valor local 
adicionado em artigos exportados, substituindo-o 
pelo “Design by China”, em que os produtos e 
as marcas chineses passem a alcançar padrões de 
qualidade e de excelência globais.

Outro projeto de grande envergadura é o cha-
mado “Internet Plus”, um plano de cinco anos 
lançado em 2015 para avançar a economia digital, 
ao integrar e estender a computação em nuvem, 
a análise de big data, a inteligência artificial e a 
internet das Coisas para diversos setores, como a 
manufatura, o comércio, o setor financeiro, a agri-
cultura, os serviços públicos, dentre outros. O plano 
tem ampliado fundos para pesquisa e desenvolvi-
mento, diminuição da dependência de tecnologia 
importada, melhoria na qualidade de conexão à 
Internet e para promover o desenvolvimento de 
negócios e inovação. É importante destacar que 
os esforços da China nesse segmento são muito 
significativos, como em inteligência artificial, 
Internet de 5G, cidades inteligentes, e-commerce 
e digitalização financeira, setores em que a China 
atingiu a primazia em nível mundial.

Um outro desafio que a liderança de Xi Jinping 
tem enfrentado diz respeito à proteção do meio 
ambiente e o desenvolvimento sustentável. Sob 
sua liderança, o Partido Comunista da China in-
corporou em seu estatuto que este “deve liderar 
o povo na construção de uma civilização ecoló-
gica socialista”. Ademais, a China se tornou uma 
interlocutora imprescindível nas negociações 

sobre Mudança Climática e na implementação 
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(Agenda 2030), da ONU. Nesse aspecto, vale 
ressaltar que o país é líder em geração de energia 
renovável e na produção de equipamentos para 
este fim. Também lidera a produção de veículos 
elétricos e organiza campanhas para a preservação 
do meio ambiente, reflorestamento, agricultura 
sustentável etc. O distrito de Xiong’an, que está 
em construção desde 2017, irá receber muitas 
das atividades hoje instaladas em Pequim e será 
a síntese da nova China projetada pelo presidente 
chinês: será uma cidade moderna, inteligente e 
ambientalmente sustentável que se transformará 
no novo paradigma do país, como já foram a 
cidade de Shenzhen, em Cantão, e o distrito de 
Pudong, em Xangai. Guardadas as proporções, 
Xiong’an está para a China como Brasília esteve 
para o Brasil na década de 1950: uma cidade que 
projeta o futuro e o Sonho Chinês. 

Conforme chamamos a atenção no início 
deste texto, na medida em que a China avança 
no seu processo de desenvolvimento econômi-
co, social e ambiental novas contradições estão 
surgindo. Por mais que o país se dedique ao 
desenvolvimento interno, o aumento de seu peso 
no cenário internacional provoca apreensão em 
muitos países, sejam eles os vizinhos ou a atual 
potência hegemônica. No momento em que au-
menta a renda interna, busca se safar da chamada 
“Armadilha da Renda Média”. Enquanto avança 
no crescimento do PIB, precisa lidar com os 
desequilíbrios ecológicos. Enquanto consegue 
superar a extrema pobreza, precisa se organizar 
para oferecer melhores empregos e serviços pú-
blicos de qualidade para sua população... 

Novos desafios surgem a todo momento, alguns 
inesperados, como a pandemia da Covid-19. Mas é 
importante ressaltar a grande eficiência do governo 
da China em coordenar esforços para mitigar os 
efeitos da doença, o que lhe permitiu a rápida recu-
peração econômica e, principalmente, a baixa taxa 
de óbitos verificada. Enquanto a China apresentou 
uma taxa de três óbitos por milhão, países como o 
Brasil e os Estados Unidos atingiram marcas im-
pressionantes, acima de 1.800 mortes por milhão. 
Nesse aspecto, vale a pena destacar a disciplina 
e a resiliência do povo chinês e a capacidade de 
liderança do PCCh e de seu líder, Xi Jinping.

Novos desafios 
como a 
pandemia 
da Covid-19 
podem surgir 
a qualquer 
momento. 
A China 
apresentou 
a melhor 
resposta à 
crise, com 
apenas três 
óbitos por 
milhão de 
habitantes. 

do Comitê Central do PCCh, “os tigres”.  Ademais, 
resgatou a campanha de “linha de massas” para 
que os quadros do Partido se mobilizassem junto 
à população para atingir os objetivos centrais do 
governo, notadamente a política de “Revitalização 
da China” e do “Sonho Chinês”, que buscam a 
modernização e o fortalecimento do país. Sob a 
liderança de Xi Jinping, o Partido buscou reforçar 
os princípios do materialismo dialético visando 
auxiliar numa correta interpretação da conjuntura 
interna e externa para fazer face às novas contradi-
ções que emergiram com o novo status do país na 
ordem mundial. Com o sucesso dessas campanhas, 
que obtiveram grande apoio da população e forta-
leceram a posição interna do Partido, Xi Jinping 
ganhou uma legitimidade adicional para adminis-
trar o país num cenário externo mais complexo 
e concentrou seus esforços no desenvolvimento 
econômico e social da nação chinesa.

Nesse aspecto, merece destaque a série de 
reformas econômicas que buscaram diminuir a 
dependência do país frente à demanda do mercado 
internacional, fortalecer o mercado interno, elevar a 
renda dos trabalhadores, aumentar a eficiência das 
empresas estatais, melhorar a produtividade da eco-
nomia, incentivar a inovação tecnológica e integrar 
o desenvolvimento chinês ao de seus vizinhos, no 
caso a iniciativa “Cinturão e Rota” e, como resul-
tado dessas reformas, a grande conquista que foi a 
eliminação da pobreza extrema em 2020.

Seguindo a ordem cronológica, a ideia de cria-
ção de uma Nova Rota da Seda foi anunciada por 
Xi Jinping em 2013. Primeiro, em viagem ao Ca-
zaquistão, em setembro daquele ano, Xi defendeu 
o fortalecimento das relações na Ásia por meio 
do rejuvenescimento das antigas Rotas da Seda, 
defendendo um Cinturão econômico de obras de 
transporte e infraestrutura para edificar a integração 
regional e construir uma ligação terrestre com a 
Europa. Um mês depois, em visita à Indonésia Xi 
Jinping, com o mesmo espírito, anunciou a criação 
de uma nova Rota Marítima da Seda, passando pelo 
Sudeste asiático, oceano Índico e Costa Oriental da 
África, buscando atingir a Europa pelo Canal de 
Suez. A Iniciativa, em curso desde então, conta com 
o aporte de um volumoso fundo de recursos patro-
cinados pela China, ao qual se agregou o Banco 
Asiático de Investimentos em Infraestrutura (BIIA) 
e, de forma ancilar, o Novo Banco de Desenvolvi-

Diante de 
um quadro 
desafiador,  o 
PCCh aumentou 
sua coesão 
em torno da 
liderança de Xi 
Jinping, hoje 
comparável à de 
Mao Zedong e 
Deng Xiaoping. 
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A governança da China 
e o desenvolvimento em 
movimento no século XXI
Inovador, coordenado, verde, aberto e compartilhado: este 
é o futuro que o país  projeta para os próximos anos.Javier Vadell 
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Para o governo chinês, liderado pelo Partido 
Comunista da China (PCCh) desde 1949, 

a ideia de desenvolvimento nunca foi estática. 
Sempre foi dinâmica, dialética, adaptativa e 
sujeita a contradições. Não obstante, sempre co-
locando a ciência na vanguarda e sob orientação 
dos princípios do socialismo. Como entender, 
então, as novas mudanças no século XXI e as 
diretrizes do 14o Plano Quinquenal (2021-2025), 
recentemente aprovado pelo governo da China? 
Para isso devemos partir da ideia de relação das 
relações como movimento dialético na interação 
entre os seres humanos e a Natureza, entre gru-
pos sociais e entre estados nacionais. A grande 
reformulação do paradigma do desenvolvimento 
contemporâneo na China se dá a partir da crise 
econômica de 2008 e a subsequente necessidade 
de mudar os rumos e objetivos de acordo com 
uma “nova normalidade”.

Os novos conceitos de desenvolvimento 
que o governo da República Popular da China 
(RPCh) propõe, a partir da crise no capitalismo 
global, se baseiam num diagnóstico sobre o 
esgotamento de um período de auge do cres-
cimento doméstico nos países ocidentais e o 
conseguinte reconhecimento de uma “nova 
normalidade”, que deve ser enfrentada com 
novas ideias e com novas ferramentas.

Os desafios para o desenvolvimento são inter-
pretados como uma totalidade e têm fundamentos 
internos e externos, econômicos e políticos. Nessa 
direção, já em 2014, o presidente Xi Jinping se 
referia à necessidade de uma “compreensão pro-
funda e consensual” sobre a nova normalidade e 
a necessidade imperiosa de afrontar o desafio do 
desenvolvimento com uma “ênfase ao progresso 
da ecocivilização, ao avanço científico e tecnoló-
gico e à inovação em todos os aspectos”.

O diagnóstico das autoridades chinesas frente 
à crise capitalista de 2008 apresenta como con-
clusão que o “período dourado de desenvolvi-
mento dos países ocidentais terminou”. Nessa 
nova realidade, a governança da China dependerá 
das suas próprias potencialidades, de seu próprio 
mercado doméstico e de um relacionamento com 
os mercados internacionais qualitativamente di-
ferente, baseado numa reformulação das metas. 
Essa mudança não significa que a missão do 
PCCh perca o foco, mas uma reformulação em 
relação às formas e procedimentos para atingir 
os objetivos. Como expressam os documentos 
oficiais, “a China é um país socialista liderado 
pelo PCCh” que na nova normalidade decidiu 
se tornar “uma potência científica e tecnológica 
mundial”, a partir de uma reformulação dos con-
ceitos de desenvolvimento. São eles: inovador, 
coordenado, verde, aberto e compartilhado.

A inovação abrange todos os aspectos da nova 
concepção do desenvolvimento, isto é, todas as 
áreas econômicas e sociais. O imperioso estímulo à 
inovação na “nova normalidade” constitui o futuro 
ancorado no apoio estatal à ciência e à tecnologia 
e a força motriz para promover o progresso. O 
ponto interessante é que as autoridades chinesas 
entendem que o desenvolvimento movido pela 
inovação é resultado de estudos sobre a história 
do desenvolvimento mundial e que hoje será a 
peça central das metas explícitas no 14o Plano 
Quinquenal, visando liderar a tecnologia de ponta 
em áreas vitais.

O segundo aspecto, a coordenação no processo 
de desenvolvimento, tem a ver com a mobilização 
das capacidades estatais, segundo as características 
particulares da China. Mas, partindo dos pressu-
postos dialéticos de que as “coisas estão univer-
salmente relacionadas em um todo articulado”, a 
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coordenação das partes com o todo é o elemento 
crucial neste processo, que requer um planejamento 
adequado em vários níveis e de maneira integrada: 
a) entre as regiões da China; b) entre o setor urbano 
e rural e; c) entre a indústria e a agricultura.

A relação harmônica entre o ser humano e a 
Natureza é o foco do terceiro aspecto das refor-
mas na “nova normalidade”, que se resumem 
na ideia de promover uma “economia verde”. 
Nessa etapa de reforma, a proteção do meio 
ambiente é uma necessidade consensual, que 
se relaciona com as metas governamentais de 
redução das emissões de carbono.

O quarto elemento está relacionado ao desafio 
que a RPCh tem frente ao planejamento de um 
novo tipo de abertura se adaptando à globalização 
econômica, mas com a China como protagonista 
de peso. Isto torna a globalização qualitativamente 
diferenciada nesta fase histórica. A adaptação da 
China foca o equilíbrio entre a “entrada e a saída” 
que será desenvolvida no 14o Plano Quinquenal 
com a expressão “dupla circulação”. Um aspecto 
não negociável desse processo de mudanças é o 
direcionamento das finanças para servir à econo-
mia real, prevenir e controlar os riscos financeiros, 
reforçando o papel do governo nesse processo 
e do PCCh sobre os “trabalhos financeiros” em 
todas as escalas. Isso terá impactos decisivos na 
globalização neoliberal financeirizada liderada 
pelos Estados Unidos.

Finalmente, todo esse esforço do desenvol-
vimento deve ser centrado no povo. Em outros 
termos, a posição protagonista do povo se expressa 
na necessidade de atender a uma melhora nas con-
dições de vida “no sentido mais amplo possível”.
Esses aspectos mencionados se discutiram si-
multaneamente quando do desenvolvimento e 
aplicação do 13o Plano Quinquenal, cujo resultado 
bem-sucedido deixou a China numa situação de 
fortaleza no sistema internacional e de vantagem 
na globalização econômica. A RPCh é: a) a segun-
da maior economia do mundo em termos nominais 
e a primeira em termos de paridade de poder de 
compra; b) o maior contribuinte do mundo para 
o crescimento econômico global por muitas déca-
das; c) o maior produtor de manufaturas e o maior 
consumidor de energia e recursos do mundo; d) a 
maior nação comercial do mundo; o principal par-
ceiro comercial de mais de 130 Estados; e) o maior 

detentor de moeda estrangeira do mundo, aproxi-
madamente US$ 3,33 trilhões; f) um dos maiores 
investidores internacionais de IED; g) em 2020, 
foi o maior destinatário mundial de maior investi-
mento estrangeiro direto e; h) a nação mais rápida 
do mundo no “catch up” dos avanços tecnológicos 
em muitas das principais áreas de alta tecnologia.

A elaboração do 14o Plano Quinquenal (2021-
2025) incorpora as diretrizes da governança da 
China de uma maneira mais sistemática baseada 
em 60 pontos e elaborada no ano da pandemia 
da Covid-19, que desafiou ainda mais as metas 
a serem atingidas nos próximos cinco anos. O 
mais notável é a denominada estratégia da “dupla 
circulação” ou “Dupla Dinâmica de Desenvolvi-
mento”, que deve ser entendida no seu espírito 
dialético e virtuoso.

De fato, há uma dupla dinâmica do desenvol-
vimento em movimento da China. O primeiro é 
ajudar a superar os desafios do planejamento de 
curto e longo prazo, conforme observado no título 
do documento: “Proposta feita pelo Comitê Cen-
tral do PCCh para o 14o plano de desenvolvimento 
econômico e social nacional de cinco anos e metas 
de longo prazo 2035 ”. Em segundo lugar, trata-se 
de promover um círculo virtuoso entre a economia 
doméstica e a internacional.

Alguns economistas ligados ao governo afir-
mam que a China vai apostar no aumento do 
consumo interno, especialmente do consumo 
privado (bens e serviços comprados e consumidos 
pelas famílias), que deve estar na vanguarda da 
estratégia de dupla circulação. O pilar doméstico 
fará com que os mercados nacional e internacional 
se reforcem mutuamente. Para isso: 

a) Uma das metas é dobrar a classe média chine-
sa, atualmente estimada em cerca de 400 milhões 
de pessoas. Ou seja, chegar a 800 e 900 milhões 
de pessoas, cerca de 60% da população total da 
China, nos próximos 10 a 15 anos.

b) Estima-se que haverá uma reforma do siste-
ma de distribuição de renda para melhorar ainda 
mais o sistema de seguridade social e melhorar as 
transferências do governo para setores vulneráveis   
com o objetivo de erradicar a pobreza.

c) A autossuficiência em tecnologias estra-
tégicas (cibernética, chips, economia digital e 
processos industriais) é uma peça essencial do 
plano de desenvolvimento chinês e fundamental 
na construção da “circulação interna”, segundo o 
presidente Xi Jinping. Seus comentários reafir-
mam as expectativas de que a China redobrará 
seus esforços para reduzir sua dependência da 
tecnologia dos Estados Unidos para alcançar a 

autossuficiência tecnológica. Muitos analistas 
esperam que o plano coloque ainda mais ênfase 
no financiamento de pesquisas.

d) O crescimento econômico deve se concentrar 
na qualidade e não na quantidade. A abordagem 
ecológica (relação homem-Natureza) para o cres-
cimento é um imperativo do 14º Plano Quinquenal 
da China, em linha com o anúncio do presidente 
Xi Jinping na Assembleia Geral da ONU. O cres-
cimento econômico será baseado nos princípios 
de inovação, coordenação regional, desenvolvi-
mento verde, abertura internacional e igualdade 
social, pontos centrais do desenvolvimento na 
governança da China.

Para concluir, embora as autoridades chinesas 
não tenham estipulado metas numéricas para as 
projeções de crescimento (e talvez não as conside-
rem mais relevantes), alguns analistas estimam um 
crescimento em torno de 5% do PIB para os pró-
ximos cinco anos. O foco na economia doméstica 
do plano não significa estimular o protecionismo 
comercial, mas, ao contrário, a promoção de uma 
maior interconectividade e abertura para: 1) esti-
mular a globalização com características chinesas 
por meio de investimentos em infraestrutura; e 
2) evitar o desacoplamento, atraindo empresas 
estrangeiras e incentivando as importações.

GOVERNANÇA



Um planejamento bem estruturado com cená-
rios consistentes e objetivos realizáveis é uma 

condição necessária para o sucesso de qualquer 
nação. A China é um país com governança cujo 
planejamento, objetivos e ações são considerados 
uma referência de sucesso mundial.

O presidente Xi Jinping fez uma contribuição 
essencial para o mundo ao compartilhar seus 
conhecimentos e ideias através dos seus três 
livros sobre a governança da China. Discursos, 
palestras, instruções escritas e cartas apresentadas 
pelo presidente durante o período de novembro de 
2012 a janeiro de 2020 foram compilados para a 
elaboração dos três volumes.

O objetivo do nosso artigo é comentar alguns 
dos principais temas apresentados no recente 
Livro III. Estes temas são de enorme valor para o 
conhecimento daqueles que não sabem as razões 
do sucesso da China.

Vale ressaltar que, devido à sua importância, 
alguns temas estão presentes em todos os livros. 
Isso demonstra a importância do assunto e a ne-
cessidade do presidente Xi de atualizá-lo de acordo 
com os novos contextos.

A nossa análise será centrada em três questões 
cruciais para o desenvolvimento das nações neste 
período mundial desafi ador.

O primeiro tema é a Erradicação da Pobreza 
e a Criação de uma Sociedade Moderadamente 
Próspera. De acordo com o livro A Governança 
da China III, o presidente Xi diz: “Nós produzi-
mos várias estratégias importantes para combater 
a pobreza em todas as frentes. É uma luta de 
intensidade, escala e infl uência sem precedentes. 
No entanto, fi zemos progressos decisivos, me-
lhorando signifi cativamente as condições de 

Erradicação da pobreza, desenvolvimento de alta qualidade e formação 
de uma comunidade global são os principais temas da obra. 

trabalho e de vida das zonas pobres e, ao fazê-lo, 
escrevemos um novo capítulo na história da luta 
contra a pobreza”.

Na verdade, a luta da China para erradicar 
a pobreza foi um acontecimento histórico que 
levou milhões de chineses a condições de vida 
adequadas. 

De acordo com um relatório do Fundo Monetá-
rio Internacional, a pobreza da China foi reduzida 
no período de 1978 a 2018 de 770 milhões de 
pessoas para 16,8 milhões.

No entanto, de 2018 a 2020, o resto do povo 
deixou as condições de pobreza na China.

A China conseguiu cumprir uma promessa que 
para o mundo inteiro seria inimaginável cumprir. 
Muitos se perguntam: como isso foi possível? 
Bem, a resposta curta estava em algumas citações 
do presidente Xi Jinping em fevereiro de 2018.

O presidente disse: “O processo começou com 
a promoção do rápido desenvolvimento nas áreas 
pobres, a formação de uma forte sinergia de todas 
as forças sociais, e o estabelecimento de uma es-
trutura institucional com características chinesas 
para lutar contra a pobreza”.

Esse processo inicial serviu de base para novas 
estratégias que consolidaram os esforços já feitos 
e atuaram de forma específi ca em outras áreas.

Podemos destacar a liderança fundamental do 
PCCh ao dar fortes garantias organizacionais, mo-
nitoramento e ações específi cas para atenuar certas 
condições locais, o aumento dos investimentos e 
o fortalecimento do apoio fi nanceiro, a extraor-
dinária mobilização de pessoas de todo o país, a 
determinação para incentivar o trabalho duro e a 
obtenção de resultados concretos e condicionando 
sucesso para ajudar toda a sociedade chinesa.

Lições de Xi Jinping em 
A Governança da China III
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O presidente Xi sabe que esse processo não 
pode parar. Será essencial aproveitar esta vitória 
histórica para levar a cabo novas reformas e 
apoiar um novo tipo de desenvolvimento eco-
nômico para que a China possa alcançar uma 
sociedade moderadamente próspera.

O segundo tema que destacamos é o Desenvol-
vimento de Alta Qualidade.

No Livro III, o presidente Xi diz: “Como o 
socialismo com características chinesas entrou em 
uma nova era, o desenvolvimento econômico da 
China também deve se adaptar a esta nova fase, 
cuja característica básica é que a economia se 
move através da transição do rápido crescimento 
para o desenvolvimento de alta qualidade”.

Nessa rápida transição, as tecnologias da Quarta 
Revolução Industrial  têm um papel fundamental, 
porque novos produtos, serviços e processos surgi-
rão através deles. O advento da Covid-19 acelerou 
ainda mais o desenvolvimento dessas tecnologias, 
como a biotecnologia, fábricas inteligentes, equi-
pamentos de inteligência artifi cial, entre outros.

Outro efeito signifi cativo do momento atual 
é a necessidade de melhorar a oferta, uma vez 
que agora os consumidores chineses exigem 
produtos e serviços com excelente valor agre-
gado e preços competitivos – sinais claros de 
aumento do poder de compra.

O presidente Xi vislumbrou essas tendências 
e incluiu algumas medidas essenciais no plane-
jamento da China. Por exemplo, a China deve 
começar rapidamente a implementar um desen-
volvimento de alta qualidade, tornando-se uma 
referência em ciência e inovação, produzindo 
organizações inteligentes.

O desenvolvimento de alta qualidade também 
causa uma série de impactos dentro da cadeia 
produtiva do país. Por exemplo, implica maior 
efi ciência de mão de obra com maior crescimento 
econômico e fator de produtividade total em 
termos de insumos e produtos.

Em termos de distribuição de renda, implica 
uma maior garantia para investidores, empresas 
e empregados.

Em termos de ciclo macroeconômico, implica 
uma garantia do ciclo regular de produção, circu-
lação e distribuição.

Em resumo, um desenvolvimento de alta 
qualidade signifi ca uma mudança em direção à 

maximização do crescimento econômico.
O terceiro tema que destacamos é Uma Comu-

nidade Global de Futuro Compartilhado.
No Livro III, O presidente Xi diz: “Como diz 

um provérbio francês, cada homem é o arquiteto de 
seu destino. Todos os países precisam demonstrar 
um forte compromisso com as suas responsabili-
dades sistêmicas em desafi os globais assustadores.
Eles precisam determinar uma direção decisiva 
para a humanidade neste momento. Devemos agir 
em vez de assistir como espectadores e lutar para 
moldar o futuro da humanidade.”

É uma questão fundamental para o mundo re-
pensar a sua forma de enfrentar desafi os globais 
signifi cativos e aumentar os laços de solidariedade 
entre todas as nações.

O surgimento da Covid-19 expôs as fraquezas 
atuais nas relações entre nações. A tomada de 
decisões através do multilateralismo, se fosse 
bem consolidada, aliviaria os danos causados pela 
pandemia.

A comunhão da comunidade global deve ser 
alcançada através do consenso entre pessoas de 
diferentes nações, crenças e culturas.

A confi ança mútua, o diálogo e o planejamento 
compartilhado devem se aplicar às questões ou 
problemas específi cos dos países que afetam a 
comunidade mundial.

Há diferentes questões prioritárias para os paí-
ses desenvolvidos e em desenvolvimento. Assim 
como há questões globais como a luta contra o 
coronavírus e a preservação do meio ambiente que 
envolve todos os países. 

A cooperação e o compartilhamento de ações 
são o único caminho correto para o bem comum.

Conclusão – Comentamos alguns dos vários temas 
essenciais abordados no livro XI JINPING - A 
Governança da China III, que é uma leitura ne-
cessária para aqueles que querem conhecer melhor 
os segredos do sucesso da China, gestores, acadê-
micos, estudantes e outras pessoas que acreditam 
na construção de um mundo melhor.

No entanto, vimos que isso só seria possível 
através de um planejamento coerente, de um 
melhor desenvolvimento econômico e do compar-
tilhamento de ideias e ações por parte dos países 
para criar para nós mesmos, especialmente para as 
nossas crianças, um mundo melhor.

A pandemia 
da Covid-19 
reforçou a 
necessidade de 
ações e decisões 
multi laterais, 
em nome do 
bem-estar 
de toda a 
humanidade. 

R����� L���   
Diretor - Centro 
China Brasil: 
Pesquisa e 
Negócios
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Diplomacia  
A nona cúpula dos 
BRICS, em Xiamen, 
província de Fujian. 
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Ao iniciar o seu primeiro mandato como Secre-
tário-Geral do Partido Comunista da China 

(PCCh), no final de 2012, Xi Jinping exortou o 
povo de seu país para realizar o sonho chinês. A 
mídia e as instituições acadêmicas discutiam o 
conteúdo deste sonho e a sua distinção em relação 
ao sonho americano. Na exposição dos contrastes 
destes sonhos, identificamos aquilo que é próprio 
da sociedade chinesa e que a coloca em um roteiro 
de desenvolvimento que tem as suas peculiaridades. 
Afinal, disse Xi Jinping, é preciso seguir “o cami-
nho chinês, ou seja, o caminho do socialismo com 
características chinesas.” 1 Não era um debate trivial 
pois se tratava de uma expressão que tinha uma 
função mobilizadora das aspirações da população 
visando atingir um objetivo maior diante da proxi-
midade do centenário do PCCh neste ano de 2021, 
e do centenário de fundação da República Popular 
da China (RPCh) que será comemorado em 2049.

O sonho chinês consiste no rejuvenescimento 
da nação. Se tal expressão, no contexto atual, traz 
à mente preocupações demográficas,2 ela, em re-
alidade, é aplicada no sentido de “revitalização” 
da China.3 “Na minha opinião, realizar a grande 
revitalização da nação constitui o maior sonho da 
nação chinesa desde o início da época moderna”, 
disse Xi Jinping em um discurso proferido em 29 
de novembro de 2012. Na ocasião, ele faz refe-
rência “às lutas perseverantes ao longo de mais 
de 170 anos desde a Guerra do Ópio” e afirma que 
“só o desenvolvimento traz o autofortalecimento”. 4  
Um estudioso da história da China irá identificar 

intensas trocas comerciais e de ideias entre o 
Ocidente e o Oriente, com repercussões profundas 
sobre a cultura, a política, a arte e a sociedade da 
época. O olhar da Europa estava voltado para as 
riquezas do Oriente que vinham dos bazares da 
Ásia Central, do Extremo Oriente e através da 
Rota da Seda. Uma das cidades mais importantes 
do período do Renascimento foi Veneza, que traz 
em sua estética imitação das culturas orientais. 
Foi um mercador veneziano, no final do século 
XIII, que se aventurou em uma grande jornada até 
a China em busca de oportunidades comerciais. 
Chamava-se Marco Polo. Antes dele, um emissá-
rio chinês da dinastia Han, chamado Zhang Qian, 
teria visitado a Ásia Central duas vezes, abrindo 
o caminho para a Rota da Seda que foi, talvez, a 
mais extensa via de comunicação dos povos na 
região eurasiática. Encoberta pelo tempo das areias 
do deserto, este símbolo do multiculturalismo e 
do comércio internacional, parte importante da 
história que deu origem ao Renascimento dos 
séculos XV e XVI, é retomado pelo governo de 
Xi Jinping no século XXI.

Em setembro de 2013, ainda no primeiro ano 
de seu mandato e por ocasião de uma visita ao 

nestes trechos da fala de Xi Jinping ecos vindos do 
final do século XIX e início do século XX quando 
a China buscava o seu autofortalecimento.5 As 
próprias expressões “rejuvenescimento” ou “revi-
talização” da nação remetem ao Movimento de 4 
de Maio de 1919 quando estudantes e intelectuais 
chineses – influenciados pelas ideias que vinham 
do Ocidente e, também, indignados com o trata-
mento que este mesmo Ocidente dava à China nas 
negociações do Tratado de Versailles, que pôs fim 
à Primeira Guerra Mundial – reivindicavam um 
caminho de independência, de desenvolvimento 
e de unidade para o país após o fim da dinastia 
Qing em 1911. Trinta anos depois do Movimento 
de 4 de Maio, o PCCh funda a RPCh unificando 
a nação, afirmando a soberania do país, e assu-
mindo a tarefa de promover o desenvolvimento 
da nação. Em 2019, em discurso proferido na 
conferência que celebrou o centenário daquele 
movimento, Xi declarou que os jovens “devem 
continuar a levar adiante o espírito do Movimento 
de 4 de Maio e assumir sua missão de realizar o 
rejuvenescimento nacional”.6

Os conceitos de rejuvenescimento e de revi-
talização utilizados pelo presidente Xi, se con-
textualizados em uma perspectiva histórica mais 
ampla, evocam a ideia de “renascimento” da nação 
chinesa. Tal expressão me remete ao período da 
história que ficou conhecido como sendo o “Re-
nascimento europeu” e que teria como berço a 
Itália do final do século XIV. Mas a historiografia 
tem revelado que este Renascimento é fruto das 

Símbolo do multiculturalismo e do comércio internacional, a antiga 
Rota da Seda retoma seu papel com a Iniciativa “Cinturão e Rota”.
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Os conceitos de 
rejuvenescimento 
e revitalização 
utilizados pelo 
presidente               
Xi Jinping      
evocam a ideia     
de renascimento 
da nação      
chinesa.  

A nova rota da 
diplomacia chinesa no 
governo de Xi Jinping

Por Evandro Menezes de Carvalho

Cazaquistão, o presidente chinês pronuncia um 
discurso na Universidade Nazarbayev e, após su-
blinhar que a antiga Rota da Seda tem uma história 
de intercâmbios com mais de dois milênios, torna 
público o projeto de construção de um “Cinturão 
Econômico da Rota da Seda”. Este projeto consiste, 
fundamentalmente, de uma rede de transporte que 
liga o Leste da Ásia, Ásia Ocidental e Ásia Meridio-
nal, onde vivem aproximadamente três bilhões de 
habitantes.7 Trata-se do maior mercado do mundo. 
Em outubro daquele mesmo ano, Xi Jinping faz 
um discurso no Congresso Nacional da Indonésia 
e propõe a construção conjunta da “Rota da Seda 
Marítima no Século 21” para reforçar a conectivi-
dade com os países da Associação de Nações do 
Sudeste Asiático (ASEAN).8 Em 5 de junho de 
2014, na cerimônia inaugural da 6ª Conferência 
Ministerial do Fórum de Cooperação China-Esta-
dos Árabes, Xi Jinping faz menção ao “espírito da 
Rota da Seda” ao recordar os pioneiros chineses e 
árabes que atravessavam desertos e navegavam os 
oceanos promovendo a cooperação, o aprendizado 
e o benefício mútuo entre os seus povos: 

“Gan Ying, Zheng He e Ibn Battuta foram famo-
sos mensageiros da amizade sino-árabe. Através da 
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Rota da Seda, as técnicas chinesas de fabricação de 
papel, pólvora, tipografia e bússola foram levadas, 
através da região árabe, para a Europa e os conhe-
cimentos árabes sobre astronomia, calendário e me-
dicina foram introduzidos na China através desses 
mensageiros, que escreveram importantes capítulos 
nos anais dos intercâmbios entre as civilizações”.9 

Segundo Xi Jinping, para desenvolver o espírito 
da Rota da Seda é preciso “promover o aprendi-
zado mútuo entre as civilizações”, “respeitar o 
direito de escolher o próprio caminho de desen-
volvimento”, “aderir à cooperação de benefício 
recíproco” e “preconizar o diálogo e a paz”.10  O 
respeito à diversidade entre os povos é a maté-
ria-prima deste espírito da Rota da Seda. “Assim 
como não podemos esperar que todas as flores se 
tornem violetas, não podemos exigir que países 
com diferentes tradições culturais, experiências 
históricas e realidades adotem um mesmo modelo 
de desenvolvimento. Se assim fosse, o mundo 
seria muito monótono”, disse Xi.11 Um pouco de 
filosofia chinesa e compreendemos a potência 
deste raciocínio. Zhang Zai dizia que “as coisas 
não podem existir sem suas contradições”.12  Deste 
modo, a noção de “harmonia” – tão recorrente na 
cultura chinesa – não se coaduna com a mesmice, 
mas com a diferença. O conceito de “diversida-
de” na China remonta ao Período da Primavera 
e Outono, nas palavras de Shi Bo, registradas no 
Discurso de Zheng, em Discursos dos Estados: 

“A harmonia leva ao crescimento e ao desen-
volvimento, enquanto a monotonia acabaria com 

garantir a estabilidade monetária e um sistema de 
investimento e financiamento na Ásia e, por fim, 
5) o intercâmbio cultural, acadêmico, com a mídia, 
e de mulheres e jovens.14 

A iniciativa “Cinturão e Rota” visa a conecti-
vidade de múltiplos países pelo investimento em 
infraestrutura e por meio de ferrovias, rodovias, 
transporte marítimo, aviação, dutos e rede inte-
grada de informações aeroespacial. O Cinturão 
Econômico da Rota da Seda é apoiado por seis 
corredores econômicos15  que se dividem em três 
direções: 1) uma direção que conecta o Nordeste 
e Noroeste da China com a Europa (e o Mar Bál-
tico) via Ásia Central e Rússia; 2) uma que liga o 
Noroeste da China com o Golfo Pérsico e o Mar 
Mediterrâneo através da Ásia Central e da Ásia 
Ocidental e; 3) uma terceira direção que conecta o 
Sudoeste da China com o Sudeste Asiático, a Ásia 
Meridional, passando pela Península da Indochina 
até o Oceano Índico. Já a Rota da Seda Marítima 
do século XXI é dividida em duas seções: 1) uma 
que parte dos portos costeiros da China, atravessa 
o Mar do Sul da China, passa pelo Estreito de 
Malaca, chega ao Oceano Índico e se estende até 
a Europa; e 2) outra que parte da costa da China 
e se estende até o sul do Pacífico. 

A iniciativa “Cinturão e Rota” difere dos dois 
modelos de integração econômica que foram re-
ferência nas últimas décadas do século XX, quais 
sejam: o modelo europeu que serviu de inspiração 
para o Mercosul, e que se baseia em um tratado 
constitutivo de uma organização internacional 
com uma complexa estrutura institucional e 
mecanismos próprios de tomada de decisão; e 
o modelo usualmente preferido pelos Estados 
Unidos que consiste em constituir simples zonas 
de livre-comércio, sem envolver a criação de uma 
instituição internacional. O Cinturão e Rota, por 
sua vez, aposta na integração econômica pela 
conectividade via infraestrutura que, por sua vez, 
favorece o intercâmbio de pessoas. Não se limita, 
portanto, ao intercâmbio de mercadorias que é 
típico de uma zona de livre-comércio e tampouco 
aposta em uma estrutura decisória de alta comple-
xidade. Para executar os projetos de infraestrutura 
– o corpo do Cinturão e Rota –  conta-se com o 
apoio de mecanismos de financiamento, tais como 
o Fundo da Rota da Seda e o Banco Asiático de 
Investimento em Infraestrutura (BAII), com sede 

em Pequim, em que o Brasil ingressou como 
membro fundador em 2020.16  

Para compensar a ausência de uma estrutura 
institucional, o governo chinês estabeleceu um 
fórum para a iniciativa “Cinturão e Rota” a fim de 
reunir todos os países parceiros para discutir as ini-
ciativas conjuntas de cooperação. Assim, em maio 
de 2017, realizou-se o “Belt and Road Forum for 
International Cooperation”, em Pequim, que con-
tou com mais de 100 participantes entre estados 
e organizações internacionais. Na cerimônia de 
abertura, o presidente Xi reafirmou o compromisso 
da China com os cinco princípios de coexistência 
pacífica como norteadores da diplomacia chinesa 
e anunciou o apoio financeiro para os projetos sob 
o Cinturão e Rota com investimentos de RMB 
100 bilhões no Fundo da Rota da Seda.17 O II Belt 
and Road Forum for International Cooperation 
ocorreu em abril de 2019. O encontro superou o 
número de representantes de países e organizações 
internacionais do fórum anterior e contou com a 
presença do secretário-geral da ONU, Antonio Gu-
terres, e da então presidente do Fundo Monetário 
Internacional, Christine Lagarde.

A iniciativa “Cinturão e Rota” fortalece o 
multilateralismo e aposta na diversidade cultural 
dos povos. Estes elementos são a essência de uma 
“comunidade de futuro compartilhado para a hu-
manidade” – expressão inscrita no preâmbulo da 
Constituição chinesa e formulada por Xi Jinping 
como um conceito que deve inspirar uma ordem 
internacional mais democrática e inclusiva. “Foi 
precisamente com a visão de construir uma comu-
nidade humana com um futuro compartilhado em 
mente que propus pela primeira vez a Iniciativa 
Cinturão e Rota”, disse Xi.18  A nova rota da diplo-
macia chinesa contrasta com a noção de “globali-
zação” disseminada pelo Ocidente desenvolvida 
após o fim da Guerra Fria, no final da década de 
1980, e que se baseava na uniformização dos 
valores, gostos e ideias; em outras palavras, na 
ocidentalização do mundo.

Em janeiro de 2018, por ocasião da II Reunião 
Ministerial do Fórum China-Comunidade de Es-
tados Latino-Americanos e Caribenhos (Fórum 
China-CELAC), realizada no Chile, o presidente 
Xi Jinping convidou os países latino-americanos 
a participarem ativamente do Cinturão e Rota. A 
Declaração Especial de Santiago ressaltou que a 

eles. Combinar uma coisa com outra em igual-
dade de condições chama-se harmonia. Assim, o 
crescimento das coisas pode ser estimulado. Se 
tentarmos compensar a deficiência de uma coisa 
com a mesma coisa, ela acabará e será abandona-
da. (...) Um som sozinho não pode ser agradável 
de ouvir, uma cor sozinha não pode fazer um belo 
desenho, um único sabor não torna uma comida 
boa e uma coisa só, isolada das outras, não con-
segue ser valorizada”.13

A proposta de uma nova Rota da Seda sai do 
discurso para a ação quando, em fevereiro de 
2015, Xi estabelece o Leading Group for Belt and 
Road Construction. Em março daquele mesmo 
ano, a Comissão Nacional de Desenvolvimento 
e Reforma, o Ministério das Relações Exteriores 
e o Ministério do Comércio, sob autorização do 
Conselho de Estado, publicaram o relatório “Vi-
sion and Actions on Jointly Building Silk Road 
Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk 
Road”. Este relatório nomeia o Cinturão Econô-
mico da Rota da Seda e a Rota da Seda Marítima 
do século 21 como, tão-somente, “Cinturão e 
Rota”, e explicita as prioridades na cooperação em 
torno de cinco eixos. São eles: 1) a coordenação 
de políticas de desenvolvimento para expandir os 
interesses comuns e aumentar a confiança mútua 
na cooperação intergovernamental; 2) a rede 
de infraestrutura verde e de baixo carbono que 
conecte a Ásia, Europa e África; 3) a facilitação 
do comércio e remoção das barreiras comerciais 
e de investimento; 4) a integração financeira para 

Através da 
Rota da Seda, 
as técnicas 
chinesas de 
fabricação de 
papel, pólvora, 
tipografia e 
bússola foram 
levadas, através 
da região árabe, 
para a Europa.

A Iniciativa 
‘‘Cinturão 
e Rota’’ 
fortalece o 
multilateralismo 
e aposta na 
diversidade 
cultural dos 
povos, essência 
de uma 
comunidade 
de futuro 
compartilhado 
para a 
humanidade. 
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Estande de Israel 
em evento sobre 
as realizações da 
Iniciativa “Cinturão 
e Rota”. 
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Notas
1. Xi Jinping: A Governança da China. 1ª edição, Beijing, 
Editora de Línguas Estrangeiras, 2014, p. 45-46.
2. A China começou a flexibilizar a política de planejamento 
familiar em 2014, permitindo que casais da etnia Han, desde 
que um ou ambos fossem filhos únicos, tivessem dois filhos. 
A política foi ainda mais relaxada em 2016 para permitir 
que qualquer casal pudesse ter dois filhos. Apesar destas 
medidas, a taxa de natalidade ainda não alcançou o nível 
esperado pelo governo.
3. A Constituição chinesa, em seu preâmbulo, destaca a 
importância de unir todas as forças da sociedade que apoiam 
o socialismo e “que defendem a reunificação da pátria e se 
esforçam para revitalizar a nação chinesa”. (Grifo nosso).
4. Xi Jinping. A Governança da China. 1ª edição, Beijing, 
Editora de Línguas Estrangeiras, 2014, p. 41-42.
5. Desde o fracasso da Segunda Guerra do Ópio alguns 
membros da corte na dinastia Qing, preocupados com a 
superioridade militar do Ocidente, passaram a defender a 
necessidade de fabricar armas e equipamentos ocidentais, 
e modernizar a marinha com a criação de estaleiros navais. 
Estas pessoas eram chamadas de “Ocidentalizadores” por 
preconizarem o conhecimento Ocidental, mas sem abando-
nar os ensinamentos confucianos. Esta combinação entre 
conhecimento Ocidental e lições confucianas como o meio 
para o chamado “autofortalecimento” da China foi sinteti-
zada por Zhang Zhidong na frase “ensinamentos chineses 
como base, estudos ocidentais para uso” (J. A. G. Roberts. 
História da China. Trad. Marcelo Oliveira. 2a ed. Lisboa: 
Edições Texto & Grafia, 2006, p. 213). Em 1872, um dos 
maiores expoentes do autofortalecimento, Li Hongzhang, 
propõe à corte a ampliação dos empreendimentos industriais 
para criar empresas orientadas para o lucro. Mas vários 
destes empreendimentos malograriam por razões diversas. 
Apesar do fracasso, este Movimento de Autofortalecimento 

deu origem às primeiras escolas de línguas estrangeiras 
em Beijing, Shanghai, Guangzhou e Fuzhou, e à primeira 
geração da burguesia nacional e de trabalhadores industriais 
(Chen Yanwu. A History of China’s Political Party System. 
Beijing: China Intercontinental Press, 2013, p. 12.).
6. Xi Jinping: The Governance of China III, 1st edition, 
Beijing, Foreign Language Press, 2020, p. 387.
7. Xi Jinping: A Governança da China. 1ª edição, Beijing, 
Editora de Línguas Estrangeiras, 2014, p. 345-350.
8. Ibid., p. 352. Os atuais membros da ASEAN são os se-
guintes: Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura, Indonésia, 
Brunei, Vietnã, Mianmar, Laos e Camboja.
9. bid., p. 376.
10. Ibid., pp. 377-378.
11.  Ibid., pp. 377-378.
12. Citado por Wu Chun em Filosofia Chinesa. Trad. Ignez 
Estrada. 1ª ed. Rio de Janeiro: Batel, Go East Brasil, 2018, 
p. 79.
13. Ibid., p. 33.
14. Importante notar que estes cinco eixos já haviam sido 
mencionados, ainda que de forma muito geral, pelo presiden-
te Xi Jinping no discurso feito na Universidade Nazarbayev, 
no Cazaquistão, em setembro de 2013.
15. Os seis corredores são os seguintes: Corredor Econômico 
da Nova Ponte Continental Eurasiática, Corredor Econômico 
China-Mongólia-Rússia, Corredor Econômico China-Ásia 
Central-Ásia Ocidental, Corredor Econômico China-Penín-
sula Indochina, Corredor Econômico China-Paquistão e o 
Corredor Econômico Bangladesh-China-Índia-Myanmar.
16. O BAII iniciou suas operações em 2016 com 57 membros 
fundadores (37 regionais e 20 não regionais). No final de 
2020, contava com 103 membros aprovados, representando 
aproximadamente 79% da população global e 65% do PIB 
global. Importante salientar que o governo brasileiro in-
gressou no BAII comprando um aporte de ações no valor de 
US$ 5 milhões quando a expectativa inicial era de US$ 3,18 
bilhões. Segundo o senador Jean Paul Prates, relator do pro-
jeto de Decreto Legislativo n. 336/2020 que aprovou o texto 
do Acordo Constitutivo do Banco Asiático de Investimento 
em Infraestrutura, “trata-se, portanto, de drástica redução da 
participação brasileira no BAII, comunicada à presidência do 
banco em 27 de outubro de 2016, que limitará profundamente 
a influência do Brasil na instituição, bem como seu acesso 
a financiamentos”. Segundo o senador, o país que menos 
comprometeu capital foi Malta, com US$ 172 milhões. 
(Senado Notícias. “Aprovada entrada do Brasil no Banco 
Asiático de Investimento em Infraestrutura”. Em 5 de agosto 
de 2020. Acessado em 18 de maio de 2021. Disponível em: 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/05/
aprovada-entrada-do-brasil-no-banco-asiatico-de-investi-
mento-em-infraestrutura ).
17. Durante o Forum, o Leading Group for Belt and Road 
Constrution emitiu um relatório intitulado “Building the Belt 
and Road: Concept, Practice and China’s Contribution”. 
Este relatório foi publicado em sete idiomas: chinês, inglês, 
francês, russo, espanhol, árabe e alemão. Disponível em: 
https://eng.yidaiyilu.gov.cn/zchj/qwfb/12731.htm .
18. Xi Jinping. On Building a Human Community with a 
Shared Future. Beijing: Central Compilation and Translation 
Press, 2019, p. 521.
19. CARVALHO, Evandro Menezes de. “A nota Rota da 
Seda na América Latina”. Publicado em 03 de maio de 2019. 
Disponível em: https://beltandroadbrazil-direitorio.fgv.br/
opinioes/nova-rota-da-seda-na-america-latina .

China “considera que os países da América La-
tina e do Caribe fazem parte da extensão natural 
da Rota Marítima da Seda e são participantes 
indispensáveis na cooperação internacional do 
Cinturão e Rota”. Como já havíamos destacado 
em texto publicado no âmbito do projeto “Belt 
and Road & Brazil”, desenvolvido pelo Núcleo 
de Estudos Brasil-China da FGV Direito Rio, 
a despeito de o Brasil não ter ainda aceito ser 
um participante ativo nos diálogos em torno do 
Cinturão e Rota, o fato é que, para os chineses, já 
estamos integrados ao Cinturão e Rota. 19 Sendo a 
China o nosso maior parceiro comercial e tendo 
com este país um diálogo privilegiado no âmbito 
do Brics e do Novo Banco de Desenvolvimento, 
é vantajoso e coerente com a relação de confiança 
e benefício mútuo que se tem com a China que 
o Brasil crie as vias que o conectem à região eu-
rasiática. O Cinturão e Rota pode significar um 
novo Renascimento para a humanidade.

A despeito de 
o Brasil não ter 
ainda aceito ser 
um participante 
ativo da 
iniciativa 
“Cinturão e 
Rota”, o fato 
é que de 
alguma forma 
já estamos 
integrados. 

A China tem como princípio seu desenvolvimento em meio a um ambiente 
de paz, cooperação e não intervenção entre as nações. 

A diplomacia do bem e a 
ascensão pacífica

Por Fabiana Ceyhan
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O ponto principal da filosofia do presidente Xi 
Jinping norteia o trabalho diplomático da Chi-

na: a orientação, ao máximo possível, da cooperação 
bilateral. A noção de acordo mútuo, da coexistência 
pacífica e de um relacionamento comercial que be-
neficie todos os envolvidos. Na noção de diplomacia 
de Pequim, os chineses necessitam do crescimento, 
mas é essencial que o país progrida com atenção no 
respeito por todos e por si próprio, inclusive no que 
tange a assuntos internos. 

Estive na China em 2019. Durante os 30 dias de 
viagem, pude observar e estudar um pouco sobre 
a nação asiática que cresce diariamente, dona de 
uma das maiores populações do planeta. Vi muito 
progresso aliado ao trabalho. Os chineses são in-
cansáveis trabalhadores e apreciam, como poucos, 
o crescimento econômico.

Após o contato com a China, passei a compreen-
der mais a diplomacia do país, estudei seus pilares e 
descobri que o respeito é um dos princípios básicos 
da sociedade chinesa. Eles são, sobretudo, respeito-
sos no tratamento dispensado uns aos outros. Mas, 
também, respeitam a soberania de outras nações. 

A China jamais interfere nos assuntos internos e 
políticos de outros Estados. Preza pela paz e pela 
política de boa vizinhança. 

Enquanto cresce financeiramente e ganha visibi-
lidade em âmbito global, o governo chinês coloca 
o país na posição de segunda maior economia do 
mundo. É nesse contexto que a China cunhou uma 
expressão que indicaria uma espécie de farol, ou 
norte, para a própria política externa no século 21: 
a “ascensão pacífica”. Estabelecido há vários anos, 
este conceito já descrevia os passos dados pela nação 
e integra os princípios chineses que compõem a base 
de suas relações internacionais com o mundo. A 
fórmula parece ter dado certo. Hoje, a China é uma 
grande potência, merecedora do respeito de todos 
os outros atores do globo.

As perspectivas e as propostas da China cunhadas 
para o tema do multilateralismo contribuíram para 
o aprimoramento de organizações, instituições, 
regras e regulamentos multilaterais. Com isso, o 
país forjou, enriqueceu e melhorou o processo de 
formulação das regras da governança global, ao 
longo da última década. E mais: a China passou a 

Locomotiva elétrica 
da Divisão de 
Eletricidade das 
Ferrovias da Etiópia. 

DIPLOMACIA



38 39CHINA ESPECIAL Junho 2021

de regras de boa convivência entre povos e nações.
A Corte Internacional de Haia, na Holanda, é 

onde são julgados os casos de crimes internacionais. 
Por sua vez, a Convenção de Viena define regras 
sobre a soberania de países, as suas autonomias e as 
normas diplomáticas mundiais.  Todos prezam pelos 
princípios da Carta das Nações Unidas relativos à 
igualdade soberana entre os Estados, à manutenção 
da paz e da segurança internacionais e ao desenvol-
vimento das relações de amizade entre as nações.

Algumas ações e estratégias de Xi Jinping –  Du-
rante várias reuniões virtuais, o presidente Xi pediu 
que os membros do G20 e os países do Brics protejam 
o sistema internacional, mantendo a ONU no centro 
e a ordem global, com base nas leis do direito inter-
nacional. A China considera as Nações Unidas como 
uma  “instituição-núcleo para lidar com os assuntos 
internacionais por meio da cooperação”.

Xi mencionou também, nessas falas, a importân-
cia de um mundo sustentável. Um ambiente onde 
a humanidade e a Natureza possam conviver em 
harmonia, de forma saudável para todos.

Sobre a cooperação internacional e a mudança 
climática, a China enfatizou que irá se esforçar para 
alcançar a meta desejável das emissões de CO2 antes 
de 2030, e a neutralidade de carbono antes de 2060. 

 As ações para a promoção da visão proposta por 
Xi de uma comunidade de futuro compartilhado 
para a humanidade têm sido bem implementadas. 
Os planos da China para construir comunidades de 
futuro compartilhado em várias áreas, incluindo ci-
berespaço, oceano e saúde, têm sido bem recebidos.

De acordo com o ex-embaixador do Brasil na 
China, Valdemar Carneiro Leão, existem muitos 
negócios a serem feitos com Pequim. Ele enfatiza 
isso na sua fala, que segue, na íntegra:

“Em matéria de investimentos, acredito que é 
chegado o momento de nossas empresas de maior 
porte explorarem as possibilidades. Especificamen-
te, na área comercial, o governo brasileiro continuará 
a buscar um acesso ampliado ao mercado chinês. 
Temos transmitido a mensagem de que o êxito da 
cooperação na esfera comercial passa por uma maior 
abertura aos produtos em que nossa competitivida-
de é inquestionável, como é o caso dos aviões da 
Embraer e de produtos do agronegócio. Especifica-
mente, no âmbito do projeto-piloto da Zona de Livre 
Comércio de Xangai, é consenso, entre analistas, 

Os chineses 
sabem que 
sua forma de 
governo é única 
e Pequim jamais 
tenta influenciar 
outros países 
para sua 
adoção. 

que o número de setores efetivamente abertos ao 
investimento estrangeiro ainda é reduzido. Mas o 
governo chinês parece decidido a suspender progres-
sivamente as restrições, e, num segundo momento, 
reproduzir a experiência de Xangai em Guangdong, 
Tianjin e Fujian. Na área de ciência, tecnologia e 
inovação, vejo, de imediato, espaço para que o Brasil 
e a China desenvolvam, conjuntamente, projetos 
de pesquisa em agricultura e em biotecnologia. Em 
ambos os casos existem áreas promissoras, nas quais 
os dois países encontram-se em estágios similares 
de desenvolvimento científico e em que a soma dos 
conhecimentos poderá trazer resultados palpáveis. 
Haverá, seguramente, outros segmentos de igual 
potencial que os meios científicos poderão identi-
ficar. A experiência tem demonstrado que projetos 
somente prosperam quando existe uma continuidade 
e quando ambas as partes têm algo a ganhar”.

  É fato notório que a China é um grande mer-
cado em expansão contínua para o mundo, por 
meio da governança de Xi Jinping e de suas ideias 
inovadoras.

  Xi também deixa claro, em seus discursos como 
chefe de Estado, que segue uma linha diplomática 
de paz, de não interferência em assuntos internos 
de outros países e de construção econômica de sua 
própria nação.

  Cultura, religião, crença, estilo de vida, econo-
mia e industrialização são características inatas de 
cada nação e dos povos que nela habitam. O mundo 
deve entender que a paz é um dos maiores bens. 
Compreender o outro sem impor suas próprias ideias 
pode ser uma forma de coexistência pacífica de que 
as nações necessitam, com urgência, para que abusos 
não gerem ódio, dominação ou guerras.

  Que a paz prevaleça, pois, somente por meio 
dela, poderemos atingir benefícios econômicos mú-
tuos, de forma global, e apostar em uma qualidade 
de vida para todos, e não apenas para alguns. 

  Sendo assim, a diplomacia se baseia em acei-
tar e em respeitar as diferenças e manter relações 
com outras nações visando benefícios comercias 
e a paz mundial. XI Jinping deixa bem claro, em 
todas as suas declarações e, inclusive no livro A 
Governança da China, que este é o seu lema e 
a sua maneira de liderar o  país. Como podemos 
observar, a sua forma de conduzir a nação pode 
ser um exemplo para os que prezam por relações 
amistosas e prósperas no contexto global.

A construção de 
comunidades 
de futuro 
compartilhado 
em áreas como 
o ciberespaço, 
saúde e 
oceano abre 
oportunidades 
para o Brasil. 

ser protagonista em muitas questões cruciais, sempre 
preservando o pacifismo e respeitando os preceitos 
do direito internacional.

A China transformou-se de fornecedora de mer-
cadorias a fonte de bens públicos. Mas, também, em 
uma grande compradora. Nesse sentido, beneficia-se 
da imensa população, o que resulta no aumento do 
poder de compra a cada dia e na consequente ele-
vação de suas importações, a fim de suprir todas as 
necessidades de consumo de seu povo. 

Como supracitado, as boas relações com os 
principais países do mundo têm sido uma das 
maiores prioridades elencadas pela diplomacia de 
Pequim. Nesse sentido, é notável o princípio de não 
alinhamento com situações de agressão. A China 
sempre preza pelo distanciamento de confrontos ou 
de fomento de conflitos. Esta tem sido uma marca 
bastante evidente desde o início do século. 

A política externa chinesa goza de extrema 
influência no cenário externo. A China declara, 
oficialmente, que “procura uma política interna-
cional independente e de paz”. Também define os 
alcances de seus esforços com base na “preservação 
da independência, da soberania e da integridade ter-
ritorial, criando um desenvolvimento internacional 
favorável para a reforma do país e para a construção 
da modernização, mantendo a paz mundial e o de-
senvolvimento comum”.

A diplomacia chinesa jamais agride, nunca im-
põe seus pontos de vista.  Os chineses sabem que 
sua forma de governo é única. Isso é um assunto 
interno, o qual Pequim jamais expõe como forma 
de tentar influenciar outros países. A diplomacia 
chinesa também é bastante focada no comércio, 

Médicos chineses 
chegam ao Peru para 
auxiliar no combate à 
pandemia. 

voltada para os negócios e os benefícios mútuos 
entre as partes. Outro fato que me chama a atenção 
são os projetos de ajuda da China a outras nações 
menos favorecidas, o CHINA AID. Vários países 
do continente africano têm sido beneficiados com 
projetos e com ajuda humanitária. Bolsas de estudo 
também são distribuídas, de acordo com o mérito 
acadêmico de estudantes em vários locais.

Por meio da ascensão pacífica, a China tem se 
tornado grande protagonista no mundo, e, na minha 
opinião, um exemplo de diplomacia que tem ajudado 
muitos de seus parceiros. 

A política externa da China, hoje, é baseada tam-
bém nas relações estratégicas com os países vizinhos 
e com as superpotências mundiais. Sempre voltada 
à luta pelos seus interesses nacionais e para criar um 
ambiente favorável ao desenvolvimento doméstico. A 
China também se preocupa com a boa imagem e com 
a impressão positiva do país no mundo, a longo prazo. 
Manter boas relações comerciais e relacionamentos 
estáveis é uma das propostas da nação asiática.

Não há históricos, nem relatos, de que, algum 
dia, a China tenha tentado impor o seu sistema de 
governança a outros países. A relação priorizada 
pelo governo chinês sempre tem sido pautada pelo 
respeito e pela cooperação.

Um dos pontos do conceito de diplomacia que 
merecem ser analisados, e comparados com a 
diplomacia chinesa, é o fato de que alguns países 
usam as relações exteriores de forma equivocada, 
ao causarem problemas e bloqueios, ao adotarem 
o autoritarismo e ao desrespeitarem a soberania de 
outros Estados. Nesse contexto, algumas nações 
acabam por se tornarem vítimas dessa situação face 
à necessidade econômica. 

A diplomacia evita guerras, violência e agressão 
–  Na minha opinião, a diplomacia chinesa é um 
exemplo a ser seguido pelo mundo. Mais do que 
isso, merece ser objeto de estudo profundo. Conhe-
cer as regras e as formas de governo é pressuposto 
fundamental para se ter uma base concreta sobre o 
que realmente acontece em nível global, onde estão 
os problemas e quais poderiam ser as soluções para 
muitos dos conflitos.

Obviamente, todos os países têm regras a cum-
prir. As Nações Unidas são uma referência de con-
dutas de direitos humanos, direitos territoriais e de 
saúde universal, mas também de condutas éticas e 
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Xi Jinping e o diálogo 
de civilizações 
Para o líder chinês, a diversidade e a harmonia – e não o choque de 
civilizações –  nos definem e propulsionam o progresso humano. 

No dia 18 de janeiro de 2017, em discurso 
pronunciado em Genebra, no escritório da 

ONU, ao refletir sobre as incertezas que afligem 
o mundo atual e as esperanças sobre o futuro, o 
presidente Xi Jinping afirmou que a “diversidade 
das civilizações não só define nosso mundo como 
também impulsiona o progresso da humanidade”. 
São duas sábias observações que contrastam com 
a visão do “choque de civilizações”, muito difun-
dida hoje no Ocidente, segundo a qual no mundo 
pós-Guerra Fria a rivalidade entre as superpotências 
foi substituída pelo choque de civilizações e que no 
futuro as relações entre Estados e grupos de diferen-
tes civilizações serão cada vez mais antagônicas1. 

As visões de mundo assumidas pelas lideranças 
globais não são apenas instrumentos inofensivos 
utilizados para interpretar a realidade. São prin-
cipalmente guias indispensáveis para o exercício 
da política internacional. Infelizmente, muitas 
lideranças políticas do Ocidente ainda estão presas 
à velha mentalidade da Guerra Fria que vê o mun-
do dividido entre grandes potências em disputa 
pela hegemonia econômica e ideológica.  Outras 
enxergam o mundo atual a partir do paradigma do 
“choque de civilizações”. Ao agirem de acordo 
com essas visões, esses líderes globais tornam 
o mundo um lugar mais inseguro, onde o ódio, 
a intolerância política e religiosa e a xenofobia 

ameaçam a própria existência da humanidade, 
sobretudo das populações mais pobres.

Nenhuma dessas formas de interpretar o mun-
do em voga no Ocidente contribuem para resolver 
os grandes problemas que nos afligem atualmente, 
tais como a pobreza, as pandemias, os conflitos 
étnicos e religiosos, o terrorismo, a ameaça nucle-
ar, as crises migratórias e as emergências climáti-
cas.  Só uma nova concepção, que veja o mundo 
como a “casa de todos”, no qual todos os “países 
devem se ajudar como passageiros do mesmo 
barco” será capaz de oferecer um guia prático 
para o enfrentamento desses grandes desafios. É 
essa nova visão que nos oferece o presidente Xi 
Jinping, ao propor o diálogo entre as civilizações 
para a construção de uma comunidade de futuro 
compartilhado para a humanidade.

Baseado na experiência da própria China, um 
estado-civilização multicultural cuja grandeza e 
longevidade baseou-se na capacidade de convi-
ver com distintas culturas ao longo dos séculos e 
incorporar diferentes contribuições, o presidente 
Xi Jinping nos propõe uma visão mais otimista e 

esperançosa para o futuro da humanidade. Con-
trapõe ao conceito de choque de civilizações o 
conceito de diálogo de civilizações como o único 
caminho possível para a construção de um mundo 
de paz onde todos possam ter assegurado o direito 
ao progresso e à felicidade. 

Ao refletir sobre as três questões cujas respos-
tas todos procuramos: De onde viemos? Onde 
estamos agora? E para onde vamos?, o presidente 
Xi nos lembra que “existem mais de 200 países e 
regiões, mais de 2.500 grupos étnicos e numerosas 
religiões no mundo. Diferentes histórias, condi-
ções nacionais, etnias e costumes dão origem a 
diferentes civilizações, tornando multicolorido o 
mundo. Não existem civilizações superiores ou 
inferiores; elas se diferem apenas pela identidade 
nacional e localidade. A diversidade das civili-
zações não deve ser motivo de conflitos globais, 
ao contrário, deve ser um motor que impulsiona 
o progresso das civilizações humanas. Cada 
civilização possui seu próprio encanto singular 
e origem e é um tesouro de toda a humanidade. 
As diversas civilizações devem aprender umas 
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com as outras para alcançar o progresso comum. 
Devemos promover a aprendizagem e o inter-
câmbio mútuo entre as civilizações e torná-los 
motores de avanço da sociedade humana e elos 
de ligação para a salvaguarda da paz mundial”2.

Na mesma linha, ao discursar na ONU, por 
ocasião da 70ª sessão da Assembleia Geral, no 
dia 15 de setembro de 2015, o presidente Xi 
declarou que “devemos reforçar o intercâmbio 
entre civilizações, buscando a ‘harmonia na di-
versidade’ e o aprendizado mútuo. A diversidade 
das civilizações humanas confere ao mundo uma 
riqueza de cores. Ela fomenta os intercâmbios e 
estes produzem a integração que torna o progres-
so possível. A coexistência das civilizações ba-
seia-se no espírito da ‘harmonia na diversidade’. 
Somente com o respeito e aprendizado mútuos 
e a coexistência harmoniosa, o mundo pode 
manter sua diversidade e prosperar. As diferentes 
civilizações cristalizam respectivamente as sabe-
dorias e as contribuições de diferentes nações e 
nenhuma delas é superior às outras. Diferentes ci-
vilizações devem manter diálogos e intercâmbios 
ao invés de tentar excluir ou substituir umas às 
outras. A história da humanidade é um grandioso 
processo de intercâmbio e aprendizado mútuos e 
de integração entre diferentes civilizações. De-
vemos respeitar todas as civilizações, tratar-nos 
como iguais, aprendermos uns com os outros, 
bem como assimilar os pontos fortes de cada 
um para conquistar o desenvolvimento criativo 
da civilização humana”3.

Podemos ver, a partir dessas palavras do pre-
sidente Xi Jinping, que o intercâmbio e a apren-
dizagem entre as civilizações com o objetivo de 
construir uma comunidade mundial de futuro 
compartilhado é um tema central no seu pensa-
mento sobre as relações internacionais e contrasta 
profundamente com a visão de diversas lideranças 
ocidentais que só conseguem enxergar as relações 

internacionais a partir do prisma do conflito e da 
disputa por hegemonia.

No século passado, as disputas hegemônicas 
e a política de grande potências provocaram 
grandes tragédias para a humanidade. Durante 
o século XX o mundo passou por duas guerras 
mundiais e dezenas de conflitos armados que 
provocaram sofrimento e milhões de mortes. As 
maiores vítimas foram sempre os habitantes dos 
países pobres, onde ocorreu a maior parte desses 
conflitos nas últimas décadas. Para que, no século 
XXI, não se repitam os mesmos erros do passado, 
o presidente Xi propõe uma nova abordagem ba-
seada na cooperação internacional e no diálogo de 
civilizações. Trata-se de uma nova visão política 
que, se abraçada pela comunidade internacional, 
poderá criar condições para uma nova etapa da 
história humana no século XXI. 

Nunca na história da humanidade as condições 
objetivas para a construção dessa comunidade 
mundial de futuro compartilhado estiveram 
tão presentes. Como afirma o presidente Xi, 
“estamos em época de grande desenvolvimen-
to, grande transformação e grande reajuste, 
paralelamente à ampliação da multipolarização 
mundial e globalização econômica e ao progresso 
contínuo da informatização social e diversifica-
ção cultural. Ao mesmo tempo, uma nova rodada 
da revolução científico-tecnológica e industrial 
está ganhando forma; os países estão cada vez 
mais interconectados e são mais interdependen-
tes, compartilhando o mesmo futuro e sorte; 
o engrandecimento das forças pela paz supera 
amplamente o aumento dos fatores de guerra; e 
a corrente do nosso tempo pela paz, desenvol-
vimento, cooperação e benefício compartilhado 
ganha cada vez mais impulso”4.

Não se trata, entretanto, de uma tarefa simples, 
pois se de um lado as condições objetivas para 
a construção dessa ecocivilização global, como 

propõe o presidente Xi, existem, os desafios, como 
ele adverte, também não são pequenos.  É preciso 
que o fator subjetivo, ou seja, a vontade política 
favorável a essa nova visão de mundo, também 
esteja presente e que as principais lideranças mun-
diais abandonem a velha mentalidade da Guerra 
Fria. Como lembrou o presidente Xi em discurso 
na abertura da Conferência sobre Diálogo de Civi-
lizações Asiáticas, em 15 de maio de 2019, “com 
o aprofundamento da multipolarização mundial, 
globalização econômica, diversidade cultural e 
informatização social, a sociedade humana terá 
um futuro esperançoso. No entanto, as incertezas 
e instabilidades que surgiram no cenário mundial 
deixam os desafios já existentes mais severos. 
Pessoas de todos os países devem trabalhar em 
conjunto para responder aos desafios”5.

O mundo passa hoje por uma experiência trau-
mática – a pandemia da Covid-19 – que torna a 
necessidade de as lideranças globais adotarem essa 
nova visão de mundo proposta pelo presidente Xi 
Jinping ainda mais urgente. A República Popular 
da China vem dando o exemplo: é o país do mundo 
que tem se mostrado mais solidário com os países 
pobres e em desenvolvimento no combate à pan-
demia. “Há mais vacinas chinesas nos braços dos 
latino-americanos e nos dos habitantes de outros 
países em desenvolvimento”, disse Clare Wenham, 
professora assistente de política de saúde mundial 
da London School of Economics, ao comentar o 
fato de que as vacinas chinesas são predominantes 
nas campanhas de vacinação na América Latina, 
a região mais gravemente atingida pela Covid-19. 
Conforme informa o jornal Financial Times, “a 
China remeteu mais de metade dos 143,5 milhões 
de doses de vacinas entregues aos dez países mais 
populosos da região. Empresas chinesas, lideradas 
pela Sinovac, entregaram 75,8 milhões de doses 
acabadas ou componentes fundamentais para a 
produção de doses a esses dez países até agora”6. 
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Segundo o Wall Street Journal, a China construiu 
no novo aeroporto de Addis Abeba, na Etiópia, 
um enorme centro para acelerar a distribuição de 
vacinas em toda a África.  De acordo com relata o 
jornal, os chineses construíram naquele aeroporto 
um enorme frízer, do tamanho de um campo de 
futebol para o armazenamento das vacinas7 .

Enquanto muitas lideranças ocidentais falam 
em termos vagos sobre democracia e direitos 
humanos, mas na prática adotam uma política 
egoísta cujo objetivo é manter sua supremacia 
global e os privilégios de sua própria população, a 
China mostra, com atitudes práticas, que um outro 
mundo é possível, baseado na solidariedade entre 
os povos e no diálogo entre as civilizações, como 
proposto pelo presidente Xi Jinping.

Diferentes 
civilizações 
devem manter 
diálogo e  
intercâmbio ao 
invés de tentar 
excluir ou 
substituir umas 
às outras. 

A experiência 
traumática da 
pandemia da 
Covid-19 torna 
mais urgente 
a adoção de 
uma visão de 
mundo mais 
solidária e 
inclusiva. 
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O Mar do Sul da China atualmente faz parte 
da Rota da Seda Marítima do século 21 e, como 
tal, chamou a atenção acadêmica e da mídia em 
termos do que representa nas questões de comércio 
e segurança mundiais. Por ali passa um terço do 
comércio marítimo mundial (China Power Team, 
2017). Outro ponto que fundamenta as disputas 
são os recursos naturais existentes na região: pe-
tróleo e gás natural. Além disso, há ainda tensões 
geradas por questões ambientais e de segurança 
alimentar, já que a população costeira depende da 
pesca como meio de subsistência.

As preocupações em termos de segurança são 
motivadas pelo temor de que a infraestrutura de 
transporte possa ser usada tanto para fins comer-
ciais quanto militares. No entanto, a RPCh nunca 
impediu a liberdade de navegação no Mar do Sul da 
China e um eventual bloqueio efetuado por Pequim 
não é razoável, uma vez que a RPCh é o principal 
beneficiário do comércio que atravessa a região.

Os vários desafios apresentados no Mar do 
Sul da China são tratados dentro do escopo da 
governança chinesa do presidente Xi Jinping. Por 
ocasião do 60o aniversário dos “cinco princípios de 
coexistência pacífica”, Xi Jinping afirmou que “a 
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O Mar do Sul da China (南海) consiste em 
mais de 200 ilhas, falésias e recifes agrupados 

principalmente nos arquipélagos Paracels  (西沙
群岛) e Spratly (南沙群岛). Essas formações são 
objeto de disputas entre a República Popular da 
China (RPCh), Vietnã, Filipinas, Malásia e Bru-
nei devido à sobreposições de áreas contíguas. A 
região foi palco de batalhas em 1974 e em 1988 
e é objeto de frequentes atritos entre as partes 
envolvidas (Hayton, 2014).

A China reivindica cerca de 90% da região e, 
na história recente, começou a demarcar limites 
em 1949, durante o governo nacionalista do 
Kuomintang, ao inserir nos mapas a linha de 
onze traços. Em 1953 houve reavaliação da área 
e a linha passou a ter nove traços, demarcando 
as atuais reivindicações chinesas. O cenário 
contemporâneo bem como as disputas acerca dos 
direitos de soberania têm como epicentro as de-
mandas da RPCh. As reações ao posicionamento 
chinês vêm não apenas dos vizinhos diretamente 
envolvidos, mas também por parte de Estados 
que não detêm interesses territoriais na região, 
como os EUA, Austrália e Japão. 

De acordo com o posicionamento oficial do 

Governança chinesa e o Mar 
do Sul da China
Questão é tratada dentro dos princípios chineses de     
coexistência pacífica e diálogo em pé de igualdade. 

China não interfere nos assuntos internos de outros 
países nem impõe a sua vontade aos outros” (Xi, 
2014). Os cinco princípios são frequentemente 
usados para reafirmar o propósito da RPCh de 
implementar uma ordem harmoniosa e pacífica.

Em discurso proferido no Congresso Nacional 
da Indonésia em 2013, o presidente Xi Jinping 
enfatizou a importância da construção da Rota da 
Seda Marítima do Século 21. Na ocasião, ressal-
tou o quão profundos são os laços entre a RPCh 
e os Estados membros da ASEAN, “ligados por 
montanhas e rios e pela afinidade sanguínea” (Xi, 
2013). Reforçou a necessidade de diálogo regular 
sobre a segurança regional para que a Rota da Seda 
Marítima se concretize. Destacou ainda:

“No que diz respeito às divergências e litígios 
existentes entre a China e alguns países do Sudeste 
Asiático em termos da soberania territorial e dos 
direitos marítimos, os envolvidos devem persistir 
sempre em resolver as divergências e litígios de 
maneira adequada, por via pacífica e através do 
diálogo em pé de igualdade e consultas amistosas, a 
fim de salvaguardar os interesses gerais das relações 
bilaterais e de estabilidade regional” (Xi, 2013).

Assim, a governança chinesa acerca da re-
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“O mar é grandioso por receber todos os rios.”

governo chinês, há evidências de que a área em 
disputa é parte da China desde tempos imemo-
riais1. Alguns documentos apontam o controle 
chinês sobre a região desde a dinastia Song 
(Ministry of Foreign Affairs, 2014) ou mesmo 
desde a dinastia Shang (Levanthes, 1994). Pe-
quim frequentemente refere-se às expedições 
navais realizadas por Zheng He entre 1405 e 
1433 (Dreyer, 2007) para legitimar sua postura.

Os feitos de Zheng He são relevantes não só 
por ter alcançado a península arábica e o leste do 
continente africano mas também por simbolizar 
a pretensão pacífica da RPCh como potência que 
retorna a seu lugar natural. A construção de uma 
comunidade global de futuro compartilhado (人类
命运共同体) parte dessa premissa e propõe uma 
nova forma de governança global:

“O sonho chinês está interligado com os 
sonhos das pessoas de todos os outros países. 
O povo chinês e o povo de outros países devem 
apoiar e ajudar uns aos outros para realizar seus 
respectivos sonhos. A China espera trabalhar 
com todos os outros países, seus vizinhos em 
particular, para alcançar o desenvolvimento e a 
prosperidade comuns” (Xi, 2014).

Por Mariana Burger Presença chinesa no 
Mar do Sul da China. 
As ilhas Spratly, 
juntamente com as 
ilhas Paracels, formam 
os dois principais 
arquipélagos da região.   
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gião do Mar da China é pautada no diálogo, na 
solução pacífica de controvérsias e na busca da 
prosperidade regional. O presidente Xi Jinping 
fala abertamente em “abandonar a mentalidade 
de Guerra Fria e preconizar um novo conceito 
de segurança integral, comum e cooperativa” 
(Xi, 2013). Dessa forma, um conflito armado na 
região colide com a proposta de Pequim para a 
consolidação da Rota Marítima da Seda.

Também em 2013, em simpósio sobre os 
trabalhos diplomáticos com os países vizinhos, o 
presidente Xi Jinping reforça a promoção da paz 
e estabilidade regional como principal propósito 
da diplomacia chinesa. Segundo o presidente, é 
preciso “interpretar o sonho chinês a partir da 
aspiração dos povos dos países vizinhos por uma 
vida melhor e pela perspectiva da prosperidade 
regional, fazendo com que o senso de comunidade 
de futuro compartilhado se enraíze nos países em 
nosso entorno” (Xi, 2103, 2).

Pequim não tem como propósito a militarização 
do Mar do Sul da China, como afirmou o presi-
dente Xi por ocasião de sua visita a Washington 
em 2015. No entanto, a constante presença de 
forças militares externas à região faz necessária 
a ostensiva proteção do território chinês. As 
operações militares e exercícios conduzidos não 
apenas pelos EUA, mas também pela Grã-Bre-
tanha, França e Japão “violam as leis chinesas e 
internacionais, infringem a soberania da China e 
ameaçam a paz, a estabilidade e a boa ordem em 
águas relevantes” (Lu).

A RPCh segue adiante com o projeto de desen-
volvimento pacífico, conduzida por antigo pensa-
mento chinês que afirma que “um país belicoso, 
não importa quão grande seja, um dia perecerá”. 
Assim, nota-se por parte do governo chinês cons-
tante esforço em manter aberto o diálogo com as 
partes interessadas nas disputas territoriais. Even-
tuais atritos são tratados, principalmente, de forma 
bilateral, buscando “pontos em comum e os pontos 
de convergência de interesses” (Xi, 2013). Além 
disso, em 2002 a RPCh assinou junto à ASEAN 
a Declaração de Conduta das Partes no Mar do 
Sul da China (DOC) com vistas à elaboração do 
Código de Conduta (COC), atualmente em fase 
de negociação.

Em 2017, em discurso pronunciado na sede da 
ONU, o presidente Xi Jinping afirmou que: “A 

Pequim não  
tem como 
propósito a 
militarização 
da região, mas 
a presença 
constante 
de forças 
estrangeiras 
torna necessária 
a proteção 
ostensiva.       
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Notas
1. Acredita-se que em 1975 Deng Xiaoping disse a seu cor-
respondente vietnamita que as ilhas no Mar do Sul da China 
pertencem à China desde tempos remotos. Desde então, a frase 
vem sendo repetida por oficiais do governo (Hayton, 2014).  
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China vai seguir inabalavelmente o caminho do 
desenvolvimento pacífico. Por mais desenvolvida 
que seja sua economia, a China jamais buscará a 
hegemonia, a expansão, nem a criação de esferas 
de influência. A história comprovou e continuará 
comprovando isso” ( Xi, 2017).

A proposta de construção de uma comunidade 
de futuro compartilhado para a humanidade está 
fundamentada no conceito chinês de harmonia, que 
busca reconciliar diferenças e conflitos. Assim, a 
busca chinesa por um mundo harmonioso passa, 
necessariamente, pelo Mar do Sul da China uma 
vez que a concretização do sonho chinês tem como 
um dos principais focos a estabilidade regional. 
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Xi Jinping e o 
“espírito do tempo” 
A China faz ao mundo um chamado à razão com 
base no multilateralismo, no respeito à soberania 
dos países e tolerância com as diferenças.

Por Elias Jabbour 
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médica locais.

O papel da geração dirigente nucleada por Xi 
Jinping à frente tanto da República Popular 

da China quanto do Partido Comunista da China 
(RPCh) não pode ser compreendido sem uma am-
pla visão de processo histórico. A ausência desta 
visão pode produzir visões distorcidas tanto desta 
figura ímpar da história do movimento comunista 
internacional quanto da história recente da China.

Bom lembrar que há cerca de três décadas o 
mundo assistia a uma ofensiva de caráter reacio-
nário que atingia todos os aspectos da vida social. 

Desde a ciência até as artes. Do direito à política 
e, principalmente, na relação entre os países. 
O socialismo, enquanto perspectiva histórica e 
civilizacional, havia sido expelido do horizonte 
estratégico. A apostasia alcançou ápice nas figuras 
de Gorbachev e Yeltsyn e na arrogância liberal ex-
pressada na máxima de Francis Fukuyama sobre o 
“fim da história”. O imperialismo norte-americano 
partiu à realização de sua estratégia de dominação 
global. A invasão do Iraque e do Afeganistão nos 
primeiros anos do presente século denunciavam 
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algo que a hipocrisia da defesa da “democracia”, 
da “liberdade” e dos “direitos humanos” pouco 
revelava. O imperialismo partiu à construção de 
uma ditadura militar global com efeitos deletérios 
sobre a humanidade sentidos até o tempo presente.

O conceito de globalização fora amplamente 
vendido como a panaceia de um novo tempo 
à humanidade. A “paz perpétua” de Kant seria 
alcançada com o espraiamento de instituições po-
líticas e econômicas de caráter liberal. Instituições 
multilaterais (FMI, Banco Mundial) e think tanks 
a serviço do imperialismo municiaram material-
mente todo um arsenal de propaganda e compra de 
cérebros. Ao lado disso, a realidade ia impondo-se 
ao mundo: a globalização financeira acelerada na 
década de 1990 ia produzindo um rastro de crises 
cada vez mais violentas até alcançar o fatídico ano 
de 2008. A paz nunca foi possível. Durante toda a 
administração Clinton ocorreram 46 intervenções 
militares dos EUA mundo afora, contra 17 durante 
toda a Guerra Fria. O mundo tornou-se um lugar 
mais instável e inseguro. 

O passo chinês era mais paciente. E inteligen-
te. Após ser palco da maior revolução social do 
século XX, e passar por cerca de três décadas 
em busca de um caminho próprio ao seu desen-
volvimento, as reformas econômicas lançadas 
por Deng Xiaoping em 1978 marcam um salto 
qualitativo na estratégia nacional chinesa. Ante-
cipando-se à decadência do padrão de acumula-
ção fordista que acometeu fortemente as outras 
experiências socialistas, o país passa a ter como 
meta a construção de uma grande base material 
capaz de prover a nação de segurança suficiente 
ao prometido rejuvenescimento nacional.

Xi Jinping chega aos postos máximos do 
PCCh e do Estado no biênio 2012/2013. O mun-

2020) são pressupostos à materialização da pro-
posta apresentada por Xi Jinping de construção 
de uma “comunidade de futuro compartilhado”. 
Trata-se do contraponto à globalização neoliberal, 
uma expressão internacional da chamada “Nova 
Era” à qual está a ingressar o socialismo com 
características chinesas. Xi Jinping é expressão 
do “universal no particular” que envolve a síntese 
entre o destino humano e o sucesso da empreitada 
da construção do socialismo no Estado-Civiliza-
ção mais antigo do planeta.

Os acontecimentos foram precipitando não 
o confronto entre os dois sistemas sociais anta-
gônicos. Mas a “Nova Era” à qual se referiu Xi 
Jinping por ocasião do 19o Congresso Nacional 
do PCCh ficou evidente nos feitos recentes do 
país e em seu crescente peso positivo no mun-
do. Em 40 anos a China logrou não somente 
alcançar tecnologicamente os países capitalistas 
mais avançados em setores econômicos funda-
mentais quanto provou ser possível utilizar a 
ciência para fins de alcançar objetivos de grande 
monta. Eliminar a pobreza extrema no país mais 
populoso do mundo é um fato tão marcante à 
história humana quanto a chegada do primeiro 
ser humano ao espaço. 

A prática é o critério à verdade – Criar capaci-
dade produtiva e institucional para promoção de 
soluções à presente pandemia é um “ensaio geral” 
da comunidade de futuro compartilhado: metade 
da produção chinesa de vacinas é exportada, e os 
34 países mais pobres do mundo estão recebendo 
doações massivas de insumos médicos e hospi-
talares, além das próprias vacinas necessárias à 
imunização de sua população. O enriquecimento 
comum das nações é fundamental ao progresso 

A China de Xi 
Jinping é o único 
país do mundo 
com capacidade 
para propor 
um caminho 
alternativo para 
a humanidade. 

humano. A exportação de imensos bens públi-
cos sob forma de ferrovias, portos, aeroportos, 
hospitais e rodovias anexas ao projeto “Cinturão 
e Rota” é chama de esperança em um mundo 
despedaçado por crises financeiras. 

O que seria o “espírito do tempo” representado 
por Xi Jinping? O mundo vive uma nova onda de 
irracionalidade irradiada pelo imperialismo nor-
te-americano. A crise sistêmica do capitalismo é 
gasolina na fogueira de um sistema incapaz de se 
autossustentar. Xi Jinping é o representante má-
ximo de uma sociedade amplamente guiada pela 
ciência. A ciência e sua vitória sobre as sombras 
lançadas pelo capitalismo é parte do “espírito do 
tempo”. O legado de Xi Jinping confunde-se com 
uma concepção de socialismo que pode muito bem 
ser visto como uma formação econômico-social 
em que a razão prevalece sobre o atraso e o es-
pontâneo. Ao lado disso, o horizonte apontado à 
humanidade pela engenharia social mais avançada 
(China) de nosso tempo é chama de esperança.

O caminho chinês e, consequentemente, da hu-
manidade a uma era universal de paz e prosperidade 
não será nada fácil, nem tampouco tranquilo. A ve-
lha ordem em crise insiste em existir. A instabilidade 
e mesmo a tendência ao caos sistêmico são regulari-
dades a serem observadas com mais atenção. Toda 
uma era pós-pandemia em que o peso da China e do 
seu sistema socialista tende a se elevar não deverá 
ser objeto de tolerância. Nessas circunstâncias é 
que fazem a diferença figuras históricas capazes de 
sintetizar o “espírito do tempo”. Como Lênin em 
seu tempo, um peregrino da paz, Xi Jinping espelha 
o universal no particular. Vivemos tempos de muitas 
preocupações, incertezas e violência sistêmica. 
Mas Xi Jinping e sua China indicam, também, que 
vivemos tempos de grandes esperanças!

 

do vivia e convivia com as incertezas da crise 
financeira internacional de 2008 e o imperialismo 
inaugurava uma nova etapa de agressividade. 
As intervenções na Líbia, a clara tentativa de 
desestabilização contra o Irã, Síria, guerra híbri-
da contra o Brasil e a escalada contra a Rússia e 
Venezuela deixavam mais claro que a luta pela 
paz e a necessidade de uma globalização em 
direção oposta à proposta na década de 1990 
deveria ser posta na ordem do dia. A China de 
Xi Jinping seria o único país do mundo com 
força econômica acumulada com capacidade de 
propor um outro caminho à humanidade. É neste 
contexto que deve se inserir o papel da liderança 
de Xi Jinping e o “espírito do tempo” encarnado 
por sua liderança.

O “espírito do tempo” demandava um chamado 
do mundo à razão. Essa razão deveria estar assen-
tada no multilateralismo, no respeito à soberania 
dos países e tolerância com as diferenças. Uma 
nova governança mundial deveria proporcionar 
um ambiente internacional em que os países mais 
fortes deveriam servir de base ao desenvolvimento 
dos mais débeis. Investimentos e oportunidades 
produtivas deveriam substituir a insanidade dos 
mercados financeiros. Cada país deveria ser livre 
para fazer suas próprias escolhas. Suas opções 
políticas e econômicas não poderiam se transfor-
mar em respaldo a agressões injustificadas contra 
suas soberanias. O “nacionalismo de um país” é 
incompatível com as demandas dos países e povos 
que compõem nossa aldeia global.

O impressionante desenvolvimento econômico 
da República Popular da China e a respectiva 
base material correspondente a este avanço sem 
precedentes na história humana (crescimento 
econômico médio acima de 9% entre 1978 e 
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A busca da China pelo desenvolvimento 
econômico com um modelo socialista “de 

características chinesas” surpreendeu o mundo ao 
resultar em décadas de crescimento incomparável. 

A mudança de postura adotada pelo presidente 
Xi Jinping em relação ao seu predecessor Deng 
Xiaoping resultou na centralização de poder e 
na expansão do papel do Partido Comunista, 
não apenas na política do país, mas também na 
implementação de regulamentações e, conse-
quentemente, na construção de uma nova fase de 

Como Xi Jinping está 
liderando a China para 
se tornar uma potência 
econômica tecnológica
Os desafios de hoje são totalmente diferentes dos de Deng Xiaoping. Vanessa 
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volvimento econômico devem ser sustentados, 
mas, mais importante que isso, novas estratégias 
também precisam ser traçadas. 

O país entrou em uma nova fase de políticas 
econômicas, com condições e desafios total-
mente diferentes daqueles enfrentados por Deng 
Xiaoping. Os objetivos de crescimento passaram 
a ser cada vez menos relacionados à “abertura 
econômica” e mais à “independência econômi-
ca”, e as políticas de desenvolvimento apontam 
para um crescimento estável e estrategicamente 
direcionado para atender às demandas internas.

Assim, a China começou a inverter a sua 
postura em relação à sua abertura política e 
econômica, aumentando sua agenda externa e se 
posicionando como uma força estratégica para o 
desenvolvimento global.

Quando essa nova filosofia foi impulsionada, a 
economia chinesa registrou a sua mais baixa taxa 

políticas de desenvolvimento econômico. 
Pequim se reformulou como uma grande po-

tência, buscando criar um sistema que atendesse 
aos objetivos mais ambiciosos do governo cen-
tral, o que acabou por resultar no atual modelo 
de desenvolvimento econômico, com foco em 
inovações, grandes investimentos e incentivos 
políticos voltados para a ciência e tecnologia.

Em busca da construção do China dream, o 
governo de Xi Jinping adotou a visão de que 
os esforços do passado para alcançar o desen-

de crescimento anual em 25 anos, de “apenas” 
6,9%, em 2015. Essa desaceleração resultou 
em uma série de interpretações e julgamentos 
sobre a possível falta de visão estratégica do 
presidente Xi Jinping. Apesar disso, a qualidade 
de vida e o padrão de consumo internos conti-
nuaram a crescer.

Poucos anos depois, em 2018, foi lançado o 
Made in China 2025, uma política industrial com 
objetivos de expandir rapidamente os setores 
de alta tecnologia e desenvolver uma base de 
manufatura avançada. 

Em 2020, quando a economia da China se 
recuperava dos impactos causados pela pandemia 
enquanto o coronavírus se espalhava pelo mundo, 
o desenvolvimento da nova estratégia econômica 
acelerou, e o resultado daquele ano mostrou que 
o país asiático foi a única potência econômica 
mundial a ter um crescimento positivo. 
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e acabaram por dominar vários setores relacio-
nados à inteligência artificial, mídias sociais, 
compras coletivas, livestreamings, e de logística 
interna, um ecossistema que controla o acesso à 
informação, tecnologia e finanças. 

Esse cenário resultou em um fortalecimento 
de normas e políticas de controle por parte do 
governo central, visando não apenas a regula-
mentação desses setores de forma interna, mas 
também para servir como uma demonstração 
de que os investimentos estrangeiros no setor 
estarão protegidos.

As novas regras antimonopólio, a emenda 
à lei das patentes, a criação dos projetos de 
lei de proteção de dados e de informações 
pessoais são alguns dos principais marcos 
regulatórios que demonstram o compromisso 
de Pequim com o desenvolvimento da ciência e 
tecnologia, alinhado ao aumento da capacidade 
industrial doméstica.

Apesar das restrições e limites impostos pelas 
novas regulamentações – e pelas tantas outras 
que estão por vir –, o setor de tecnologia é o que 
mais atrai investimentos estrangeiros, e parte 
da estratégia do governo para isso é oferecer 
diversos incentivos.

Além de já estar desenvolvendo, por exemplo, 
a tecnologia 6G, a China possui, em seu territó-
rio, diversas empresas, nacionais e estrangeiras, 
desenvolvendo e testando tecnologias que usam 
inteligência artificial para a criação de softwares 
que serão utilizados nas mais diversas áreas, 

como transportes e construções.
Na busca pela autossuficiência no âmbito das 

inovações tecnológicas, especialmente após a 
guerra comercial com os Estados Unidos, a China 
não está medindo esforços para fazer progresso 
com suas capacidades domésticas para a produ-
ção de tecnologias que, até então, dependia de 
outros países para possuir.

Como foi reiterado diversas vezes pelo presi-
dente Xi Jinping, o país está seguindo o caminho 
da modernização para se tornar um grande centro 
mundial de ciência e inovação.

Sob a liderança de Xi, o socialismo com carac-
terísticas chinesas segue em direção a um futuro 
autossuficiente, para alcançar o tão almejado 
China dream, através de políticas sustentáveis 
e de desenvolvimento tecnológico, com foco 
nas demandas locais e um novo posicionamento 
como potência mundial. 

Os efeitos econômicos do coronavírus em 
outras potências mundiais a longo prazo ainda 
são incertos, mas o fato é que a China tomou 
a liderança no desenvolvimento de novas 
tecnologias, o que já está alterando todo o 
sistema de governança global da forma como 
conhecemos hoje.

Estamos preparados para aprender com os 
acertos de Xi Jinping e aceitar a China como 
potência tecnológica? Seja qual for a resposta, os 
fatos não mudam, e aparentemente a nova revo-
lução tecnológica, tão antecipada pelas potências 
ocidentais, será liderada pelo “país do meio”.
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Se até então os planos de Pequim ainda não 
estavam claros, a partir daquele momento não 
restaram mais dúvidas de que o principal mo-
tor econômico do país passou a ser o mercado 
interno, com as exportações e investimentos 
estrangeiros em segundo plano. 

Obviamente, isso não quer dizer que a China 
deixaria de investir em parcerias comerciais ou 
na implementação de políticas econômicas e 
diplomáticas para fortalecer o seu posiciona-
mento na comunidade internacional, mas que 
a postura adotada pelo país nessas relações 
passaria a ser outra, mais firme e sólida. E é o 
que vem acontecendo. 

Trata-se de uma etapa de integração, em que 
Pequim pretende aliar incentivos ao mercado 
interno e externo, com o objetivo principal de 
ser mais independente economicamente, se 
posicionando cada vez mais como liderança 
global em busca de um desenvolvimento eco-
nômico sustentável.  

Essa estratégia complementar, conhecida 
também como de dupla circulação ou circulação 
dual, que se concentra em políticas domésticas 
para incentivar a produção local de bens e servi-
ços de qualidade, com um investimento pesado 
em P&D, ao mesmo tempo que continua estimu-
lando o intercâmbio com outros países, tornou-se 
um dos lemas do governo de Xi Jinping nesse 
período “pós-pandemia”. 

Nesse mesmo contexto foi traçado o 14o Plano 
Quinquenal (2021-2025), que pela primeira vez 
não deu ênfase ao estabelecimento de metas de 
crescimento do PIB, mas à performance qualitati-
va da economia, com foco na indústria doméstica 
de bens e serviços, e com políticas alinhadas ao 
desenvolvimento sustentável, inovação tecnoló-
gica e à segurança do consumidor.

O início de 2021 destacou-se, entre outras coi-
sas, pela divulgação de uma série de leis e normas 
administrativas, em alinhamento com as diretrizes 
do Plano Quinquenal, com foco na regulamenta-
ção do setor de tecnologia, além da divulgação de 
instruções para implementação de fatores especí-
ficos para o investimento sustentável. 

Além disso, os primeiros meses do ano também 
apresentaram números surpreendentes relaciona-
dos ao comércio eletrônico, que foi essencial na 
recuperação econômica do país durante e após o 

controle da pandemia, e atingiu uma marca his-
tórica e inédita, ultrapassando mais de 50% das 
vendas totais de varejo realizadas no país. 

O crescimento desse setor ocorreu concomi-
tantemente com a ampliação das plataformas 
online de serviços e pagamentos, da integração 
entre redes sociais e plataformas de compra e 
venda, e do lançamento do yuan digital – este 
último que já está servindo como modelo para 
outras moedas digitais, inclusive pelo Banco 
Central brasileiro. 

A estratégia econômica chinesa de dupla 
circulação, no que se refere ao fator interno, 
parece ter alavancado com certa dependência 
das plataformas digitais e das novas tecnolo-
gias que envolvem produção e logística. O que 
não é por acaso, uma vez que o país liberou 
dezenas de bilhões de dólares de empréstimos 
para a indústria de tecnologia com o intuito de 
incentivar o setor.  

O desenvolvimento de inovações do setor 
tecnológico, juntamente com tudo o que envolve 
pesquisa, produção e distribuição de produtos e 
serviços da indústria tecnológica, tem potencial 
para ser o principal propulsor econômico do 
país nos próximos anos, e o governo central está 
investindo cada vez mais nessa projeção.

A estratégia de desenvolvimento impulsiona-
do pela inovação tecnológica está diretamente 
vinculada à da dupla circulação, e esses são 
temas extremamente relevantes para entender as 
diretrizes econômicas do governo chinês.  

O papel da tecnologia como uma das prin-
cipais forças motrizes para o desenvolvimento 
econômico e social do país destaca-se em todas 
as políticas do governo de Xi Jinping, que tem 
enfatizado reiteradamente que a China precisa de 
soluções científicas e tecnológicas para atingir a 
modernização e a autossuficiência.

Esse caminho não será, contudo, sem 
obstáculos. O fortalecimento das empresas 
chinesas no setor, e a forma como elas, em 
conjunto, criaram uma dependência estrutural 
na sociedade, apresentam desafios não apenas 
à competição, mas também ao controle do 
próprio Partido Comunista.

Os gigantes da tecnologia da China, tais como 
Baidu, Alibaba e Tencent, viram seu poder am-
pliado com o crescimento das demandas online, 

O principal 
motor 
econômico do 
país passou a 
ser o mercado 
interno, com 
exportações e 
investimentos 
estrangeiros em 
segundo plano. 

A China não 
está medindo 
esforços para 
produzir 
tecnologias a 
partir de suas 
capacidades 
domésticas, 
sem depender 
mais de outros 
países.  
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Uma das principais dificuldades para quem 
enfrenta o desafio de tentar entender o 

desenvolvimento da China em qualquer de suas 
diferentes e complexas dimensões é a rapidez 
das suas mudanças. Mas tão desafiante quanto 
acompanhar os movimentos conjunturais é não 
perder o fio das transformações mais estruturais 
que dão sentido a esses movimentos. 

No caso da tecnologia e da inovação não é 
diferente. As conquistas chinesas recentes nessa 
área têm sido bastante difundidas não apenas na 
literatura acadêmica, mas também pela imprensa, e 
pela própria visibilidade que os avanços tecnológi-
cos chineses, assim como de suas grandes empresas 
como Huawei, Alibaba, Tencent e Baidu, entre ou-
tras, têm tido no cenário internacional. Ao analisar 
os desdobramentos atuais e o papel central que o 
desenvolvimento tecnológico e a inovação têm 
tido na estratégia mais geral de desenvolvimento 
da China sob o governo de Xi Jinping, consubstan-
ciada na Estratégia Nacional de Desenvolvimento 
Impulsionado pela Inovação (国家创新驱动发展战
略), é importante não perder de vista que, ao mesmo 
tempo que existem aspectos efetivamente novos, 
também se verificam elementos de continuidade. 
Esta continuidade ocorre em torno da percep-
ção existente desde o surgimento da República 
Popular da China, de que a autodeterminação, a 
soberania nacional e o desenvolvimento econô-
mico e social não podem prescindir de um forte 
desenvolvimento científico e tecnológico. 

O período que se segue à Revolução de 1949 é 
marcado pela busca de consolidar a China como 
nação independente, depois de décadas de frag-
mentação, instabilidade e guerras (civil e contra 
inimigos externos). Os esforços de desenvolvi-
mento científico e tecnológico estiveram atrela-
dos a esse desafio.  A organização da Academia 
Chinesa de Ciências (CAS) teve papel central e 
coube a ela a liderança na elaboração do primeiro 
Plano Nacional de Ciência e Tecnologia em 1956. 
Embora listasse um conjunto grande de projetos 
de pesquisa, o plano ficou conhecido como 
“Duas Bombas e um Satélite”, em referência ao 
desenvolvimento da Bomba Atômica, da Bomba 
de Hidrogênio e do primeiro Satélite Chinês. 
Ao mesmo tempo, diversos outros Institutos de 
Pesquisa Governamentais e empresas estatais, em 
diferentes níveis administrativos, se dedicavam 
à pesquisa aplicada em áreas associadas aos 
desafios do processo de desenvolvimento chi-
nês, como energia, desenvolvimento industrial, 
agricultura, saúde, etc.

Em um contexto em que definir prioridades 
claras era fundamental dada a restrição de recur-
sos, essa forma de organização levou a resultados 
importantes, com a organização de uma estrutura 
de C&T bastante robusta para um país com 
um nível de renda per capita bastante baixo na 
época. No entanto, comparado aos avanços que 
ocorriam na estrutura de inovação nos países 
desenvolvidos e mesmo em outros países em 

desenvolvimento, o sistema chinês apresentava 
limitações, uma vez que a transformação de 
avanços científicos e tecnológicos em produtos 
inovadores sofria barreiras em uma estrutura de 
economia centralmente planejada, relativamen-
te isolada pelo contexto geopolítico, e onde a 
estrutura de incentivos para a transferência dos 
conhecimentos das instituições científicas para o 
sistema empresarial era praticamente inexistente.

Como não poderia deixar de acontecer, a 
abertura econômica da China a partir do final 
da década de 1970 engendrou um conjunto im-
portante de mudanças. Os sinais começavam a 
aparecer já com o fim da Revolução Cultural, e 
a importância da Ciência e da Tecnologia para o 
desenvolvimento da China foi reafirmada, sen-
do um dos pilares das “quatro modernizações” 
defendida por Deng Xiaoping.

As transformações no sistema de C&T se 
aceleraram e sofreram mudanças importantes ao 
longo das décadas de 1980 e 1990.  Em relação 
ao sistema centralizado do período anterior, a 
alocação de recursos diretamente ao sistema de 
institutos públicos é mesclada com um sistema 
mais concorrencial. Um outro conjunto de mu-
danças importantes ocorreu ao longo dos anos 
1990, quando começa a se institucionalizar a 
ideia de inovação como objeto das políticas, para 
além das políticas de C&T. Ao mesmo tempo, os 
mecanismos de apoio diversificam-se em termos 
de número de iniciativas e abrangência, assim 

Ciência, tecnologia, inovação 
e desenvolvimento na China 
sob o governo de Xi Jinping
Autodeterminação, soberania e desenvolvimento econômico têm  
como base um forte investimento em ciência e tecnologia. 

Por Celio Hiratuka
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como os instrumentos, que passam a abarcar 
elementos tributários, fiscais e financeiro.

Em relação ao sistema empresarial, se nos 
anos 1980 as Empresas de Vilas e Municípios 
tiveram um papel extremamente importante na 
geração de valor adicionado e emprego industrial, 
as mudanças nos anos 1990 vão dando origem a 
uma estrutura mais diversificada, com as empresas 
estatais permanecendo em setores estratégicos e 
um conjunto mais amplo de empresas privadas. 
É também um período em que as empresas es-
trangeiras passaram a ter maior visibilidade e 
proeminência. O investimento estrangeiro ganha 
impulso e a China se integra ao movimento de 
fragmentação de atividades produtivas dentro das 
cadeias de valor globais, se consolidando como 
grande centro produtor e exportador de manufatu-
rados. A política de negociar o acesso ao mercado 
local em troca de transferência de tecnologia foi 
um elemento-chave nesse período. Mas, apesar do 
grande sucesso em termos de produção e expor-
tações industriais, nas atividades mais intensivas 
em conhecimento, a dependência das empresas 
estrangeiras foi se mostrando de difícil superação.

O crescente descontentamento com as limi-
tações associados à transferência de tecnologia 
e ao processo de aprendizado com as empresas 
estrangeiras se explicita no início dos anos 2000. 
Em especial o ano de 2003 assiste ao início de um 
processo mais profundo de mudança em relação 
à condução da Política de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, e se iniciam as discussões que desem-
bocariam no Plano de Médio e Longo Prazo para 
o Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia 
(MLP) lançado no início de 2006.

O diagnóstico era que os esforços até então 
utilizados de fomento ao aprendizado tecnológico 
tinham tido efeitos limitados para a construção 
de um núcleo endógeno de progresso técnico. Os 
mecanismos de transferência de tecnologia por 
parte do estabelecimento de joint-ventures entre 
empresas transnacionais e locais se restringiam 
a funções menos nobres do processo produtivo 
enquanto a maior parte dos esforços inovativos 
ainda se concentrava basicamente na importação 
e no licenciamento de tecnologias estrangeiras, 
ao invés de esforços internos de P&D. Embora 
bastante genérico, o  MLP destacava a importância 
da inovação endógena e da mobilização do sistema 

quenal. Existem vários fatores que poderiam ser 
destacados nessa perspectiva.

Em primeiro lugar, o reconhecimento de que, 
apesar dos avanços em vários segmentos, a China 
ainda estaria relativamente atrasada em um con-
junto de campos da ciência e tecnologia. E para 
manter o desenvolvimento econômico e social, 
alterando sua direção para aspectos cada vez mais 
qualitativos e abrangentes, alcançar a liderança 
em termos de tecnologia e inovação seria funda-
mental. Destaca-se, assim, a consciência explícita 
de que sem grandes avanços no sistema científico 
e de inovação e com a dependência excessiva de 
conhecimento gerado no exterior, os grandes desa-
fios contemporâneos associados à sustentabilidade 
ambiental, inclusão social e segurança nacional 
não podem ser enfrentados de maneira adequada.

Em segundo, a ideia dos três estágios, com 
objetivos escalonados até 2050. O primeiro deles 
seria tornar a China um país inovativo em 2020, o 
que significaria criar um ambiente mais propício 
à inovação, com melhores condições de proteção 
à propriedade intelectual, e melhores incentivos 
e regulações para difundir atividades inovativas.  
Em 2030, o objetivo seria se equiparar aos paí-
ses avançados em termos de inovação em áreas 
selecionadas, com um sistema de inovação mais 
completo. E finalmente no terceiro estágio, que 
coincidiria com o centenário da Revolução, ser 
tornar um país líder em termos de poder inovativo. 
A China teria então uma estrutura científica entre 
as melhores do mundo e um sistema inovativo 
capaz de liderar mundialmente as transformações 
em diversos campos.

Ressalte-se, ainda,  a importância da dimensão 

Com o fim 
da Revolução 
Cultural, a 
ciência e a 
tecnologia 
reafirmaram 
seu lugar como 
integrantes 
das “quatro 
modernizações” 
propostas por 
Deng Xiaoping. 

empresarial, listando ao mesmo tempo tecnologias, 
setores e campos de pesquisa prioritários e apontan-
do as diretrizes para as políticas que passariam por 
um processo de especificação de medidas, metas 
e instrumentos em diferentes áreas e ministérios.

Se o MPL já apontava para uma maior ne-
cessidade de acelerar a mudança tecnológica e 
dominar os princípios da inovação, os efeitos 
da crise financeira global de 2007/2008 e seus 
desdobramentos nos anos posteriores tornaram 
essa necessidade ainda mais premente. Impor-
tante destacar que quando Xi Jinping assume a 
presidência, em 2013, se aprofundam as discus-
sões sobre os limites do modelo de crescimento 
chinês fortemente dependente de investimentos 
intensivos em capital, com impactos elevados 
sobre o meio ambiente. Também se explicita um 
ambiente internacional de disputa mais acirrada, 
com a intensificação de políticas voltadas para 
acelerar as mudanças tecnológicas impulsionadas 
pelos países centrais, popularizando termos como 
quarta revolução industrial, ou indústria 4.0. 

A partir desses desafios e partindo das bases 
anteriores, Xi Jinping aprofunda ainda mais a 
importância do desenvolvimento científico, tec-
nológico e da inovação, que o colocam no centro 
da estratégia de desenvolvimento chinesa. Nessa 
estratégia, a inovação torna-se também um fator 
fundamental para pavimentar o caminho até o 
centenário da Revolução, quando a China se tor-
naria um país próspero, culturalmente avançado, 
harmonioso e veria realizado o sonho chinês de 
rejuvenescimento nacional, como explicitado no 
documento Estratégia Nacional de Desenvolvi-
mento Impulsionado pela Inovação1 .

Mesmo antes do lançamento desse documen-
to em 2016, em vários discursos anteriores Xi 
Jinping já destacava a importância dos avanços 
da ciência e da inovação como elementos funda-
mentais para a autonomia e o desenvolvimento 
econômico e social2. O lançamento em 2015 dos 
planos Made in China 2025 e Internet Plus já 
antecipavam e tornavam pública a preocupação 
em avançar em direção aos setores de fronteira 
tecnológica. No entanto, o documento de 2016 
consolida a perspectiva de Xi Jinping sobre o 
tema, perspectiva que, como não poderia dei-
xar de ser, está presente também no 13o Plano 
Quinquenal e no recém-lançado 14o Plano Quin-
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Xi Jinping 
aprofunda 
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tecnologia 
e inovação, 
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Notas
1. Original CSET Translation of “Outline of the National 
Innovation-Driven Development Strategy”, [中共中央 
国务院印发《国家创新驱动发展战略纲要》], Xinhua 
News Agency, May 19, 2016. Disponível em https://cset.
georgetown.edu/publication/outline-of-the-national-inno-
vation-driven-development-strategy/
2. Hao Litao (2016). China’s Innovation Driven Development 
under Xi Jinping. East Asian Policy. Vol 8, pp 55-68. 

sistêmica e a necessidade de superar o excesso de 
fragmentação e elevar o dinamismo tecnológico 
através de reformas institucionais no sistema de 
Ciência e Tecnologia, reforçando ao mesmo tem-
po a coordenação das diferentes esferas governa-
mentais, mas também provendo maior integração 
com o sistema empresarial. Merece destaque a 
ausência da dicotomia presente em grande parte 
do pensamento econômico mais tradicional entre 
Estado e Mercado. Os mecanismos de gover-
nança combinam Estado e Mercado, buscando 
utilizar tanto coordenação quanto competição 
como instrumentos importantes para promover 
a eficiência e mudança estrutural. 

É impossível antever ou fazer prognósticos 
sobre se ou o quanto da perspectiva colocado 
por Xi Jinping para o futuro se concretizará, face 
aos difíceis desafios que terá pela frente tanto 
no front externo quanto interno. No entanto, no 
Brasil, no momento atual, verificar os resultados 
já alcançados até aqui pela China deveria ao me-
nos nos lembrar que não é possível ter esperança 
de enfrentar os desafios sociais, ambientais e 
econômicos de uma nação sem perseverar na 
conquista de avanços significativos na área de 
Ciência, Tecnologia e Inovação e que retomar 
essa agenda é fundamental e urgente.

O primeiro 
grupo de táxis 
autônomos da 
China, na cidade 
de Guangzhou.
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O combate à pobreza é considerado uma questão 
central nas agendas de desenvolvimento glo-

bal. Em 1990 quase a metade da população mundial 
que estava em situação de extrema pobreza vivia 
na China, e então o governo se fi xou uma meta: 
eliminar a pobreza extrema no país até o ano de 
2020. Este ensaio vai explicar brevemente para 
um público brasileiro como foi possível, sobretudo 
abastecido por fontes das ciências sociais chinesas. 

Origens – Depois de estudar profundamente e ter 
apreendido com os processos de desenvolvimento 
em outros países, inclusive o Brasil, pesquisadores 
chineses analisaram e debateram as qualidades 
e defeitos da adaptação destas técnicas e sua 
eventual aplicabilidade na realidade chinesa. Na 
década de 1980 o governo decidiu adotar certas 
estratégias, hoje bem conhecidas, e deslanchou 
um projeto de desenvolvimento que envolveu 
rápida urbanização, desenvolvimento industrial e 
a construção de uma moderna e tecnologicamente 
avançada infraestrutura e – em certos setores – 

camponesas, e à decolagem de um processo de 
desenvolvimento que afetou a China inteira – 
embora de maneira muito desigual – e teve um 
impacto imenso sobre a economia mundial, 
inclusive a brasileira.

Quatro décadas de políticas públicas de com-
bate à pobreza rural – Em meados dos anos 
1980 a China começou a implementar programas 
específi cos de redução de pobreza rural de ma-
neira planejada e bem administrada. No primeiro 
momento, na década de 1980, se desenvolveu 
uma abordagem geral focada em algumas gran-
des áreas que concentravam pobreza. As políticas 
adotadas incluiram transferência de recursos, po-
líticas preferenciais de investimentos e interven-
ções com determinados objetivos de diferentes 
ministérios. Acrescentou-se mecanismos fi scais 
dirigidos a 592 condados pobres, tais como a 
redução de impostos e a oferta de incentivos 
para estimular investimentos e também políticas 
relacionadas ao uso da terra. Também, recorreu-
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reformas do Estado e das empresas estatais. Este 
projeto visava também aumentar o nível de renda 
da população rural. 

Em um primeiro momento camponeses 
foram trabalhar em fábricas perto de suas 
casas, que precisavam de trabalhadores pouco 
qualifi cados, e com uso intensivo da mão de 
obra. Uma vez construída uma infraestrutura 
adequada essencialmente por migrantes do 
campo em regiões escolhidas por sua posição 
estratégica, foi possível atrair capitais privados 
e públicos, nacionais e internacionais, de modo 
a desenvolver um setor manufatureiro, focado 
num primeiro momento em competir em merca-
dos de produtos de consumo de massa. Em um 
segundo momento se concentrou na manufatura 
com um certo grau de sofi sticação tecnológi-
ca, e de maior valor agregado. Este processo 
de desenvolvimento industrial se concentrou 
no sudeste litorâneo do país. Formou-se uma 
complexa sinergia entre o campo e a cidade, que 
levou à elevação de nível de vida de famílias 

-se a uma teia de mecanismos fi scais nacionais 
dirigidos aos condados pobres. Estes mecanismos 
continuam embasando ações até hoje. 

Entre 2001 e 2010 alvos mais precisos foram 
escolhidos, sobretudo 148,2 mil vilarejos pobres. 
A partir de 2011, o foco das atenções passou a ser 
as famílias pobres, e neste artigo examinaremos 
a aplicação desta política em maior profundidade. 
Ou seja, foram três décadas de políticas públicas 
de combate à pobreza rural para se chegar, no 
começo da década de 2010, à meta de acabar com 
a pobreza absoluta no campo. 

Desenvolvimento e desequilíbrios – Como 
resultado dos dois processos descritos, a China 
passou de um país onde, em 1949, quase 80% 
da população vivia em área rural a um país onde 
havia apenas 40% em 2018.

Deng Xiaoping já tinha alertado que uns fi -
cariam ricos antes dos outros, e por esta razão 
promessas foram feitas de um futuro melhor 
para toda a população, e especialmente para os 

Em 1949, 80% 
da população 
da China vivia 
em área rural. 
Hoje, este 
percentual caiu 
para a metade 
– 40%. 

Do macro ao micro, 
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à pobreza na China rural
O longo e persistente caminho para uma vida digna                
para 700 milhões de chineses da área rural. 
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camponeses. Em 2018 ainda havia 16,6 milhões 
de pobres em áreas rurais na China, ou seja, 1,7% 
da população do país.

Muitos outros desequilíbrios, frutos do rápido 
desenvolvimento, podem ser observados. Na 
tradição milenar camponesa, os pais trabalham a 
terra enquanto seus filhos são criados pelos avós. 
Fan observou que “Aqueles que ficam (no campo)
são os velhos, as crianças e as mulheres, assim 
levando a estrutura social no meio rural a ficar 
em desequilíbrio, trazendo novos riscos para o 
desenvolvimento social. (Fan, 2013, 225).

Nas cidades havia o risco de tensões entre 
trabalhadores migrantes de origem campone-
sa e os trabalhadores de origem urbana cujos 
ganhos e status social eram maiores do que de 
seus pares. O presidente chinês do CASS-Uni-
camp Centro de Estudos da China, Li Peilin, 
e seu colega Li Wei analisaram uma pesquisa 
com 7.063 lares de trabalhadores migrantes, 
e descobriram entre outras coisas que eles 
comparam suas vidas atuais com o passado 
em vez de com seus pares trabalhadores urba-
nos....“72,3% dos trabalhadores migrantes res-
ponderam positivamente quando interrogados 
sobre as melhorias nas suas vidas nos últimos 
cinco anos, enquanto em comentários sobre 
suas expectativas em relação ao progresso da 
vida no futuro, 62,7% deles responderam posi-
tivamente – para ambos 10 pontos percentuais 
acima dos trabalhadores urbanos” (Li e Li, 
2011, 45-6). Ou seja, a pesquisa demonstrou 
que a imaginada fonte de tensão social não 
ameaçava a dinâmica social de então.

Se a vida dos trabalhadores que migraram do 
campo para a cidade mudou para o melhor também 
se observaram melhorias importantes no campo. 
O China Statistical Yearbook publicado nos anos 
1986 e 2010 mostra que o nível de renda média 
anual no campo aumentou quase 13 vezes per ca-
pita (de 397,6 yuans em 1985 a 5.153,2 yuans em 
2009). A porcentagem da renda dos camponeses 
proveniente de salários dobrou: de 18% a 40% 
no período (Fan, 2013, 224). O desenvolvimento 
da indústria, acoplado à urbanização e políticas 
públicas focadas em redução da pobreza – sobre-
tudo na área rural – ajudaram a tirar 700 milhões 
de chineses da pobreza. Na história do mundo 
nenhum país fez algo parecido.

Contemporânea organizado pelo Grupo de Es-
tudos Brasil-China da Unicamp em setembro de 
2020, mostram que motocicletas e energia solar 
já tinham chegado ao vilarejo havia uma década. 
Suas imagens mais recentes, de 2017, mostraram 
novidades. Era possível ver carros, as construções 
em tijolos pareciam estar em melhor condições 
do que anteriormente e também observou um 
novo tipo de casas, conhecidas como casas de 
aço colorido (colour steel houses). Ou seja, havia 
diversos indicadores de uma melhoria geral do 
nível de vida da população. 

A apresentação apontou que “desde que a China 
lançou a campanha e em larga escala concebida 
para aliviar e reduzir a pobreza, guiada por políti-
cas nacionais, todas as localidades têm explorado 
maneiras de usufruir dos programas disponíveis e 
também aproveitar os diferentes níveis de recursos 
providenciados. Desta maneira, formou-se uma 
cadeia interativa de implementação de políticas 
em todos os níveis: província, cidade, condado, 
cidadezinha, vilarejo e família”. 

O foco da apresentação falou a respeito da 
eliminação da pobreza absoluta no vilarejo. Com 
este objetivo em mente duas questões-chaves 
foram levantadas: quem precisa de ajuda e como 
ajudar? Com base em uma pesquisa de vilarejos 
e domicílios conduzida em 2014, identificou-se 
sete famílias-alvo. Os especialistas conversam 
com os membros de cada família identificada, 
visando formular juntos um plano para aliviar 
a pobreza; o plano define os objetivos, tarefas 
e medidas a serem tomadas com cada família, e 
responde às perguntas-chaves: “ajudar quem?” 
e “como ajudar”. No final do ano 2017 as duas 
últimas famílias tinham deixado de ser definidas 
como vivendo em estado de pobreza absoluta,1 o 
empobrecimento de ambas era devido a problemas 
de saúde. No resto deste artigo vou detalhar o caso 
de uma destas famílias, a família Wang. 

A pobreza da família Wang tinha sido causada 
por uma condição médica da mãe, que tinha cus-
tado um total de 400 mil yuans (equivalente a 40 
anos de renda por uma pessoa). Na época a respon-
sabilidade pelos gastos de saúde era da família e 
não do governo e  a metade destas despesas acabou 
sendo subsidiada de uma maneira ou outra pelo 
governo. O resto foi pago com recursos familiares 
ou empréstimos. Quando a família Wang saiu do 
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A eliminação da pobreza, um estudo de caso – A 
década 2011-2020 é marcada por uma estratégia 
que focaliza ações dirigidas às unidades familiares 
em estado de pobreza absoluta através de uma 
campanha de “redução da pobreza direcionada” 
(targeted poverty alleviation). O conceito da 
campanha foi elencado pela primeira vez por Xi 
Jinping no final de 2013, e o conceito foi desenvol-
vido através de “seis precisões”, a saber: emprego 
de objetos capazes de ajudar com os problemas 
identificados, projetos apropriados e precisos, o 
uso adequado de fundos, medidas precisas com 
respeito a cada família, apoio feito por especia-
listas com capacidades adequadas nos vilarejos, 
e resultados mensuráveis de declínio da pobreza. 

Na prática o conceito é talhado para cada caso 
empírico, a partir de uma separação  original entre 
os pobres que têm uma capacidade de trabalho, 
para quem os esforços do governo se direcionam 
a fortalecer suas capacidades de autodesenvolvi-
mento, e os pobres sem capacidade de trabalho; 
nestes casos recorre-se ao seguro social e um leque 
de métodos para aliviar a pobreza.

Faz uma dezena de anos que a professora Lin 
Hong (2020) – do Instituto de Sociologia da Aca-
dêmia Chinesa de Ciências Sociais (CASS) – pes-
quisa um dos 6,2 mil vilarejos pobres na província 
de Gansu, o vilarejo de Saiding. Situada em uma 
região montanhosa e de difícil acesso, conta com 
121 casas de família, e a maior parte da população 
de 384 pessoas são pastores nômades das etnias 
Tibetana e Yugur. A renda anual líquida per capita 
é de 11.927 yuans (em valores de hoje em torno de 
R$ 820 mensais) e a linha de pobreza no condado 
é de 3.300 yuans. Os pastores, ela explica, passam 
a metade do ano nas pastagens de inverno nas 
terras baixas, e o resto do ano em outras pastagens 
em terras situadas em altitudes mais elevadas. As 
fotos e filmes apresentados pela pesquisadora 
mostraram o vilarejo no inverno, sob uma grande 
camada de neve, e no verão – onde há pastagens 
de um verde exuberante. O local tem topografia 
acidentada, é bonito, no meio de montanhas, e em 
certas imagens o povo veste roupas caraterísticas 
de suas etnias. Várias imagens mostram uma 
variedade de atividades agrícolas e domésticas 
desempenhadas no vilarejo. 

As fotos e vídeos exibidos no curso de sua 
apresentação, ao 4o Encontro Pesquisar a China 

Especialistas 
entrevistam 
cada família 
identificada 
para formular 
um plano que 
responde a 
duas questões: 
quem ajudar e 
como ajudar. 
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registro da pobreza familiar no final de 2017, seus 
quatro membros tinham uma renda anual liquida 
per capita de 9.625 yuans (aproximadamente 
US$ 4,00 por dia). 

A história dessa família revela como o desen-
volvimento recente da China apresentou novas 
oportunidades de consumo, educação, trabalho 
e migração, como avanços e recuos, e como os 
desafios – tais como dívidas, migração interna, 
sustentabilidade ambiental e políticas públicas 
– tocaram a vida da família. Em relação à pri-
meira geração, o pai resumia a vida da seguinte 
maneira: “Quando era jovem a vida em casa 
era dura. Naquela época os pastores viviam em 
casa de madeira no verão e em casa de pedra no 
inverno. A luz chegou ao vilarejo em 1989, e mais 
tarde nossa casa foi conectada à rede. Em 1989 
reconstruímos quatro casas de tijolos. E em 2010 
nossa família comprou uma casa no condado. 
Em 1987, a família comprou uma motocicleta 
velha.... Meu filho comprou um carro em 2016. 
Comecei a trabalhar como pastor quando tinha 
15 anos...  tinha demorado para ir à escola. Nossa 
renda familiar vem principalmente da atividade 
pastoral. Em 2006, comecei a mexer com turis-
mo...  (negócio) vendido em 2016. Desde 2006, 
pastores recebem um subsídio do Estado para 
reduzir o número de animais e assim preservar 
as pastagens. Desde 2006 as crianças recebem 
subsídios para ir à escola.... Construir um parque 
nacional foi uma boa ideia, mas não gera renda. 
Como velhos pastores, nós não conseguíamos 
imaginar o que o futuro poderia ser”.

Para os três filhos a vida estava muito menos 
dura do que para o pai. A filha mais velha nasceu 
em 1984, foi para a escola em 1991 e após terminar 
seus estudos foi trabalhar como pastora de car-
neiros. Virou funcionária pública na cidadezinha, 
casou-se em 2006, teve filho e passou um tempo no 
lar. A partir de 2010 passou a trabalhar na cidade, 
durante três anos trabalhou com a venda de jade, e 
no momento da entrevista estava vendendo roupas.

O filho mais velho nasceu em 1986 e não che-
gou a cursar o ensino médio, porque considerava 
que era melhor trabalhar e ganhar dinheiro do que 
estudar. Trabalhou fora a partir de 13 anos de ida-
de. Quando voltou para casa quis ser soldado mas 
não deu certo. Foi trabalhar fora de casa de novo, e 
conseguiu saldar as dívidas da família . Quando o 
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governo local estimulou o turismo, ele e a família 
investiram recursos para a exploração de pontos, 
no começo ganharam bem, mas nos últimos dois 
anos os pontos foram fechados para preservar o 
meio ambiente. O segundo filho homem nasceu 
em 1988, fez o ensino médio em Hengyang, se 
formou para trabalhar com maquinas e ferramen-
tas de controle numérico. Trabalhou na província 
de Yunnan, depois foi para Shenzhen, e em 2009 
voltou para trabalhar em casa. Um ano e meio 
depois em 2010 foi trabalhar na mineração por 
quatro anos e na sequência voltou de novo para 
casa para trabalhar como pastor. 

A linha de pobreza foi calculada a partir de 
uma pesquisa realizada em 1986 em 206 yuans/ 
ano. A partir de 2011 linha de pobreza foi definida 
em 2.300 yuans, porém no vilarejo de Saiping foi 
fixado em 3.300 yuans per capita, por ano. Entre 
2015 e 2017 a família recebeu assistência de 
vários tipos, inclusive: duas ajudas no valor total 
de 15.500 yuans para a melhoria de condições de 
habitação, 37 ovelhas, uma casa de aço colorida 
de 24 m2, um empréstimo descontado no valor de 
50.000 yuans para alívio da pobreza, um subsídio 
de 11.500 yuans para a preservação das pastagens, 
e um subsídio anual dirigido à manutenção de um 
padrão mínimo de vida, 6.100 yuans. 

Em uma pesquisa feita em 2017, um pouco 
mais que a metade das famílias (n = 37) en-
trevistadas disseram ter sido beneficiadas por 
recursos de programas de combate à pobreza 
tais como: subsídios de habitação, melhorias 

Notas
1. Lin Hong enfatizou que existe um grande debate em tor-
no de definições da pobreza. A Figura 1 mostra números de 
pobres e estimativas para os anos 2015 e 2021, segundo três 
definições do Banco Mundial. Devido às grandes diferenças 
regionais de rendas e preços, o governo chinês prefere que 
a pobreza seja definida de natureza mais inteligível para a 
população, de onde a atual meta, “dois sem-preocupações, 
três garantias”.
2. O governo chinês prefere usar este conceito em relação à 
definição da pobreza contrário a  medidas tais como a usada 
pelo Banco Mundial em dólares americanos por dia.
3. https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56194622
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de infraestrutura (novas estradas), melhorias no 
fornecimento de energia elétrica, melhorias no 
entorno, o acesso a uma biblioteca pública e a 
formação profissional.

Lin Hong resumiu as perspectivas para o em-
prego no ano 2020 da seguinte maneira “O objeti-
vo... é alcançar a meta de “dois sem-preocupações, 
três garantias” (um slogan, de fácil memorização, 
concebido para estimular debate, que significa que 
o pobre não deve se preocupar para comer e se 
vestir e tem garantias de educação compulsória, 
acesso à saúde e habitação para todos os pobres 
na área rural)2, e assim resolver os problemas de 
pobreza absoluta em todos os condados pobres, e 
em todas as regiões pobres. 

Esforços como aquele documentado por Lin 
Hong se reproduziram em toda a China rural ao 
longo dos últimos anos. O foco para políticas 
públicas e pesquisadores se mudam para o 
desafio de compreender e combater a pobreza 
relativa. De toda maneira, no dia 25 de fevereiro 
de 2021, o presidente Xi declarou: “Segundo 
o critério atual, todos os que faziam parte dos 
98,99 milhões  de pobres em área rural foram 
tirados da pobreza; 832 condados com pobreza 
absoluta e 128 mil vilarejos foram removidas 
da lista da pobreza”.3 

______ Linha da pobreza US$ 5,50 por dia
______ Linha da pobreza US$ 3,20 por dia
______ Linha da pobreza US$ 1,90 por dia

Figura 1 – Estimativas de pobreza e projeções

Fonte: World Bank, East Asia and Pacific Economic Update, October, 2019, p. 116

O slogan de fácil 
memorização, 
“dois sem- 
-preocupações e 
três garantias”, 
significa que o 
pobre não deve 
se preocupar 
em comer e 
se vestir, além 
de ter acesso à 
educação, saúde 
e habitação.  

Em um discurso, em outubro de 2019, ao Co-
mitê Central do Partido Comunista da China 

(PCCh), Xi Jinping enfatizou a importância da 
tecnologia de blockchain como um pilar para a 
próxima década de desenvolvimento industrial 
do país. Embora as empresas nacionais estives-
sem familiarizadas com a tecnologia e muitas já 
a estivessem usando, a China deveria acelerar 
seus esforços para assumir um papel de liderança 
e protagonismo na criação de padrões internacio-
nais de desenvolvimento desta nova tecnologia. 
Assim como Pequim dirigiu uma reforma para 
abrir a economia na década de 1980, o governo 
de Xi Jinping identificou tecnologias como In-
teligência Artificial, Aprendizado de Máquina, 
Internet das Coisas, Blockchain e o uso do 5G 
como caminhos potenciais para o desenvolvi-
mento tecnológico e amadurecimento econômico 
da China nesta próxima década. 
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A utilização do yuan 
digital (e-CNY) nas 
transações com a China
A China tem um papel de protagonismo e liderança na criação                        
de padrões internacionais para a tecnologia blockchain.

Por Sérgio Quadros 

O People’s Bank of China (PBOC), Banco 
Central Chinês, vem pesquisando extensivamente 
a tecnologia blockchain, e o lançamento da sua 
moeda digital, desde 2014. Denominada pelos 
bancos centrais como CBDC (Central Bank Digi-
tal Currency), uma versão digital do dinheiro real, 
na China já é reconhecida como e-CNY. Desde o 
início dos seus estudos, o PBOC já entrou com o 
registro de 63 patentes relacionadas ao blockchain, 
de acordo com a Administração Nacional de Pro-
priedade Intelectual da China (CNIPA). Embora 
a tecnologia do blockchain tenha se inspirado no 
surgimento do bitcoin, o CBDC é uma moeda 
emitida e controlada pelo governo e exerce as 
mesmas funções que a moeda real: reserva de va-
lor, unidade de conta e meio de pagamento. Neste 
aspecto, o bitcoin ainda não consegue exercer to-
das essas funções e por isso é tratado por algumas 
autoridades monetárias como um criptoativo e não 
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uma criptomoeda. De acordo com o PBOC, 850 
milhões de chineses utilizaram o celular para efe-
tuar pagamentos em 2020, atingindo um volume 
de 124 bilhões de transações e um montante de 
432 trilhões de yuans (US$ 68 trilhões), mais de 4 
vezes o valor do PIB da China. O WeChat e Alipay, 
aplicativos que obtiveram suas licenças bancárias 
em 2014, controlam cerca de 98% deste mercado e 
funcionam como uma carteira digital. O WeChat é 
reconhecido como um super app, pois oferece uma 
gama de serviços dentro da mesma plataforma. 
O PBOC vem, também, envidando esforços para 
educar o público sobre o uso da sua moeda digital. 
Experimentos já vêm sendo realizados em várias 
cidades como Shenzhen, Suzhou, Pequim, Cheng-
du e Changsha. O volume total emitido de moeda 
digital nestas cidades foi e-CNY 190 milhões (US$ 
29,7 milhões) envolvendo cerca de um milhão 
de pessoas, que participam através de um sorteio 
eletrônico organizado pela autoridade monetária. 
Os sorteados recebem valores de e-CNY 100,00 
ou e-CNY 200,00 e têm um prazo para usar esses 
recursos no comércio local ou em locais onde o 
e-CNY é aceito, por exemplo no transporte público 
ou plataformas de e-commerce.  Algumas empresas 
como a gigante JD.com, do segmento de e-commer-
ce, já aceita a moeda em sua plataforma e usam para 
pagamento de seus funcionários. Recentemente 
os cinco maiores bancos chineses (ICBC, BOC, 
CCB, ABC, BoCom) e o Posta Savings Bank foram 
incluídos nos testes da moeda juntamente com o 
PBOC, criando suas carteiras digitais, conhecidas 
como “wallets”. Da mesma forma, o PBOC vem 
trabalhando em conjunto com as grandes fintechs 
como a Ant do grupo Alibaba, através de seu braço 
financeiro MyBank e em conjunto com a Tecent e 
seu braço financeiro, o WeBank. 

Embora o PBOC tenha seus motivos para a 
digitalização do suprimento de dinheiro para con-
trolar o M0 (dinheiro em circulação na economia 
+ as reservas bancárias no Bacen), incentivar a 
inclusão bancária e fomentar a economia digital, 
um outro objetivo que deve ser atingido será a in-
ternacionalização da moeda chinesa. Ainda que as 
autoridades chinesas já tenham se manifestado que 
este não seria o objetivo principal e de curto prazo 
da digitalização da sua moeda, a internacionaliza-
ção do yuan já vem acontecendo gradualmente e 
dentro da representatividade e da esfera de atuação 

da China já é considerado um processo normal 
pela comunidade financeira internacional. 

Para entender a influência que o e-CNY pode 
exercer no comércio internacional com a China, é 
importante citar alguns pontos relevantes até aqui 
conquistados pela moeda chinesa em relação ao 
seu processo de internacionalização. 

O primeiro deles foi a decisão em dezembro de 
2015 pelo FMI – Fundo Monetário Internacional 
para inclusão do yuan na composição da sua cesta 
de moedas, conhecida como Direitos Especiais de 
Saque (SDR) a partir de outubro de 2016. Esse fato 
foi importante para o reconhecimento pela comu-
nidade financeira mundial da moeda chinesa como 
um ativo internacional. De acordo com os dados 
fornecidos pelo FMI, de dezembro de 2020, o yuan 
já é responsável por cerca de US$ 267,5 bilhões 
das reservas internacionais, um crescimento de 
cerca de 195%, comparado com US$ 90,7 bilhões 
em dezembro de 2016. Embora represente apenas 
2,25% de participação na soma total das reservas, 
o yuan vem crescendo gradualmente sua partici-
pação na composição das reservas internacionais 
dos bancos centrais ao redor do mundo. Conforme 
relatório publicado pelo Banco de Compensações 
Internacionais (BIS), em setembro de 2019, a 
participação da moeda chinesa no giro diário dos 
mercados cambiais (US$ 6,61 trilhões/dia) era de 
4,3% (US$ 284 bilhões), ou seja, em 15 anos, subiu 
da 29ª posição para a 8ª moeda mais transacionada 
nesse mercado, embora ainda abaixo do dólar, que 
tem 88% de participação. Outro aspecto relevante 
no processo de internacionalização da moeda é a 
assinatura de acordos de swaps de moedas com 
mais de 38 países, além de tratados de cooperação 
financeira e de compensação de operações interna-
cionais de yuan com a implantação de mais de 25 
centros financeiros espalhados em todos os conti-
nentes do mundo. O volume de negócios na moeda 
chinesa, nesses 25 centros financeiros, atingiu em 
2020 cerca de 316,61 trilhões de yuans (US$ 498,6 
bilhões) com cerca de 886 bancos participantes ao 
redor do mundo. 

Outro ponto relevante se refere às iniciativas 
políticas da China, como o projeto  “Cinturão e 
Rota”, lançado pelo presidente Xi Jinping em 
2013. O Cinturão Econômico da Rota da Seda ou 
BRI – Belt and Road Initiative, como é conhecido, 
o plano tem como foco investimentos em transporte 

e infraestrutura (portos, ferrovias, rodovias), de for-
ma a facilitar as relações de comércio, promover o 
intercâmbio cultural, reduzir custos de transporte e 
logística, aumentando o interesse do uso do renmin-
bi na região onde são efetuados os investimentos. 

Diretamente ligado à iniciativa acima está o 
patrocínio da China para a criação, em junho de 
2015, por iniciativa do presidente Xi Jinping, 
do Banco Asiático de Investimento em Infra-
estrutura (AIIB), com o objetivo de promover 
investimentos em infraestrutura ao redor do 
mundo. Com capital de US$ 100 bilhões, possui, 
atualmente, 103 países-membros. O Brasil tem 
participação no capital de US$ 5 milhões. 

Diante das evidências acima em relação ao 
uso da moeda chinesa, associado à sua pujança 
econômica e sua posição como maior exportador 
e segundo maior importador do mundo, a China 
tem relacionamento comercial nas exportações 
acima de US$ 1 bilhão com mais de 117 países e 
nas importações acima de US$ 1 bilhão com 81 
países. Isso tudo demonstra que a China tem im-
portantes laços financeiros, políticos e econômicos 
com diversos países ao redor do mundo. 

No caso da conta capital, a China vem efetuan-
do movimentos de abertura do seu mercado finan-
ceiro de forma gradual, desenhando seu próprio 
roteiro. Um modelo com características chinesas. 

Portanto, se a China pode fornecer uma mo-
eda digital apoiada pelo yuan como alternativa 
confiável ao dólar, solidificaria sua influência 
principalmente na região asiática, tornando-se 
efetivamente a moeda de reserva de fato dessas 
nações, ajudando a modernizar o setor financeiro 
desses mercados emergentes. 

A China não tem intenção de substituir o dólar 
dos EUA por seu yuan dentro da estrutura do 
sistema bancário mundial existente, como disse 
o vice-governador do PBOC, Li Bo, em abril 
de 2021. Em vez disso, a China está criando 
um sistema diferenciado de comércio e finanças 
mundial que irá – como um subproduto – substi-
tuir os métodos tradicionais de financiamento do 
comércio mundial. O epicentro da mudança é o 
que a Huawei chama de “logística inteligente”, a 
aplicação de big data e inteligência artificial ao 
gerenciamento da cadeia de suprimentos. É sabido 
que a China pretende digitalizar todo o seu setor 
manufatureiro até 2035. O sistema da Huawei irá 

conectar perfeitamente as operações de controle e 
transporte físico de mercadorias. E em cada etapa 
do processo vai poder haver o processamento de 
pagamentos sem a necessidade de tomar empresta-
do recursos em bancos antecipadamente ou manter 
depósitos aguardando a entrega da mercadoria. 
No processo de distribuição, big data e IA fazem 
cálculos inteligentes sobre planos de armazena-
mento de carga e rotas de transporte ideais para 
melhorar a eficiência da distribuição e otimizar o 
uso de ativos. 

A descrição acima foi extraída do site da 
Huawei. Outras empresas certamente oferecerão 
os mesmos serviços. Não há nada de conspirató-
rio ou nefasto sobre a grande transformação do 
comércio e das finanças. A China é líder na área 
porque é o primeiro país a construir uma rede 
nacional de banda larga móvel 5G, o que torna 
possível a coleta e o processamento em tempo real 
de informações sobre as cadeias de suprimentos 
mundiais. Cada empresa em toda a cadeia de supri-
mentos variada e complexa fará uma transferência 
digital de sua conta em moeda digital do banco 
central (CBDC). O PBOC já está colaborando 
com a principal agência mundial para pagamentos 
internacionais, a SWIFT – Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunication, para 
agilizar as transferências financeiras em yuan 
digital. Com o advento da logística inteligente, 
gerenciamento de estoque just-in-time e paga-
mentos just-in-time para mercadorias no comércio 
mundial, os exportadores não terão que assinar 
contratos em moeda estrangeira para pagamentos 
com vencimento com meses de antecedência e 
fazer hedges caros contra as flutuações da moeda 
no mercado. Eles apenas receberão o pagamento 
em seu próprio CBDC.

O yuan digital já deflagrou a corrida dos 
bancos centrais de diversos países por estudos e 
criação de suas moedas digitais. O domínio da 
China em moeda digital decorrerá naturalmente 
de sua posição como o maior exportador do 
mundo. E porque o yuan digital será a maior 
moeda no comércio internacional e a China terá 
uma vantagem de líder de mercado ao introduzir 
o CBDC, outros exportadores usarão o yuan 
digital por uma questão de conveniência. Seja 
pela agilidade, redução dos custos de transação 
e aumento de comércio com a China. 

O e-CNY já 
é aceito no 
transporte 
público e em 
plataformas de 
e-commerce. 
Algumas 
empresas já o 
utilizam para o 
pagamento de 
funcionários. 

Nos últimos 15 
anos o yuan 
galgou 21 
posições como 
moeda mais 
transacionada 
nos mercados 
cambiais. Subiu 
da 29a para a 8a 
posição. 
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Entre 1972 e 
2018 o produto 
interno bruto 
da China 
multiplicou- 
-se 174 vezes, 
atingindo a 
inédita marca  
de 100 trilhões 
de yuans. 

Com uma taxa de urbanização de cerca de 20% 
em 1978, e assim 800 milhões de chineses 

ainda vivendo na zona rural, 97,5% do campe-
sinato chinês encontrava-se abaixo da linha da 
pobreza. A renda per capita era de 171 yuans, 
a expectativa de vida de 65 anos e o índice de 
mortalidade infantil, 48%.

Desde então, perpassando e superando diferen-
tes períodos histórico-econômicos e os desafios de 
cada fase de desenvolvimento, a China tornou-se 
a segunda maior economia do mundo, além de o 
maior fabricante e comerciante de bens, o maior 
receptor de investimento estrangeiro direto, e 
forjou, ainda, o maior grupo de renda média do 
mundo, com mais de 400 milhões de pessoas.

Entre 1952 e 2018, o Produto Interno Bruto 
chinês aumentou 174 vezes, chegando à inédita 
marca de 100 trilhões de yuans em plena recessão 
econômica causada pela pandemia da Covid-19, 
sendo a única grande economia que emergiu de 

China Xiaokang: 
Desenvolvimento nacional  
e regulação do trabalho  
para uma nova era
A construção de uma sociedade moderadamente próspera, o Xiaokang 
de Deng Xiaoping, sob a ótica das relações de trabalho. 

Por Melissa Cambuhy

2020 com crescimento positivo de seu PIB, em 
2,3%. O comércio de bens aumentou 2.380 vezes 
no período entre 1952 e 2018, o valor agregado 
industrial chinês 970 vezes, e o PIB per capita 70 
vezes, chegando ao valor de 64.644 yuans.

Consequência da convergência de múltiplos 
fatores domésticos e internacionais, a partir do 
início do século XXI ocorre na República Popular 
da China um processo de transição de seu vetor de 
desenvolvimento nacional, que se expressará na 
busca pela “construção da sociedade harmoniosa 
chinesa” pelo Partido Comunista chinês, na figura 
de Hu Jintao, presidente antecessor de Xi Jinping.

A partir de 2000, alcançando nível relevante de 
desenvolvimento de suas forças produtivas e de 
suas capacidades estatais voltadas ao planejamento 
e planificação econômica, o vetor de desenvolvi-
mento chinês vai tornando-se processualmente a 
inovação tecnológica e o consumo. 

Ocorre, então,  a gradual superação da dinâmica 
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de acumulação anterior que operou durante a dé-
cada de 1990, em que a composição da demanda 
agregada concentrava-se na combinação investi-
mento/exportações. É o período em que grandes 
custos sociais se constituíram com o i) agrava-
mento dos conflitos capital-trabalho, propiciado 
pelo altíssimo fluxo de trabalhadores migrantes 
em direção à costa, criando uma segmentação do 
mercado de trabalho chinês; ii) o aumento da desi-
gualdade urbano-rural e iii) o desgaste ambiental.

Diante de tais custos e da pressão política 
que exerceram para a transição de estratégia de 
acumulação, vale destacar que a proposta de 
constituição da sociedade harmoniosa chinesa 
atravessava, assim, tanto a dimensão distributiva, 
quanto produtiva, economicamente.

Desta forma, embora para muitos analistas o 
marco sintetizasse que, tanto na teoria do Partido 
quanto na política do governo, as preocupações 
sociais passariam a ser colocadas em paridade 
com a busca pelo crescimento econômico chinês, 
aqui vamos um pouco além. Nos parece central 
perceber que algo mais complexo se anunciava 
formalmente, notadamente uma movimentação 
interna determinante na dinâmica de acumulação 
chinesa que, direcionando a dimensão produtiva, 
teria repercussões também distributivas.

Ou seja, falamos então não de meras políticas 
conjunturais de redistribuição de renda “na ponta” 
do processo de acumulação, mas de uma estratégia 
distributiva estrutural a partir do desenvolvimento 
e aprimoramento da produção e das capacidades 
estatais capazes de, colocando o mercado a serviço 
do planejamento, voltá-la ao desenvolvimento 
social de forma intensiva e sustentável.  

O que remonta a um dos fatores de maior 
sofisticação da estratégia chinesa de desen-
volvimento alicerçada na dialética marxista: a 
transformação – pelo arcabouço institucional de 
planejamento e execução de grandes projetos 
que chamamos Governança – de contradições 
e fatores de crise em janelas de oportunidade, 
colocando as respostas às contradições não en-
quanto custos, mas enquanto mecanismos para 
o desenvolvimento econômico. 

Assim, vemos uma clara expressão da dialética, 
empregada pelo Partido Comunista chinês na ad-
ministração do país, construindo sínteses a partir 
de grandes e muitas vezes duras contradições.

Ao indicar a priorização do desenvolvimento 
tecnológico com o objetivo de promover o avan-
ço chinês nas cadeias globais e intrarregionais 
de valor –  e assim  promover o aumento tanto 
do valor agregado da produção, quanto de suas 
taxas de produtividade do trabalho – se compõe 
estruturalmente o alargamento da base material 
para medidas distributivas mais abrangentes. O 
que, por outro lado, também favorece o regime 
de acumulação com o incremento de renda neces-
sário para expansão do potencial de consumo do 
mercado  interno chinês – o outro motor do novo 
regime de acumulação proposto – preservando a 
economia nacional de choques internacionais e da 
desaceleração econômica global prejudiciais à sua 
pauta de exportações.

Em consonância com a busca pela “socie-
dade harmoniosa chinesa”, outras expressões 
como “xiaokang”, “xiaokang shehui”, ou ainda 
“sociedade moderadamente próspera” também 
compõem o ideário do desenvolvimento nacional 
voltado à construção da prosperidade comum do 
povo chinês. Embora retomadas com grande des-
taque a partir de 2000, com Jiang Zemin (Jiang 
Z. 2002)  e Hu Jintao (Hu J. 2007; 2012), as 
expressões – que remontam aos clássicos confu-
cionistas e denotam a campanha de revitalização 
do confucionismo na China – são fio condutor 
teórico e prático que une o que um centenário 
separa temporalmente.

Isso porque, ainda em 1979, Deng Xiaoping  
ao tratar das “quatro modernizações” com Ma-
sayoshi Ohira, então premier japonês, expres-
samente afirma “As quatro modernizações que 
vamos realizar são de estilo chinês (Zhongguo 
shi). Nosso conceito das ‘quatro modernizações’ 
não é um conceito de modernização como o seu, 
mas um conceito de ‘família moderadamente 
próspera (xiaokang zhi jia)’”, utilizando a ex-
pressão que posteriormente ele reivindicaria 
como “China Xiaokang” (Deng. 1987, 226) – e 
que seria retomada por Jiang Zemin, Hu Jintao 
e Xi Jinping.

Ainda naquela oportunidade, Deng Xiaoping 
remonta à idealização do conjunto de políticas 
modernizantes a Mao Zedong e Zhou Enlai. E 
expõe que estas buscariam a superação da pobreza 
e das debilidades produtivas chinesas enquanto 
fatores fundantes para viabilizar a melhora gra-

dual do padrão de vida do povo, e para restaurar 
a posição internacional da China – após a longa 
humilhação que sofrera por  potências estrangei-
ras – demonstrando como, entre continuidades e 
descontinuidades, se entrelaçam a estratégia do  
desenvolvimento econômico chinês e a centenária 
busca pela prosperidade comum.

Assim, se para Mao Zedong a grande tarefa de 
1949 foi a libertação nacional chinesa, a endoge-
nização de seus centros decisórios e a conforma-
ção de uma base produtiva socialista, para Deng 
Xiaoping a contradição principal a enfrentar se 
dava entre as necessidades materiais e culturais 
crescentes do povo e o atraso da produtividade 
social, cuja resposta, ao seu tempo, foram as po-
líticas de Reformas e Abertura, de 1978.

Importa esta introdução feita, uma vez que no 
18o Congresso Nacional do Partido Comunista da 
China, realizado em 2012, Xi Jinping estabeleceu 
os “dois objetivos centenários”.

Nele novamente se mostra o fio condutor da 
busca pela prosperidade, uma vez que se fixou 
a meta de construção de uma “sociedade mo-
deradamente próspera em todos os aspectos” 
até o centenário do PCCh, em 2021. E ainda a 
transformação da China em um país socialista 

forte, democrático, civilizado, harmonioso e 
moderno até 2049, no centenário de sua Re-
pública Popular socialista. O que significa, em 
suma, para o primeiro objetivo, a superação da 
extrema pobreza, e para o segundo, o avançar e 
aprimorar da inovação endógena, e a conquista 
da fronteira tecnológica.

Neste mesmo sentido, após quatro décadas 
das Reformas, e duas décadas desde que a busca 
pela sociedade moderamente próspera retomou 
o centro ideológico de sustentação do novo 
regime de acumulação pós-2000, Xi Jinping 
anunciou  no 19o Congresso Nacional do Parti-
do Comunista da China que o socialismo com 
características chinesas havia cruzado o limiar 
para uma Nova Era. E que a sua nova principal 
contradição seria entre o desenvolvimento de-
sequilibrado e inadequado, e a demanda popular 
cada vez maior por uma vida melhor.

Diante disso, o êxito na retirada de mais de 
800 milhões de chineses que se encontravam 
abaixo da linha da pobreza em 2020, e a expan-
são da população de renda média se colocam 
enquanto materialização da sociedade mode-
radamente próspera perseguida na Nova Era.

De acordo com dados da Organização Inter-

A sociedade chinesa vive os efeitos da eliminação da pobreza e criação de uma forte classe média. 
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nacional do Trabalho (OIT), entre 2006 e 2017 
o gigante asiático experimentou o crescimento 
salarial mais rápido do mundo, já de 2008 a 2019, 
os salários reais mais do que dobraram  na China, 
sendo que entre 2010 e 2019 a média nacional do 
salário mínimo real teve aumento de 69%. 

Ainda neste sentido, segundo a Agência Na-
cional de Estatísticas da China (NBS), entre 2009 
e 2015, a média dos salários reais mensais dos 
trabalhadores migrantes rurais cresceu acima da 
taxa de crescimento do Produto Interno Bruto chi-
nês, tendo seu pico em 2012 com crescimento de 
14,12%, em comparação com o PIB que crescera 
7,9% naquele ano. 

De 2010 a 2014, a taxa média de crescimento 
anual dos salários formais foi de 7,75%, os in-
formais, de 10,68%, já entre 2015 e 2017, a taxa 
média de crescimento para os salários formais 
foi de 9,07%, e dos informais, 6,02%. Assim, em 
2008 o salário anual do trabalhador migrante era 
de 16.080 yuans; já em 2017, 41.820 yuans.

Em 2020, a despeito da pior contração econô-
mica global em tempos de paz desde a Grande 
Depressão, o pacto chinês com o pleno emprego 
foi garantido e 11.86 milhões de postos de trabalho 
urbano foram criados, e o índice de desemprego 

ficou em 5,2%. Além disso, o salário médio anual 
dos empregados teve aumento nominal de 7,7%.

Consequência direta da industrialização e urba-
nização, das políticas de alívio à pobreza, além das 
políticas voltadas à garantia de emprego e renda 
dirigidas pelo Estado chinês, foi o incremento de 
renda da população chinesa. E, ato contínuo, o 
aumento do potencial de consumo desta população 
que conta com uma força de trabalho de cerca de 
900 milhões de pessoas, com mais de 700 milhões 
inseridas no mercado de trabalho, compondo o 
maior mercado do mundo, que responde por cerca 
de 30% do consumo global. 

Outra expressão do incremento de renda nar-
rado é que em 2002 a classe média chinesa era 
de apenas 4% de sua população, entretanto atual-
mente conta com cerca de 31% de sua população, 
sendo que dados de 2019 (NBS)  mostram que o 
consumo foi agente responsável por mais de 60% 
do crescimento econômico da China.

Diante do exposto até aqui, é possível ve-
rificar que a governança exposta no processo 
de desenvolvimento chinês cria uma dinâmica 
alternativa às ofertadas pelo neoliberalismo, e 
que a recusa da adoção integral e acrítica das 
fórmulas ocidentais neoliberais foi fator principal 
do indiscutível êxito da trajetória chinesa, sob 
comando do Partido Comunista chinês. 

Com isso, a experiência chinesa desmantela 
o que se convencionou chamar de a “Hipótese 
de Direitos”, a qual, dando centralidade aos ins-
trumentos jurídicos para garantia dos contratos 
e da propriedade, impõe certa receita para o de-
senvolvimento com mínima intervenção estatal e 
pré-requisitos institucionais voltados a garantir a 
eficiência do mercado visando um ambiente que, 
pelo menos teoricamente, atrairia o investimento 
privado e promoveria a especialização produtiva. 

Na China observamos não só a utilização de 
normas e instituições para a “criação de merca-
do” a partir de 1978, bem como a conformação e 
sofisticação de um arranjo institucional que mune 
o Estado para “governar o mercado” via planeja-
mento e planificação estatal, tendo sob o seu co-
mando setores estratégicos da economia, além dos 
instrumentos centrais do processo de acumulação: 
créditos, juros, câmbio e sistema financeiro.

Nesse sentido, pensando no arcabouço insti-
tucional que se sofisticou visando a expansão da 

A governança 
do processo de 
desenvolvimento 
chinês cria 
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neoliberalismo, 
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foi fator de 
indiscutível 
êxito.  

população de renda média do país, se destaca o 
aprimoramento da regulação do trabalho execu-
tada “por cima” pelo Estado chinês. É interessante 
notar que esta também contesta frontalmente a 
“Hipótese de Direitos”, que por tanto tempo pre-
gou que instituições trabalhistas não passariam 
de uma fonte externa de distorção na perfeita 
racionalidade mercadológica, cujo movimento 
espontâneo seria rumo ao equilíbrio.

“Executada por cima” uma vez que, a partir 
de uma política econômica trabalhista voltada 
ao incremento de renda para expansão do mer-
cado consumidor chinês, se articulam institu-
cionalidades capazes de i) promover políticas 
de emprego, renda e inclusão, e ii) limitar de 
abusos do poder econômico sobre os trabalha-
dores, ao impor um padrão básico de proteção 
às relações individuais de emprego.

Assim, é possível notar que a regulação do 
trabalho chinesa, suas institucionalidades traba-
lhistas e as formas jurídicas elaboradas a partir 
dela, vão forjando novas e superiores capacidades 
estatais que foram fundamentais para  constitui-
ção, correção e limitação do mercado de trabalho 
chinês, articulando esforços tanto produtivos, 
quanto distributivos.

Na prática isso se mostra i) na generalização do 
sistema de contratos de trabalho na década de 80; 
ii) na promulgação da Lei Nacional do Trabalho, 
em 1994, e com a Reforma Trabalhista em 2008, 
que contou com a promulgação de novas leis nota-
damente mais gravosas aos empregadores; iii) nas 
reformas do hukou visando o aprimoramento das 
relações de emprego dos trabalhadores migrantes 
e assim enfrentando a segmentação do mercado 
de trabalho, fator de rebaixamento salarial; e 
ainda, iv) ao garantir anualmente a criação de 
mais de cerca de 10 milhões de postos de traba-
lho, incidindo diretamente na oferta e demanda 
de mão de obra e assim, no exército de reserva, 
fator também preponderante para administrar e 
garantir ganhos salariais e extinguir fatores de 
rebaixamento salarial.

O desempenho ímpar da governança da China 
expresso na batalha contra a Covid-19, nas polí-
ticas de alívio à pobreza, e em seu processo de 
desenvolvimento nacional como um todo, mostra 
como a partir de uma nova formação econômico-
-social que se movimenta direcionada pela razão 

e a ciência do planejamento, e não pela anarquia 
do mercado – notadamente o socialismo com 
características chinesas – vão se configurando no-
vas formas históricas de intervenção na realidade 
econômica e social. O que  nos resta é o desafio 
de desvendá-las.
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A China deixou de ser um país eminentemente rural, com uma forte 
migração alavancada pelo emprego industrial. 
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Hoje, os 
combustíveis 
fósseis 
respondem 
por 78% da 
energia gerada 
na China. Com a 
descarbonização, 
essa participação 
cairá para 16%, 
em 2060. 

Como a descarbonização 
da China irá redefinir 
fluxos globais de comércio, 
investimentos e relações 
internacionais
Uma forte contração na demanda de carvão e combustíveis fósseis 
irá redesenhar o comércio da China, atingindo países como o Brasil. 
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Durante a 75a Assembleia Geral da ONU em 
setembro de 2020, Xi Jinping assumiu o 

compromisso de neutralizar as emissões de dió-
xido de carbono (CO2) da China antes de 2060, 
alinhando o país com a meta global de limitar 
o aumento da temperatura a 1,5°C. Dois meses 
depois, Xi anunciou a atualização das metas cli-
máticas para 2030, incluindo atingir o pico das 
emissões de CO2 na próxima década, reduzir as 
emissões de CO2 por unidade do PIB entre 60% 
e 65% a partir do nível de 2005, e aumentar a 
participação de combustíveis não fósseis no con-
sumo de energia para cerca de 20%2. No entanto, 
a China ainda não tem um plano de ação para 
descarbonizar a sua economia.

Apesar da incerteza sobre como a China cum-
prirá essas metas, o que está claro é que o país 
precisará adotar medidas ambiciosas em várias 
frentes da economia3. Pesquisa da Universidade 
de Tsinghua e do Instituto de Tecnologia de Mas-
sachusetts indica que em 2060 os combustíveis 
fósseis precisariam representar 16% da energia 

consumida na China, contra 78% em 20194. A 
energia nuclear precisaria aumentar seis vezes e 
a hidroeletricidade precisaria dobrar para subs-
tituir o atual consumo de carvão. Tecnologias 
que possam capturar CO2 liberado da queima de 
combustíveis fósseis e armazená-lo no subsolo 
seriam necessárias para compensar não apenas o 
consumo residual de combustíveis fósseis, mas 
também o CO2 já presente na atmosfera.

Os esforços da China podem permitir que ou-
tros países também realizem seus planos nacionais 
de descarbonização, além de criar novas frentes de 
comércio e investimentos. Desde 2018 a China é 
importadora líquida de elementos raros da terra. 
No futuro, o país também pode se tornar investidor 
em indústria de processamento de elementos raros 
da terra, beneficiando países que, hoje, já estão 
passando de exportadores desses elementos em 
estado bruto para (semi-) processados. A ausência 
de um plano de ação robusto para zerar as emissões 
de CO2, no entanto, poderia dificultar as relações 
econômicas de alguns países com a China. Como 

os fluxos globais de comércio e investimentos em 
energia deverão ser impactados pela descarboniza-
ção da China? Como diferentes países precisarão 
responder, a fim de ficar à frente do jogo ou, 
simplesmente, manter os fluxos de comércio e 
investimento com uma China zero em carbono?

Primeiro, uma forte contração na demanda 
chinesa por carvão ao longo desta década poderá 
afetar drasticamente os mercados de carvão em 
todo o mundo. Em 2019, 51,7% do consumo 
mundial de carvão teve origem na China5. O 
carvão também foi responsável por 57,6% (81,67 
exajoules) do consumo total de energia primária 
da China, dos quais 7,8% (6,4 exajoules) foram 
importados.6 No mesmo ano, a China foi um dos 
principais importadores mundiais de briquetes de 
carvão com 14,8%, atrás apenas da Índia (19,5%) 
e Japão (17,2%), segundo dados do Observatório 
da Complexidade Econômica (OEC).7 No mesmo 
ano, a China importou um total de US$ 19 bilhões 
da Austrália (49,4%), Indonésia (16,3%), Mon-
gólia (15,8%), Rússia (12,4%) e Canadá (3,42%).

Os mercados de petróleo, gás e outros combus-
tíveis fósseis podem sofrer impacto semelhante. 
Em 2019, 14,5% do consumo mundial de petró-
leo teve origem na China.8 O petróleo também 
foi responsável por 19,7% (27,91 exajoules) 
do consumo total de energia primária da China, 
dos quais 66,2% foram importados.9 No mesmo 
ano, a China foi o principal importador mundial 
de petróleo cru e refinado, com um total de US$ 
226 bilhões (13,5%) das importações mundiais 
de países como Rússia (16,4%), Arábia Saudita 
(15,7%), Iraque (9,34%), Angola (8,82%) e Brasil 
(6,86%), segundo dados da OEC. No entanto, o 
consumo de petróleo na China provavelmente 
deve subir na próxima década antes de começar 
a cair acentuadamente.10

Segundo, a aceleração da transição da China 
para uma matriz energética limpa, em parte para 
substituir a geração de energia a carvão e outras 
energias alimentadas por combustíveis fósseis, 
teria um impacto positivo nos mercados globais de 
energia nuclear, hidrelétrica e renovável. Em 2019, 

Torre de enegia
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Para compensar 
o consumo 
residual de 
combustíveis 
fósseis, a 
China deverá 
aumentar a 
captura de 
carbono, uma 
oportunidade 
para países 
megadiversos 
como o Brasil.  
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os combustíveis não fósseis consumidos na China 
representaram 23% do consumo mundial e 14,9% 
do consumo total de energia primária da China11. 
No mesmo ano, 12,5% do consumo mundial de 
energia nuclear teve origem na China.12 A energia 
nuclear representou 2,2% da matriz energética da 
China13 e pode aumentar seis vezes até 2050.14 Isso 
deverá levar a China a realinhar suas diferentes 
fontes de fornecimento doméstico de energia. 
Também em 2019, a China foi o terceiro maior 
importador mundial de elementos de combustível 
não irradiados para reatores nucleares, com 9,86% 
depois da Ucrânia (14,9 %) e França (13,9%). O 
país importou um total de US$ 266 milhões da 
Rússia (56,7%), França (34,8%) e EUA (6,11%), 
segundo dados da OEC.

Em 2019, a hidroeletricidade consumida na 
China representou 30,1% do consumo mundial 
de hidroeletricidade e 8% da matriz energética da 
China,15 com possibilidade de dobrar até 2050.16  
Hidroeletricidade tem papel muito menos impor-
tante na pauta de importação da parte continental 
da China, com apenas 0,52% da importação total 
do mundo em comparação com Hong Kong 
(2,36%) e Macau (1,28%). A parte continental 
da China importou cerca de US$ 184 milhões 
de energia elétrica da Rússia (73,7%), Myanmar 
(20,1%) e República Democrática Popular da 
Coreia (6,2%) enquanto 100% das importações de 
Hong Kong e Macau vieram das regiões interiores 
da China, segundo a OEC.

Terceiro, a fim de compensar o consumo 
residual de combustíveis fósseis e o CO2 já 
presente na atmosfera, a China provavelmente 
complementará a transição para uma matriz 
energética mais limpa por meio da captura e ar-
mazenamento de carbono e reflorestamento. Esse 
movimento deve abrir oportunidades para países 
megadiversos como Brasil, Indonésia e Filipinas 
em áreas como a compra de créditos de carbono 

O Brasil está    
no grupo de 
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de matérias-
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demanda será 
reduzida. 

e investimentos em reflorestamento.
Esses impactos deverão criar quatro padrões 

distintos de interação com a China. Primeiro, os 
países que já começaram a implementar planos 
nacionais de descarbonização e são fornecedores 
de matérias-primas necessárias para a transfor-
mação da matriz energética chinesa. Esses países 
tendem a estar bem representados no Índice de 
Desempenho Ambiental (IDA)17 e são mais pro-
pensos a colher os benefícios de uma China zero 
em carbono. Por exemplo, a China já é líder em 
células de baterias e tem cooperado com a União 
Europeia em áreas relacionadas ao clima, como 
energia limpa, tecnologia de descarbonização e 
comércio de carbono.

No segundo grupo estão os países que já 
começaram a implementar planos nacionais de 
descarbonização, mas ainda estão fornecendo 
combustíveis fósseis para a China. A transição 
energética da China exigirá novas cadeias de 
suprimentos com produtores de matérias-primas 
como cobre, lítio e cobalto, o que poderia ajudar 
a acelerar a transição para um novo padrão de 
comércio nesses países. Além disso, o fato de 
esses países já terem iniciado a transição para 
uma economia zero em carbono indica que eles 
tendem a estar bem representados no IDA e que 
uma revisão da pauta de exportação seria uma 
questão de tempo. O Canadá é um exemplo de 
país que aparece neste segundo grupo.

O terceiro grupo de países inclui aqueles que 
ainda não começaram a implementar planos 
nacionais de descarbonização, mas já estão for-
necendo combustíveis não fósseis para a China. O 
fato de esses países terem, de maneira geral, fraco 
desempenho no IDA sugere que eles podem ter 
suas relações econômicas com a China limitadas 
no longo prazo. Exemplos incluem Myanmar, Re-
pública Democrática Popular da Coreia e EUA. O 
desempenho relativamente alto dos EUA no IDA 

e o forte compromisso de Biden em combater as 
mudanças climáticas, contudo, poderiam levar os 
EUA para o primeiro grupo.

O quarto grupo de países inclui aqueles que 
ainda não começaram a implementar planos 
nacionais de descarbonização e são fornecedores 
de matérias-primas não mais necessários (pelo 
menos não nas mesmas quantidades) para a 
China. O fato de esses países terem, de maneira 
geral, fraco desempenho no IDA indica que suas 
exportações e investimentos da China provavel-
mente diminuirão de maneira drástica no longo 
prazo. Exemplos incluem Austrália, Angola, 
Brasil, Indonésia, Iraque, Malásia, Mongólia, 
Catar, Rússia, Arábia Saudita e Turquemenistão.

A Rússia poderia migrar para o terceiro gru-
po, dado o potencial das exportações de energia 
nuclear e de hidroeletricidade para a China até 
2050 e seu desempenho relativamente alto no 
EPI. Para países megadiversos como Austrália, 
Brasil, Indonésia e Malásia, os fracos marcos 
institucionais e regulatórios para investimentos 
em reflorestamento e a compra de créditos de 
carbono poderiam impedir que esses países 
migrassem para o terceiro grupo. Uma possí-
vel solução seria cooperar com a China, a UE 
e outros países, organizações internacionais e 
bancos multilaterais de desenvolvimento com 
expertise nessas áreas.

O compromisso da China em zerar as emissões 
líquidas de CO2 até 2060 pode ser um ponto de 
inflexão nos mercados de combustíveis fósseis e 
na transição energética global. Os impactos no 
comércio global e nos investimentos em energia, 
no entanto, serão sentidos de forma diferente, de-
pendendo do perfil das exportações para a China 
e da presença de planos nacionais de descarboni-
zação. Esses impactos podem incluir a criação de 
novas frentes de comércio e investimentos, bem 
como o realinhamento das diferentes fontes de 

fornecimento de energia da China. A cooperação 
com a China, governos, organizações internacio-
nais e bancos multilaterais de desenvolvimento 
poderia ajudar os países a colher os benefícios 
de uma China zero em carbono e aumentar seu 
engajamento com o país, além de facilitar a 
adaptação mútua para a China e suas fontes de 
fornecimento de energia.

Técnicos trabalham 
em linha de 
transmissão de 
ultra-alta capacidade, 
tecnologia de ponta 
da China. 
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O quinto plenário do 19o Comitê Central do 
Partido Comunista chinês (PCCh), encerrado 

em Pequim, em 29 de outubro de 2020, teve por 
principal tarefa ultimar o projeto do 14o Plano 
Quinquenal. A despeito do que o nome simplifi-
cado dessa peça de política pública possa sugerir, 
o Plano define não apenas a visão da política 
econômica e social da China para a quadra de 
2021-2025, mas também determina objetivos de 
mais largo prazo, tendo por horizonte temporal o 
ano de 2035. Aprovado pela Assembleia Popular 
Nacional (APN) em março do corrente ano, o texto 
destaca objetivos ambiciosos e sem precedentes na 
era pós-Mao. Dentre eles, a autossuficiência em 
ciência e tecnologia, que recebeu, pela primeira 
vez, capítulo específico. 

Do 14o Plano Quinquenal percebe-se que três 
grandes programas que deixaram de ser menciona-
dos abruptamente em 2018 – “Fabricado na China 

2025”, “Fusão Militar-Civil” e “Mil Talentos” – ga-
nharam novos slogans, e permanecem, de certa for-
ma, em pauta. Em suma, esses programas visariam 
a redução da dependência chinesa de tecnologia 
estrangeira, sobretudo na área de semicondutores; 
o desenvolvimento de uma indústria militar tec-
nologicamente avançada; e o recrutamento dos 
principais especialistas internacionais em pesquisa 
científica, inovação e empreendedorismo. O do-
cumento é inspirado no novo conceito, ou nova 
filosofia de desenvolvimento. 

A Nova Filosofia de Desenvolvimento é uma 
elaboração quase decenal. Ela foi introduzida no 
pensamento oficial chinês na quinta sessão plená-
ria do 18o Comitê Central do PCCh, cujas sessões 
ocorreram entre os anos de 2012 e 2017. Sua ideia 
seminal partiu do recém-designado presidente da 
República Popular da China (RPCh) e secretário-
-geral do PCCh, Xi Jinping. Antes da redação das 

“Recomendações do Comitê Central do Partido 
Comunista da China para o 13o Plano Quinquenal 
de Desenvolvimento Econômico e Social”, exor-
tou o líder chinês o esclarecimento e o refinamento 
do conceito de desenvolvimento que pautaria os 
esforços nacionais nos anos vindouros1. Em uma 
reunião do Birô Político do Comitê Central rea-
lizada em 20 de julho de 2015, propôs-se o novo 
conceito de desenvolvimento, pautado nos pilares 
da inovação, da coordenação, da ecologização, da 
abertura e do compartilhamento2. 

A Nova Filosofia de Desenvolvimento firmou-
-se, com efeito, na grande contribuição do Plano 
Quinquenal antecedente. Com ela, inaugura-se a 
quarta geração de “conceitos de desenvolvimento” 
na China, as três anteriores tendo por Mao Tse-
-Tung, Deng Xiaoping, Jiang Zemin e Hu Jintao 
seus idealizadores. 

De acordo com Hu, Yan e Tang, o primeiro pilar 
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da Nova Filosofia de Desenvolvimento, o Desen-
volvimento Inovador, possui cinco orientações: 
inovação de base, inovação tecnológica, inovação 
de mercado, inovação de marca e inovação cultu-
ral. Adicionamos a essas orientações, a marcante 
inovação institucional-legal em curso, acelerada 
nos últimos dois anos.

As tecnologias de ponta focadas pela China, 
de acordo com o Plano, serão a tecnologia 5G, 
a inteligência artificial, a tecnologia quântica, os 
circuitos integrados, a tecnologia aeroespacial e 
a tecnologia de terras e mares profundos. Para al-
cançar essas metas ambiciosas, prevê-se aumento 
do produto interno bruto (PIB) a ser investido em 
pesquisa básica.

No que atine à primeira e à segunda orientações 
do Desenvolvimento Inovador, a inovação de base 
e a inovação tecnológica, elas requerem o aumento 
da cooperação acadêmica e técnica internacional, 

O 14º Plano Quinquenal, aprovado 
em março último, tem objetivos 
ambiciosos e sem precedentes na 
era pós-Mao. 
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e uma abordagem interdisciplinar. Essa diretriz 
revela uma interessante janela de oportunidade para 
aprofundar a cooperação técnica, tecnológica e 
acadêmica sino-brasileira. Encontram-se em vigor 
atos bilaterais nas áreas de aplicações pacíficas de 
ciência e tecnologia do espaço exterior; energia e 
mineração; implementação de infraestrutura de 
construção; desenvolvimento conjunto do satélite; 
recursos terrestres;  tecnologia espacial; qualidade 
de produtos importados e exportados; metrologia e 
da qualidade industrial; segurança técnica relacio-
nada ao desenvolvimento conjunto dos satélites e 
recursos terrestres; novos materiais; biotecnologia 
aplicada à agricultura; medicina tradicional chi-
nesa e fitofármacos; tecnologia industrial; energia 
elétrica; pesquisa científica e o desenvolvimento 
tecnológico no setor de transportes; pesquisa e 
produção de satélite de recursos da terra; geociên-
cias; siderurgia; usos pacíficos da energia nuclear 
ciências puras e aplicadas; e tecnologia industrial.  
Observam-se, também, atos bilaterais de coope-
ração no âmbito do ensino superior, intercâmbio 
e cooperação em educação e intercâmbio técnico. 

Decerto é que a grande barreira para o aprofun-
damento do intercâmbio acadêmico e técnico ainda 
é a linguística. A cultura do estudo do mandarim, 
todavia, tem sido espraiada em todo Brasil, e pelo 
mundo, pelos Centros Confúcio. O estímulo cul-
tural para a maior adesão ao estudo do mandarim 
e escolha pelo intercâmbio para o país asiático 
proporcionaria um melhor aproveitamento da 
parte do Brasil das oportunidades granjeadas pelo 
cenário que se descortina e pelo arcabouço jurídico 
internacional, que já provê uma base sólida para as 
relações setoriais bilaterais. 

A terceira orientação do Desenvolvimento Ino-
vador, a inovação de mercado, refere-se à criação 
de um mercado interno, chinês, no qual a circulação 
de mercadorias flua de forma mais facilitada e 
fluida. Para tanto, requer-se a criação de infraestru-
turas tangíveis e intangíveis (como softwares) que 
agilizem a circulação interna de produtos. 

A quarta orientação, a inovação de marca, visa 
a conferir às marcas chinesas forte valor de mer-
cado, não apenas pela qualidade de seus produtos 
e conteúdo inovador, mas também em virtude do 
melhoramento do próprio sistema de registro, 
evitando manobras fraudulentas e depreciação do 
valor da marca, pela desconfiança do consumidor.

A quinta orientação, a inovação cultural, 
relaciona-se com o estímulo ao espírito de ino-
vação no país, criando incentivos e ecossistemas 
compatíveis com esses objetivos. Para o Brasil, 
possui relevo especial a Grande Baía de Guang-
dong-Hong Kong-Macau. O nome, alusivo à San 
Francisco Bay Area (Baía de São Francisco) é 
também uma remissão ao Vale do Silício, que 
inspira a iniciativa. A Área da Grande Baía tem 
se tornado um centro internacional de inovação 
e tecnologia, com cerca de mil incubadoras e 
aceleradoras. Macau, Região Administrativa 
Especial da RPCh, foi administrada, por longos 
anos, por Portugal, razão por que possui por 
idiomas oficiais o português e o mandarim. A 
RPCh utiliza Macau como plataforma para sua 
diplomacia comercial com o mundo lusófono, 
oferecendo diversos incentivos ao intercâmbio 
de técnicos, profissionais e acadêmicos.

Finalmente, evocamos a inovação institucional-
-jurídica. As leis de patentes foram introduzidas 
na China em 1985 e, em 30 anos (1985–2015), 
atingiram nível similar de desenvolvimento do 
regime estadunidense. Nos últimos dois anos, 
todas as principais leis chinesas relacionadas à 
propriedade intelectual foram alteradas de forma a 
prover um ambiente de maior segurança, eficiência 
e estabilidade. Dentre as mudanças, ressaltamos 
a criação de cortes intermediárias e de apelação 
especializadas em propriedade intelectual, novas 

A OMPI possui escritório externo na China, 
o qual provê não apenas assistência técnica ao 
governo chinês, mas serve como plataforma para 
assistência a governos de diversos países asiáticos 
em desenvolvimento. Ademais disso, possui, 
no local, um centro de resolução alternativa de 
controvérsias, o qual conduz, no momento, 60 
(sessenta) casos de mediação e arbitragem entre 
parceiros chineses e estrangeiros, a maior parte 
deles norte-americanos e europeus. 

Em conferência recente promovida pelo Projeto 
Propriedade Intelectual na Ásia, do Centro de Di-
reito e Tecnologia da Universidade de Berkeley, 
Estados Unidos, o Diretor, Mark Cohen, declinou 
o dado de que a maior parte dos pedidos chineses 
de patentes junto à OMPI são de indivíduos que 
as desenvolveram fora do ambiente corporativo. O 
dado desafiaria a noção de que a inovação chinesa 
tem por centro de força o poder econômico das 
grandes corporações e lançaria luzes sobre a pouco 
conhecida capacidade inovadora do povo chinês.

O Plano de Ação Conjunta entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Popular da China 2015-2021; o 
Plano Decenal de Cooperação entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Popular da China, assinado em 2012; 
e o Comunicado Conjunto entre a República do 
Brasil e a República Popular da China sobre o 
Contínuo Fortalecimento da Parceria Estratégica 
são todos atos bilaterais em vigor nos quais o 
componente da cooperação para a troca de expe-
riências em inovação é ressaltado e valorizado, 
configurando-se longevo o entendo bilateral sobre 
a centralidade da inovação nas respectivas agendas 
políticas e diplomáticas.

Resta ao Brasil (re)ativar as vias de cooperação 
que já foram construídas ao longo dos anos na 
agenda bilateral, procurar, de fato, conhecer mais 
o seu parceiro e, com pragmatismo, esforçar-se 
para otimizar as oportunidades que se descortinam. 

 

leis criminais criando e majorando penas por viola-
ção à propriedade intelectual e diversas iniciativas 
para o melhoramento da fiscalização, bem como 
da qualidade das patentes e marcas registradas, 
visando, também, a aumentar a influência inter-
nacional dos tribunais chineses, pela credibilidade 
de sua jurisprudência.

A República Popular da China tem por objetivo 
tornar-se o país líder em inovação no ano de 2035. 
Números apresentados pela Organização Mundial 
da Propriedade Intelectual (OMPI) indicam que o 
país asiático possui larga possibilidade de alcançar 
essa meta. Desde sua adesão à Convenção da 
OMPI, em 1980, e ao Sistema Internacional de 
Patentes, em 1994, passou de 97 pedidos de patentes 
para 69 mil, contabilizados em 2020. Em 2019, a 
China tornou-se o país com maior número de pe-
didos de patentes no sistema OMPI, ultrapassando 
os Estados Unidos. A Huawei tornou-se a empresa 
com maior número de depósitos de pedidos de 
patentes no mesmo ano. No âmbito acadêmico, 8 
das 15 universidades que mais demandam patentes 
junto à Organização são chinesas. Tudo a resultar, 
de acordo com o Índice de Inovação Global, da 
OMPI para o ano de 2020, na décima quarta posição 
junto às economias mais inovadoras do mundo, 
atrás apenas, e respectivamente, de Suíça, Suécia, 
Estados Unidos, Reino Unido, Países Baixos, Dina-
marca, Finlândia, Singapura, Alemanha, República 
da Coreia, Hong Kong-China, França e Israel3.

Notas 
1. Jinping, X. (2018). The governance of China. Beijing, 
China: Foreign Languages Press, pp.217–303.
2. Hu, Angang; Yan, Yilong; Tang, Xiao (2018). Xi Jinping’s 
New Development Philosophy. Springer Singapore.  
3. Dutta, S., Lanvin, B. and Wunsch-Vincent, S. eds., (2021). 
Global innovation index 2020: who will finance innovations. 
[online] 13(1 (33)), p.xxxvi. Available at: https://www.wipo.
int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf [Accessed 
5 May 2021]
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Ao analisar os discursos de Xi Jinping ao longo 
dos anos, logo se percebe a mensagem rei-

terada de que o desenvolvimento voltado para a 
promoção do acesso a uma educação inclusiva é 
elemento fundamental para que seja alcançada a 
prosperidade comum e universal. Esse é um inves-
timento crucial para a redução das desigualdades 
sociais, com ênfase no combate à pobreza – uma 
das prioridades da governança chinesa, que de-
monstrou seu sucesso com o anúncio, em 2020, da 
erradicação da pobreza extrema no país. De 2013 
até então, foram retirados da pobreza cerca de 93 
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milhões de pessoas – um marco expressivo e um 
exemplo a ser seguido por outros países.

Nota-se que a educação é a maior aliada da 
erradicação da pobreza e do analfabetismo, 
atuando como instrumento fundamental para o 
desenvolvimento socioeconômico. Os impactos 
primários de políticas públicas educacionais 
justificam-se pelo conhecimento, habilidades 
e valores desenvolvidos por meio de uma edu-
cação acessível e de qualidade. A capacitação 
de indivíduos para o mercado de trabalho gera 
impactos nas taxas de empregabilidade, incen-
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A educação como um dos 
pilares do desenvolvimento 
econômico da China
Como a estratégia de governança chinesa construiu um líder 
global em inovação.

Por Taís Bahia

tivam as publicações e inovações científicas e 
impulsionam a competição de mercado, tanto na 
esfera nacional quanto na internacional.

A educação é ferramenta de transformação não 
apenas do indivíduo, em termos de mobilidade 
social, mas também em um patamar socioeconô-
mico e geopolítico. Trata-se de uma peça funda-
mentalmente estratégica para direcionar e moldar 
toda uma população a fim de que se adeque às 
demais políticas de um governo. A educação tem 
papel decisivo tanto na qualificação da mão de 
obra de mercados essenciais quanto na criação 
de futuras lideranças.

Desmistificando o caso de sucesso chinês – So-
bre as políticas e estratégias para realizar o sonho 
chinês no contexto da China moderna, cumpre 
destacar algumas palavras-chave: massificação, 
diversidade, internacionalização, profissionaliza-
ção, modernização e inovação científica.

Além dos inúmeros investimentos em in-
fraestrutura, o primeiro degrau para tornar a 
educação acessível (seja pela construção de 
estradas que possibilitem a chegada às escolas 

e às universidades, como a própria construção 
dessas instituições, fornecimento de luz, aces-
so à internet, etc.), o rápido desenvolvimento 
educacional na China, principalmente no ensino 
superior, é justificado pela compreensão do go-
verno chinês de que a prosperidade econômica 
requer conhecimento, inovação e, principalmen-
te, força de trabalho inventiva. 

A China apresenta um modelo de governança 
social com alicerces na colaboração, participação 
e interesses em comum, com um projeto claro 
voltado para posicionar o país em um lugar de 
liderança global, com foco na inovação científica 
e na inteligência artificial. Essa estratégia é apenas 
mais uma demonstração da competência de um 
governo que entendeu que o novo petróleo dos 
tempos pós-modernos são os dados.

A partir do final da década de 1980, começa a 
ser observado na China um movimento do gover-
no com uma mudança expressiva de abordagem 
com relação ao sistema de ensino, passando a dar 
mais ênfase no investimento do ensino superior, 
a fim de fomentar a produção científica e a capa-
cidade técnica de futuros líderes. Esse foi apenas 
um pontapé inicial para o que viria a se tornar um 
dos maiores casos de sucesso do mundo.

O governo chinês deu início a uma nova série de 
reformas implementadas com base no estudo dos 
modelos e demandas do mercado. Novas políticas 
foram desenvolvidas em relação a taxas escolares, 
admissão de alunos, cooperação internacional e 
alinhamento com as necessidades e a realidade 
do mercado profissional. Essas reformas tiveram 
destaque entre a última década do século XX e a 
primeira década do século XXI.

Projetos nacionais como o “211”, “985” e 
a iniciativa “Primeira Classe Dupla” (Double 
First-Class) aprimoraram a prática burocrática 
do ensino superior chinês, assim como reforça-
ram amplamente a capacidade das universidades 
chinesas de se destacarem como líderes globais 
na área da ciência e tecnologia, principalmente 
pelo fomento a pesquisas e publicações científicas.

Cumpre ressaltar também os desafios da gestão 
pública no que tange ao setor educacional, tendo 
em vista que a China é um país de dimensões 
continentais e vasta diversidade cultural. Sua po-
pulação de 1,411 bilhão de habitantes é composta 
por 56 etnias. Portanto, é notável a capacidade 

O primeiro dia 
de retomada 
das aulas na 
Escola Primária 
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de visão estratégica, planejamento de projetos e 
cumprimento de metas do governo chinês.

Mais importante ainda é observar que a reforma 
educacional chinesa ocorre sem perder a perspec-
tiva de justiça social, considerando, por exemplo, 
a acessibilidade das taxas de matrículas escolares 
tanto para residentes das áreas rurais quanto urba-
nas, demonstrando um caráter fundamentalmente 
inclusivo de suas políticas governamentais na 
busca por transformar a China em um país cada 
vez mais moderno e próspero.

A internacionalização como peça estratégica 
na conjuntura geopolítica – Durante muitas 
dinastias, o Império do Meio não permitiu a in-
terferência das ideias estrangeiras em sua cultura 
e instituições. Na virada do século XIX para o 
século XX, em sua última dinastia, a Qing, por 
pressões internacionais e conflitos internos, o 
modelo de ensino chinês começa a se abrir para o 
mundo “ocidental”, mas ainda assim se mantém 
até hoje muito sólido em suas noções de moral e 
cultura, preservando seus princípios tradicionais 
confucianos, principalmente na educação de base. 

No final da década de 1970, em meio ao seu 
período de abertura econômica, a China retoma 
essa estratégia, agora em novo contexto global. 
Atingindo números mais expressivos a partir do 
ano 2000, o país tem investido cada vez mais na 
internacionalização do seu sistema educacional, 
por meio de políticas que incentivam tanto o envio 
de estudantes chineses para outros países quanto a 
admissão de estudantes estrangeiros em seus cam-
pi. Essas políticas foram adaptadas ao longo dos 
anos para reduzir ao máximo a margem de fuga 
de cérebros, por meio da implementação de regras 
que promovem o retorno dos estudantes chineses.

Em 2019, cerca de meio milhão de chineses 
ingressaram em programas de estudo fora do país, 
com uma concentração maior nos Estados Unidos, 
Inglaterra, Austrália e Canadá (priorizando países 
de língua inglesa). Esse número também corres-
ponde aproximadamente à média anual de alunos 
estrangeiros que a China recebeu no mesmo ano.

Uma das principais vantagens dessa estratégia 
é o desenvolvimento da proficiência em inglês dos 
estudantes chineses e, logo, da força de trabalho 
que será composta por eles assim que se formarem, 
bem como o intercâmbio cultural que incentiva a 

conforme dados divulgados pelo relatório Open 
Doors de 2019. Com relação à Grã-Bretanha, ape-
sar de representarem apenas 5% dos estudantes, 
os chineses correspondem a 10% do faturamento 
com taxas escolares das universidades.

Isso quer dizer que os chineses represen-
tam uma porção relevante do financiamento e 
manutenção de muitas das universidades mais 
reconhecidas do mundo. Essa realidade coloca a 
China em uma posição de alta prioridade para o 
envolvimento global em diversos setores, dentro 
de uma dinâmica em que os alunos estrangeiros 
funcionam como valiosas moedas de troca.

No atual cenário de pandemia, muitos chi-
neses retornaram para a China e começaram a 
repensar as vantagens de manter os estudos nas 
universidades estrangeiras, uma vez que as altas 
taxas escolares continuam sendo pagas integra-
mente mesmo com o ensino online. Esse recuo 
dos estudantes chineses pode vir a representar 
um verdadeiro desastre financeiro para essas 
universidades. Trata-se de uma corrida contra o 
tempo para o retorno das aulas presenciais, dentro 
de um cenário global que ainda apresenta muitas 
variáveis e incertezas.

Projeções para os próximos anos – Em março 
de 2020, o governo chinês publicou uma diretriz 
como parte dos esforços para o avanço da reforma 
educacional no país e aperfeiçoamento do ensino 
obrigatório. Até o final do mesmo ano, a China já 
pretendia se consolidar como um dos países mais 
inovadores do mundo, atingindo até 2030 o posto 
de líder em inovação, para, até 2049, tornar-se uma 
potência e líder mundial em ciência e tecnologia. 
Para alcançar esses objetivos, a diretriz recomen-
da que as escolas e os professores estimulem a 
curiosidade e a imaginação dos alunos, não apenas 
incentivando o interesse pelo aprendizado, mas 
também encorajando a criatividade e a inovação. 

Percebe-se, portanto, uma tendência em uma 
nova abordagem do ensino chinês nos próximos 
anos, voltada para a formação de mentes inovado-
ras e futuros líderes. Nesse contexto, vale observar 
também que a internacionalização da educação 
deve continuar ocupando um papel importante nas 
políticas educacionais chinesas dos próximos anos.

Além disso, atendendo às demandas impul-
sionadas pelo cenário atual da pandemia da 

Covid-19, a China vem se destacando como líder 
em inovação e tecnologia no setor educacional, 
principalmente no que diz respeito ao desenvolvi-
mento de plataformas digitais e outras ferramentas 
para facilitação do ensino a distância, o que, assim 
como o trabalho remoto, demonstra ser uma das 
tendências esperadas para o “novo normal”, sendo 
apontado como um mercado promissor.

Ainda no plano das projeções da política exter-
na chinesa, um projeto que merece destaque é a ini-
ciativa  “Cinturão e Rota”, que tem como objetivo 
o desenvolvimento da infraestrutura e aceleração 
da integração econômica entre países da Ásia, 
Europa e África, estendendo-se para a América 
Latina. Com foco não apenas no desenvolvimento 
da própria China, mas no desenvolvimento dos 
demais países envolvidos, essa iniciativa se pauta 
nos seguintes pilares: coordenação de políticas, 
conectividade pela infraestrutura, comércio sem 
barreiras, integração financeira e intercâmbio entre 
os povos. O intercâmbio e a cooperação interpes-
soal e cultural são, portanto, elementos essenciais 
dessa iniciativa, que tende a crescer cada vez mais.

Os avanços chineses na era moderna não param 
por aqui e trazem lições importantíssimas para o 
Brasil, principalmente no âmbito da educação, 
ciência e cultura. É imprescindível entendermos 
minimamente esse fenômeno a fim de nos tornar-
mos aptos a multiplicar oportunidades e intercâm-
bios nas relações Brasil-China nos próximos anos. 
Para o Brasil, mais do que nunca, é momento de 
estreitar cada vez mais esses laços.

  

criatividade e o desenvolvimento tecnológico e 
humano das futuras gerações.

O sistema educacional chinês vem sendo re-
pensado no sentido de evitar um ensino pautado 
na memorização, incentivando cada vez mais a 
interdisciplinaridade, as habilidades criativas e o 
pensamento crítico. Por essa perspectiva, o contato 
com outras culturas contribui para o desenvolvi-
mento de talentos, competências e oportunidades. 
Além disso, assim como os chineses podem apren-
der com o estrangeiro, a mobilidade estudantil 
também é uma oportunidade para os chineses 
compartilharem sua cultura com o mundo.

Essas políticas abrangem mais aspectos da 
governança chinesa do que se pode imaginar em 
uma primeira análise. Vale frisar que os rankings 
internacionais das instituições de ensino superior 
seguem padrões americanizados. Ou seja, alguns 
dos quesitos que mais pontuam são: número de 
publicações internacionais (preferencialmente 
em inglês), diversidade de alunos e admissão 
de estudantes estrangeiros. Não é por acaso que 
os rankings internacionais de universidades há 
décadas são dominados, em sua maioria, pelas 
universidades americanas, seguidas por outras de 
países em que o inglês também é a primeira língua, 
como a Inglaterra. Todavia, como um resultado 
muito claro das iniciativas do governo chinês, é 
possível observar que, a cada ano, universidades 
chinesas começam a conquistar um melhor po-
sicionamento nessas listas, com destaque para a 
Universidade de Pequim e a Tsinghua.

Globalmente, esses sistemas de ranqueamento 
atuam como uma poderosa ferramenta de marke-
ting para as universidades no topo dessas listas. 
As altas classificações proporcionam a essas 
universidades uma vantagem quanto à narrativa 
de captação e recrutamento voltados para talentos 
e lideranças globais.

Portanto, os impactos das políticas de desenvol-
vimento educacional da China tomam proporções 
geopolíticas de cunho altamente estratégico. A 
China ocupa atualmente o posto de maior re-
metente de estudantes internacionais do mundo. 
Nos Estados Unidos, por exemplo, os estudantes 
chineses representam cerca de um terço de todos 
os estudantes estrangeiros recebidos pelas uni-
versidades americanas, o equivalente a 369.548 
estudantes chineses só no ano letivo de 2018/19, 

Para atingir 
um papel de 
líder mundial 
em ciência e 
tecnologia, o 
governo chinês 
incentiva a 
curiosidade, 
criatividade e 
inovação dos 
alunos. 

84 85CHINA ESPECIAL Junho 2021

Em 2 de julho 
de 2020, a China 
Pharmaceutical 
University realizou 
uma cerimônia 
de graduação 
e concessão de 
diploma online.

POLÍTICA E 
SOCIEDADE



Cooperação 
sino-brasileira  
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lote de vacinas
Coronavac, fruto
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a Sinovac e o
Instituto Butantan.
O imunizante
protagonizou o
início da vacinação
no Brasil.
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quinquenal 
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social, reduzir 
a dependência 
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importados e 
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a inovação. 
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Perspectivas 
para a parceria 
sino-brasileira
O Brasil precisa estar atento às mudanças estraté-
gicas da China e fazer uma reflexão sobre os rumos 
futuros da nossa maior parceria comercial. 

Por Renato Baumann

as relações econômicas entre os dois países.
À diferença de Planos Quinquenais anteriores, 

este Plano não se compromete com metas quanti-
tativas específicas para o desempenho da economia 
como um todo. Apenas sinaliza o propósito de 
manter a taxa de crescimento do PIB chinês em 
nível adequado, com a novidade de enfatizar um 
“novo estágio de desenvolvimento” mais voltado 
para o mercado interno, mas sem desconsiderar as 
relações econômicas externas.

O chamado “ciclo interno” do quinquênio procu-
ra: i) consolidar o desenvolvimento social, elevan-
do, entre outras dimensões, a taxa de urbanização 
da população chinesa como um todo; ii) reduzir a 
dependência de recursos importados (ao mesmo 
tempo que promoverá mais abertura comercial) 
e de tecnologia estrangeira, assim como iii) pro-
mover a modernização industrial e iv) a inovação 
tecnológica em geral, completando o que chama 
de “modernização socialista”.

A opção da China por um “modelo de cresci-
mento de alta qualidade” implica novos padrões 
de consumo, incorporando extratos de renda 
mais baixa, portanto criando oportunidades para 
produtores de economias de renda média, como 
o Brasil, que poderão explorar novos segmentos 
de mercado, assim como os eventuais distintos 
padrões de demanda nas diversas regiões daquele 
país. Como um subproduto dessa consideração de 
caráter geral, o objetivo de elevar a taxa de urbani-
zação da população chinesa, além de algumas obras 
mencionadas no Plano, como diversos aeroportos, 
poderá eventualmente constituir oportunidade 
para os arquitetos brasileiros, se é que permane-
ce, na China, um excesso de demanda por esses 
profissionais.

Há duas condições básicas para tanto. Uma é 
que os agentes econômicos brasileiros sejam pro-
ativos para explorar essas novas oportunidades. Ao 
mesmo tempo, contudo, é preciso haver a certeza 
de que eles não terão de enfrentar a incidência de 
barreiras do lado chinês.

Se a opção por crescimento de alta qualidade 
implica abertura de novas oportunidades, o Plano 
estabelece, ao mesmo tempo, o objetivo de elevar a 
produção agrícola, buscando a autossuficiência e a 
segurança alimentar. Cita explicitamente os grãos, 
o algodão, açúcar, carne e leite, e os propósitos de 
preservar e explorar de forma programada o po-

Lançamento de 
satélite produzido 

em parceria pelo 
Brasil e China

As relações econômicas entre o Brasil e a China 
se intensificaram de modo notável desde a 

última década. No âmbito comercial, desde 2013 
a China é o principal parceiro comercial do Brasil. 
No influxo de investimentos diretos, entre 2003 e 
2019 a China investiu em 180 projetos, no valor 
de US$ 81 bilhões, nos setores de transporte, 
telecomunicações, serviços financeiros, indústria 
e sobretudo energia.

Esse relacionamento não se esgota nas transa-
ções comerciais e movimentos de capital. Também 
no âmbito da parceria tecnológica é digno de 
registro o lançamento, desde 1999, de não menos 
que seis satélites conjuntos.

Desnecessário acrescentar que esse relaciona-
mento se estende a outras dimensões, o exemplo 
mais notável sendo a parceria dos dois países como 
membros fundadores do grupo Brics.

Os rumos centrais desse relacionamento são 
definidos na COSBAN, a Comissão Sino-Brasi-
leira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, 
presidida de forma conjunta pelos vice-presidentes 
dos dois países.

Refletir sobre os possíveis rumos futuros desse 
relacionamento neste momento tem um duplo 
significado. 

Em outubro de 2020 a 5ª Sessão Plenária do 19o 

Comitê Central do Partido Comunista da China 
aprovou as “Recomendações para a Formulação 
do XIV Plano Quinquenal para o Desenvolvimen-
to Econômico e Social e os Objetivos até o Ano 
2035”, com o que existe um referencial claro para 
análise comparativa.

Além disso, em julho deste ano será celebrado 
o 100o aniversário da fundação do Partido Comu-
nista, o que reforça o simbolismo das eventuais 
reflexões a serem feitas sobre os próximos anos 
na China e em suas relações externas. 

Neste artigo são usadas como referência para 
análise dos possíveis rumos futuros das relações 
econômicas bilaterais algumas das orientações 
consideradas no XIV Plano Quinquenal. Aí são ex-
plicitados os objetivos do governo chinês, suas prio-
ridades e as sinalizações aos agentes de mercado.

Esse Plano traz algumas oportunidades para as 
relações bilaterais. Sem pretender esgotar o tema, 
nos próximos parágrafos são expostos alguns dos 
pontos em relação aos quais é possível identificar 
os efeitos potenciais dessas Recomendações sobre 
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tencial das terras aráveis, de modo a construir um 
cinturão de produção de grãos em nível nacional.

Desnecessário dizer que esse objetivo – que 
se soma à atual tendência chinesa de diversificar 
os países fornecedores de alimentos – é fonte de 
grande preocupação para os produtores brasileiros. 
Para vários produtos do campo brasileiro o mer-
cado chinês tem se tornado, já há alguns anos, o 
principal destino de suas exportações. E mais: com 
o baixo crescimento da economia nacional, essas 
exportações têm constituído importante fonte de 
dinamismo para o setor. 

O lado potencialmente positivo dessa nova 
realidade, a se concretizar, é que deverá haver 
demanda, do lado chinês, por tecnologia no setor 
agrícola. E essa é uma área em que o Brasil tem 
desenvolvido reconhecidas vantagens comparati-
vas nos últimos anos. É de se imaginar, portanto, 
que deveria haver margem para intercâmbio de 
tecnologias entre os dois países.

Ao mesmo tempo, o Plano tem, entre seus obje-
tivos nesse setor, o desenvolvimento de maquinário 
avançado, de alta eficiência, para semeadura e co-
lheitas, inclusive para terrenos acidentados, assim 
como para o processamento de grãos e produção 
de óleos. O objetivo é utilizar tecnologia de ponta, 
inclusive inteligência artificial, para desenvolver 
máquinas inteligentes.

Do ponto de vista dos produtores brasileiros, 
essa política de investir na construção de equipa-
mentos agrícolas de alta eficiência pode contribuir 

De modo semelhante, o Plano menciona a 
pesquisa e inovação tecnológica em biologia sin-
tética, manipulação de células genéticas, pesquisa e 
desenvolvimento de novas vacinas, diagnósticos in 
vitro, novos medicamentos, assim como a criação 
de novas variedades de cultivos, animais e micror-
ganismos agrícolas. 

Em vista desses objetivos, parece razoável supor 
que a ênfase em avanços na biotecnologia deveria 
se beneficiar de intercâmbios mais diretos e inten-
sos com a economia brasileira, país beneficiado 
com um dos maiores graus de biodiversidade no 
planeta. Além dos interesses nos novos produtos 
a serem criados e desenvolvidos, a interação das 
atividades de pesquisa com o acesso à biodiversi-
dade pareceria algo desejável e eficiente.

Outra dimensão na linha de tecnologia de 
ponta, explicitada no Plano, é a ênfase à “Nova 
corrida espacial”. Para atingir objetivos ambicio-
sos, como a órbita do planeta Marte, as próximas 
etapas do programa de exploração da Lua e 
outros, será construída nova geração de veículos 
de lançamento de grandes dimensões e sistemas 
reutilizáveis de transporte espacial.

Essa ênfase do Plano nas pesquisas no 
setor aeroespacial deveria contribuir para o 
desenvolvimento conjunto de novos satélites, 
intensificando o que já vem sendo feito. China e 
Brasil já lançaram diversos satélites conjuntos. A 
intensificação de pesquisas e desenvolvimento de 
novos produtos nesse setor estimula a expectativa 
de que nos próximos anos possa haver uma in-
tensificação das atividades conjuntas, em níveis 
mais avançados tecnologicamente.

Dado que um dos objetivos centrais das po-
líticas refletidas no Plano é o desenvolvimento 
intenso de tecnologia nacional de ponta, há sinali-
zação de política de atração de cérebros externos 
de qualidade, assim como de participação ativa 
nos circuitos científicos internacionais, com 
estímulo a pesquisas conjuntas. O país pretende 
liderar o desenho e lançamento de programas 
científicos internacionais, com o estabelecimento 
de fundos específicos. 

O foco em investimentos em tecnologia de 
ponta, inclusive o desenvolvimento de inteligência 
artificial e suas aplicações práticas, por exemplo 
no desenvolvimento de novos materiais e equipa-
mentos inteligentes, deverá possibilitar a geração 

A ênfase dada 
à saúde pelo 
XIV Plano 
Quinquenal cria 
oportunidades 
de investimento 
e intercâmbio 
de tecnologia 
para ambos     
os países. 

para aumentar a concorrência global no setor de 
máquinas agrícolas, e vir a se tornar um benefício 
potencial a ser considerado, para elevar a produti-
vidade do setor agrícola brasileiro.

Oportunidades na saúde – Outra área com im-
pacto potencial importante nas relações bilaterais 
é o setor de saúde. O Plano sinaliza a concessão 
de incentivos à pesquisa básica na cura do câncer 
e de doenças cardiovasculares e respiratórias. O 
objetivo é aplicar tecnologia de ponta, como me-
dicina regenerativa e novas terapias, assim como 
pesquisas em novas tecnologias para a prevenção 
e tratamento das doenças transmissíveis. Resta 
pouca dúvida de que a experiência com a pandemia 
do coronavírus estimulou e estimulará no futuro 
diversas iniciativas voltadas para a prevenção e 
cura de diversas doenças.

A associação de tecnologia de ponta com os 
conhecimentos milenares da medicina chinesa 
permite algum grau de otimismo quanto aos pos-
síveis resultados a futuro.

Do ponto de vista da economia brasileira, a ên-
fase no setor de saúde e nas indústrias produtoras 
de materiais para esse setor cria oportunidades 
para investimentos nessa área, em ambos os países, 
algo que a pandemia mostrou como mais que ne-
cessário, algo premente. E cria, ao mesmo tempo, 
oportunidades para intercâmbio de tecnologias. 
Este é um setor, no Brasil, que demanda um grau 
maior de desenvolvimento. 

A adoção 
de políticas 
coordenadas 
e iniciativas 
conjuntas pode 
gerar resultados 
positivos para 
Brasil e China. 
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de conhecimento e produção de novos equipamen-
tos. É razoável esperar que isso afete o mercado 
internacional de máquinas, com novos padrões, e 
que isso venha a ter impacto sobre os processos 
produtivos em geral. O Brasil não seria exceção. 
Esses novos equipamentos poderão contribuir para 
alterar os processos produtivos também aqui.

A China é reconhecida como um dos países mais 
ativos (se não o mais ativo) na adoção de formas 
ambientalmente sustentáveis de geração de energia. 
No Plano, essa política é reforçada, ao estabelecer 
meta ambiciosa de redução de emissões até 2030, 
via controle do consumo de energia fóssil, controle 
da emissão de carbono e promoção de usos seguros 
e eficientes de energia. Postula, ainda, a transfor-
mação futura de emissões de carbono na indústria, 
na construção e nos transportes.

De modo explícito, considera que esses esforços 
são contribuição significativa à cooperação inter-
nacional para a implementação da Convenção do 
Clima, das Nações Unidas, e do Acordo de Paris. 
Sobretudo porque é sinalizada a cooperação ativa, 
no âmbito Sul-Sul, com relação a medidas associa-
das às mudanças climáticas.

A lógica de “assegurar harmonia entre humani-
dade e Natureza” e os esforços para reduzir a perda 
de biodiversidade deveriam ser considerados não 
apenas no âmbito do território chinês. Inclusive 
porque os bancos chineses são frequentemente 
acusados de financiar projetos com impactos ne-
gativos sobre o meio ambiente.  

A China deveria, portanto (e o Plano sinaliza 
nesse sentido), adotar postura mais proativa no 
financiamento de “atividades verdes”, como forma 
de sinalizar de modo concreto sua contribuição aos 
objetivos da Agenda 2030. 

No âmbito bilateral, uma possibilidade poderia 
ser adaptar os objetivos do Fundo Brasil-China, 
do Claifund, para apoiar as atividades de apoio à 
preservação de florestas e de estímulo às atividades 
agrícolas ambientalmente corretas. 

Esses pontos ressaltados aqui certamente não 
esgotam as possibilidades a serem criadas com 
a implementação das Recomendações no XIV 
Plano Quinquenal. Mas são exemplos de que a 
adoção coordenada de políticas, assim como a 
construção de iniciativas conjuntas, podem gerar 
resultados positivos, de interesse tanto da China 
quanto do Brasil.
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No dia 5 de maio, o jornal Washington Post 
publicou uma pesquisa, realizada pela Uni-

versidade de York, sobre a confiança dos chineses 
em seu governo. Os pesquisadores entrevistaram 
quase 20 mil chineses logo após o fim do lockdown 
em Wuhan, tentando captar o sentimento do povo 
chinês em relação às medidas tomadas pelo go-
verno para o controle da pandemia. O resultado 
não deixa dúvidas: 98% dos cidadãos confiam no 
governo central, 95% confiam nos governos pro-
vinciais  e 91% nos governos municipais. Também 
importante, 49% das pessoas passaram a confiar 
mais no governo depois da pandemia, enquanto 
48% disseram que continuavam a confiar do mes-
mo jeito (somente 3% passaram a confiar menos).

Essa pesquisa chegou a cifras muito semelhan-

a respeito das duas políticas que marcaram o ano 
de 2020 na China – o controle da pandemia e o 
cumprimento da meta da erradicação da pobreza 
absoluta –, e quais as possíveis lições e futuros po-
tenciais elas apresentam para a relação estratégica 
entre o Brasil e a China.

A vitória sobre a extrema da pobreza – Pode-se 
dizer que a tarefa de eliminação da pobreza ex-
trema na China é um esforço contínuo realizado 
desde a Revolução de 1949, mas que ganhou 
proporções ainda maiores nas últimas décadas. 
Segundo o Banco Mundial, desde 1980, 850 
milhões de chineses saíram da pobreza extrema. 
Isso corresponde a nada menos que 70% de toda 
a redução da pobreza no mundo e trata-se prova-
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tes a outra pesquisa publicada no ano passado, 
realizada na Universidade Harvard entre 2003 e 
2016, que revelava um aumento da aprovação do 
governo central de 86,1% (2003) para 93% (2016). 
Os pesquisadores apontam dois motivos principais 
para isso: as medidas tomadas contra a corrupção 
e as políticas de bem-estar social em curso no 
país, sobretudo depois da chegada do presidente 
Xi Jinping ao poder em 2012.

Ambas as pesquisas, feitas nos EUA e no 
Canadá e publicadas pela grande imprensa nor-
te-americana, portanto insuspeitas de intenções 
de propaganda do Partido Comunista da China, 
mostram o sucesso das principais políticas imple-
mentadas pelo presidente Xi nos últimos oito anos. 
Neste artigo,  gostaria de propor breves reflexões 

velmente do maior progresso dos direitos humanos 
na história, mas não ganhou da mídia ocidental a 
atenção devida.

O desafio de eliminar a pobreza extrema na 
China foi eleito pelo presidente Xi como a tarefa 
mais importante do seu governo nos últimos anos. 
100 milhões de chineses saíram da pobreza até 
novembro de 2020. Desde 2013, o país investiu 
cerca de R$ 1,4 trilhão no programa de alívio da 
pobreza. Mas penso que o segredo do sucesso do 
programa chinês não reside em “quanto” dinheiro 
foi gasto, mas sim em “como” ele foi gasto. Os 
chineses criaram um método sofisticado para lidar 
com um problema complexo, chamado de “alívio 
da pobreza focalizado”, que consistiu em inúmeras 
iniciativas distintas para lidar com os diferentes 
aspectos das causas da pobreza. Sintetizado em 
um slogan, como adoram os chineses, o programa 
consiste em “Duas seguranças (comida e roupa), 
três garantias (educação, saúde básicas e moradia 
digna) e cinco métodos (projetos produtivos, 
educação, realocação, compensação ecológica e 
assistência social)”.

Talvez a principal inovação do programa 
tenha sido a capacidade do Partido de mobilizar 
a sociedade para enfrentar tal desafio. O mais im-
portante, sem dúvida, a mobilização de 3 milhões 
de quadros do Partido, espalhados por todo o país, 
que foram viver junto ao povo, nos povoados mais 
distantes e mais pobres, com a tarefa de liderar 
a comunidade e garantir que as iniciativas do 
programa fossem devidamente implementadas. 
Graças a eles, o governo pôde conhecer, em deta-
lhes, a vida de cada família necessitada, em cada 
povoado, em cada província, de modo a constituir 
um banco de dados nacional que capacitou os 
agentes do estado a planejarem e implementarem 
as medidas necessárias a cada contexto específi-
co.  Além disso, milhares de empresas estatais e 
privadas e inúmeros outros setores da sociedade 
(estudantes, profissionais liberais, artistas etc.) 
também foram convocados a contribuir de acordo 
com suas capacidades. 

O maior desafio do programa é o de garantir 
que as pessoas não retornem à pobreza depois de 
algum tempo. Por isso, a geração de emprego e 
renda foi um dos seus focos. Milhares de projetos 
produtivos foram criados a partir de pequenos 
e médios empreendimentos – muitos deles em 
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A eliminação da pobreza extrema e o controle da pandemia são dois 
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cooperativas –, principalmente no campo, mas 
também nas cidades. Milhões de pessoas recebe-
ram formação técnica e profissional e bilhões de 
reais em microcrédito foram disponibilizados para 
incentivar a produção. 

O Brasil desenvolveu uma experiência muito 
importante de alívio da pobreza durante os gover-
nos de Lula e Dilma, o Bolsa Família. Tornado refe-
rência internacional por sua abrangência (chegou a 
beneficiar mais de 11 milhões de famílias), o Bolsa 
Família foi fundamental para aliviar a pobreza de 
milhões de brasileiros, mas tinha uma limitação: a 
de se restringir apenas à distribuição de dinheiro, 
sem tocar no problema da geração de renda. 

O país vai precisar trabalhar muito para retomar 
o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, 
assistir as dezenas de milhões de brasileiros que se 
encontram abaixo da linha da pobreza. Certamen-
te, a experiência chinesa dos últimos anos poderia 
nos trazer algumas lições na hora de elaborarmos 

chinesa voltou ao seu ritmo normal, e hoje ocupa 
uma posição ainda mais importante na economia 
global do que antes da pandemia, como mostra o 
aumento do comércio internacional chinês, que 
cresceu 37% interanual em abril, chegando a R$ 
2,6 trilhões. Assim como na luta contra a pobreza, 
o país contou com duas de suas maiores vantagens: 
a capacidade de mobilização dos quadros do 
Partido (e outros setores da sociedade) e o uso de 
avançadas ferramentas tecnológicas.

O uso de aplicativos nos celulares permite 
rastrear os possíveis focos de contágio e, por 
exemplo, decretar lockdowns em lugares bem 
focalizados, como um prédio, ou um conjunto 
habitacional específico, impedindo a dissemina-
ção do vírus sem precisar da medida extrema que 
precisou ser aplicada em Wuhan, por exemplo. 
Mas todo esse controle pandêmico, e os testes 
massivos que foram aplicados em algumas cidades 
(milhões de pessoas em poucos dias), só puderam 
ser realizados com a ajuda de milhares de agentes 
comunitários – junto aos profissionais da saúde -, 
mobilizados pelo Partido.  

E aqui, mais uma vez, a China se tornou 
protagonista no cenário mundial. A política de 
produção e distribuição das vacinas chinesas 
talvez seja o exemplo mais concreto até agora 
da essência da política externa do presidente Xi, 
sintetizada na proposta de uma “comunidade 
de futuro compartilhado para a humanidade”. A 
pandemia é um problema global, que só poderá 
ser resolvido com verdadeira cooperação e soli-
dariedade entre os países, algo que a China tem 
realizado na prática.

Além de ter aplicado quase 500 milhões de 
doses domesticamente, a China já vendeu ou doou 
700 milhões de doses para mais de 90 países. Para 
a América Latina, os chineses já enviaram mais 
de 165 milhões de doses. Ao contrário dos EUA, 
que exportaram somente 3 milhões de doses – dos 
mais de 300 milhões que produziu – a China tem 
buscado não somente exportar vacinas e insumos, 
mas também fechar acordos de transferência de tec-
nologia para produção de vacinas nos países do Sul 
Global, como Indonésia, Brasil, Paquistão, Turquia, 
México e, mais recentemente, Egito, entre outros.

Apesar de as duas principais produtoras chine-
sas, Sinopharm e Sinovac, terem anunciado uma 
capacidade de produzir 5 bilhões de vacinas em 
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novas políticas públicas para lidar com o desafio 
de eliminar a pobreza depois que superarmos a 
pandemia. Deveríamos, portanto, estudar a fundo 
o programa chinês de alívio da pobreza. 

A vitória sobre a pandemia – A outra notável 
vitória do povo chinês em 2020 foi, sem dúvida, 
o controle eficaz da pandemia em cerca de dois 
meses. Graças a uma medida extrema, o lockdown 
de Wuhan – muito contestado na época – e outra 
série de medidas preventivas, como testes em 
massa, rastreamento de contatos, quarentenas e 
controle estrito das fronteiras, a China conseguiu 
retomar uma vida praticamente normal em todo o 
país em 2020, enquanto o mundo ainda enfrenta 
novas ondas de infecção.

A China contabiliza cerca de 90 mil casos e 
menos de 5 mil mortes. Números próximos do que, 
recentemente, o Brasil apresentou em apenas um 
dia. Com a vitória sobre a pandemia, a economia 
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um ano, a China sabe que é necessário impulsionar 
a capacidade local de produção de vacinas no Sul 
Global. Para tal, não basta somente a quebra de 
patentes das vacinas, como propôs o presidente 
estadunidense Joe Biden recentemente, mas 
é preciso estabelecer parcerias estratégicas de 
transferência de tecnologia e de reconstrução da 
capacidade de produção de insumos em países 
com esse potencial, como é o caso do Brasil.

Há 30 anos, o Brasil produzia metade dos IFAs 
para seus medicamentos e vacinas, hoje produz 
somente 5% e importa 37% da Índia e 35% da 
China. O Brasil está perdendo uma oportuni-
dade histórica de propor à China uma parceria 
estratégica para reconstruir a sua capacidade de 
produção de IFAs, bem como a de acelerar a 
produção emergencial de vacinas anti-Covid. A 
China já deu inúmeros sinais de que está disposta 
a cooperar com outros países. Teríamos então o 
potencial de nos tornarmos um importante centro 
global de produção de vacinas, não somente para 
os brasileiros, mas eventualmente para toda a 
América Latina e parte da África.  

Os dois grandes feitos realizados pelo governo 
do Partido Comunista da China em 2020, sob a 
liderança de seu secretário-geral e presidente da 
República Popular Xi Jinping, trazem inúmeras 
lições e potenciais para todos os países do Sul 
Global, sobretudo países como o Brasil, que tam-
bém cumprem um papel de liderança regional. 
A conquista de uma “sociedade moderadamente 
próspera” foi possível graças ao sucesso do pro-
grama de alívio da pobreza e nos traz exemplos 
concretos do planejamento sofisticado necessário 
para lidar com o desafio de erradicar a pobreza em 
um país. Por outro lado, a política chinesa para as 
vacinas, como mencionamos, tem demonstrado, 
na prática, o conceito de “comunidade de futuro 
compartilhado para a humanidade”, tanto do ponto 
de vista da solidariedade no envio de vacinas a 
países em desenvolvimento, mas sobretudo na 
chance estratégica de impulsionar a capacidade 
de produção nos países do Sul Global.

Não há dúvidas de que o pensamento e a prá-
tica do presidente Xi Jinping se constituem como 
horizontes de esperança para a construção de uma 
sociedade mais justa, menos desigual e baseada no 
multilateralismo, na cooperação e na solidariedade 
entre os povos do nosso planeta. 

Edson Arantes do 
Nascimento, o 
Rei Pelé, recebe a 
primeira dose da 
Coronavac. 
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A inserção da agricultura sustentável no diálogo 
Brasil-China é uma grande oportunidade 

de criação de pautas positivas e mutuamente 
benéficas. Alinha-se com as ambições de desen-
volvimento sustentável e de garantia de segurança 
alimentar e nutricional de ambos os países, e 
contribui à diversificação e agregação de valor às 
exportações agropecuárias brasileiras com destino 
à China. Há uma variedade de possibilidades a 
serem exploradas na agricultura de baixa emissão 
de carbono; na conservação da biodiversidade; no 
estímulo às finanças verdes; entre outras áreas.

A China anunciou, em setembro de 2020, seu 
compromisso de alcançar a neutralidade de emis-
sões de gases de efeito estufa (GEE) até 2060. A 
determinação foi tornada pública pelo presidente 
Xi Jinping na Assembleia Geral da Organização 

liada sob os prismas econômico, social e ambiental, 
mostra grande evolução nas últimas décadas. Apesar 
da vasta extensão de terras e da disponibilidade de 
recursos naturais, na não muito distante década de 
1970 a realidade no Brasil era de baixa produtividade 
agrícola e importação dos itens mais básicos da dieta 
da população brasileira, como feijão e farinha. O que 
transformou o cenário e possibilitou ao Brasil tor-
nar-se o terceiro maior exportador agrícola mundial 
foram os investimentos em tecnologia e inovação, 
incluindo a capacitação de força de trabalho especia-
lizada e a criação de instituições de pesquisa agrícola, 
além do incentivo ao empreendedorismo rural por 
meio do acesso a crédito. Esforços de cinco décadas 
resultaram no aumento de 400% da produção de 
grãos em uma área plantada que cresceu pouco mais 
de 40%. A potência agrícola que o Brasil é hoje se 
consolidou com a utilização de apenas 30% do ter-
ritório para a agropecuária, com grande ganho para 
a sociedade brasileira, sobretudo sua parcela mais 
pobre, já que o custo dos alimentos foi reduzido pela 
metade em relação à década de 1970.

Nos últimos 10 anos, o Brasil dedicou esforços 
às políticas públicas de incentivo à agricultura 
de baixa emissão de carbono, com resultados 
visíveis: 52 milhões de hectares, ou 20% da área 
cultivada brasileira, adotaram tecnologias de bai-
xa emissão. Um novo ciclo, o ABC+ 2020-2030 
(Plano Setorial de Adaptação e Baixa Emissão 
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das Nações Unidas e contribuiu fortemente a 
impulsionar as negociações internacionais de 
mudança do clima. O tema ambiental já vinha 
ganhando espaço cada vez mais importante no 
debate de políticas públicas do país, como se 
percebe pela inserção, em 2018, do termo “civi-
lização ecológica” na constituição chinesa. Na 
mesma linha, o 14o Plano Quinquenal, oficializado 
em março de 2021, coloca a sustentabilidade no 
centro do debate sobre o crescimento econômico 
até 2025. E como anfitriã da 15ª Conferência das 
Partes da Convenção sobre Diversidade Bioló-
gica, programada para acontecer em Kunming 
em 2021, a China demonstra que a conservação 
da biodiversidade, aliada à garantia de acesso ao 
alimento, está entre as suas prioridades.

A sustentabilidade da agricultura brasileira, ava-

de Carbono na Agropecuária), foi traçado, com 
novas estratégias e forte estímulo ao desenvol-
vimento sustentável e à inovação tecnológica 
para produção de alimentos com segurança – o 
que inclui a promoção do aumento da renda e 
da qualidade de vida do produtor rural. Tecno-
logias fomentadas pelo Plano ABC+ permitirão 
que importantes cadeias produtivas adotem 
sistemas resilientes e controlem as emissões de 
GEE. Soja, carne, algodão e café, itens no topo 
da pauta exportadora agrícola do Brasil para a 
China, estão entre as cadeias estimuladas, além 
de outras como cacau e frutas. A partir de fortes 
bases científicas, produtos certificados de baixa 
emissão ou neutros em carbono serão ofertados 
à sociedade. O ABC+ pressupõe uma visão de 
longo prazo sobre a paisagem rural e busca, além 
da redução das emissões de GEE, a conservação 
dos solos, da água e da biodiversidade. Promo-
vendo a sustentabilidade plena, busca garantir a 
produção de alimentos nutritivos, a estabilidade 
de preços ao longo do ano, a geração de empregos 
de qualidade, a inclusão social e a remuneração 
justa por serviços ecossistêmicos.

O Brasil e a China são grandes e reconhecidos 
parceiros na agropecuária. A China é o maior 
destino dos produtos agrícolas brasileiros há mais 
de uma década. Em 2020, foi responsável por 
34% das exportações do agro nacional. O Brasil, 
por sua vez, forneceu aproximadamente 18% dos 
produtos do agronegócio importados pela China. 
A soja em grãos mantém-se como carro-chefe das 
exportações para o país, responsável por 61% do 
total em 2020, seguida por carne bovina, celulose, 
açúcar, carne de frango e outros produtos. Dada a 
já estabelecida complementaridade entre os dois 
países no setor e o interesse de ambos no tema 
ambiental, é notável o potencial de incremento 
do diálogo em aspectos relativos à sustentabili-
dade da agricultura. Apresentamos aqui algumas 
iniciativas que podem ser apropriadas:

Promoção das finanças verdes no âmbito da 
relação agrícola sino-brasileira – Empresas, 
bancos e fundos chineses demonstram crescente 
interesse pelas finanças verdes e atribuem peso 
cada vez maior a aspectos ESG (governança social 
e ambiental, na sigla em inglês) em suas avaliações 
de risco. A agricultura brasileira pode ser destino 
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Agricultura sustentável na 
agenda sino-brasileira
A produção de baixa emissão de carbono abre possibilidades de cooperação 
para agregar valor, conservar biodiversidade e estimular as finanças verdes.  
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de fluxos de capital com este perfil, pois oferece 
uma gama de oportunidades em finanças verdes. 

A adesão de produtores rurais do país a sistemas 
agropecuários com reduzidas emissões de GEE, 
como a integração lavoura-pecuária-floresta, 
poderia ser em muito incrementada pela maior 
disponibilidade de crédito. Hoje, apenas 6,62% da 
área cultivada no Brasil, ou 17 milhões de hectares, 
são ocupados por tais sistemas nas cinco regiões 
brasileiras, o que indica o espaço que existe para 
o crescimento da intensificação sustentável. Os 
recursos de financiamento com taxas de juros e 
carência incentivados, para a safra 2021, oferecidos 
pelo governo brasileiro aos produtores que querem 
implementar o ABC+, terminaram em seis meses 
de uso. Se houvesse mais recursos, estes teriam sido 
aplicados. São demonstrações de que há demanda 
para o capital das finanças verdes. Para além do 
benefício de reduzir as emissões de carbono, as 
tecnologias abarcadas aumentam a rentabilidade e 
mitigam riscos dos negócios rurais, que se tornam 
mais atrativos do ponto de vista econômico e menos 
vulneráveis a riscos climáticos, por exemplo.

Cooperação em inovação e tecnologia agrícola  
– Brasil e China são dois dos países mais biodiver-
sos no mundo, que têm em comum o entendimento 
de que o avanço tecnológico será elemento-chave 
para a combinação dos esforços de preservação 
da biodiversidade, combate à mudança do clima 
e garantia da segurança alimentar e nutricional 
da população. Dados da Embrapa (Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária) indicam que o 
Brasil é responsável pela alimentação de mais de 
um bilhão de pessoas em 180 destinos, sendo a 
China o maior deles. Um em cada quatro pratos 
servidos no mundo contém ingredientes oriundos 
do país. É grande, portanto, a responsabilidade de 
se produzir com qualidade, sustentabilidade e na 
escala necessária. A biotecnologia tem importância 
fundamental neste processo. 

Brasil e China têm instituições e empresas de 
renome no segmento, que podem aprofundar seus 
laços e avançar na pesquisa conjunta, nomeadamen-
te a Embrapa, no Brasil, a CAS – Chinese Academy 
of Sciences e a CAAS – Chinese Academy of Agri-
cultural Sciences, na China, além de universidades 
como a China Agricultural University (CAU). 
Cabe notar que já existem projetos pontuais em 
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andamento, em áreas como melhoramento de soja 
e agricultura digital. Um dos desafios da pesquisa 
brasileira é o acesso a recursos, o que poderia ser 
minimizado pelo envolvimento do setor produtivo, 
visto a possibilidade de se transferir ciência às em-
presas, em modelos de inovação aberta. O próprio 
ABC+ possui grande lastro científico em suas 
bases conceituais e nas tecnologias preconizadas. 
Instituições de pesquisa, como a Embrapa, possuem 
portfólios estruturados para atacar problemas como 
convivência com a seca e mudanças do clima. 

Maior intercâmbio entre o setor produtivo, 
academia e sociedade civil – A agenda ambiental 
chinesa está em construção, o que dá ao Brasil 
oportunidade de diálogo junto a diferentes ato-
res (stakeholders) formadores de opinião, entre 
os quais empresas, universidades e diferentes 
entidades engajadas na pauta. Iniciativas que es-
timulem maior interação entre os atores no Brasil 
e na China devem ser valorizadas, a exemplo 
do Diálogo Brasil-China sobre Agricultura Sus-
tentável, que ocorreu de forma virtual nos dias 
20 e 21 de maio de 2021, sob a organização do 
Conselho Empresarial Brasil-China e do Instituto 
de Finanças e Sustentabilidade, de Pequim. O 
evento contou com participações da ministra da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, 
Tereza Cristina, e do ministro da Agricultura e As-
suntos Rurais da China, Tang Renjian, e promoveu 
discussões sobre finanças verdes, agricultura de 
baixo carbono, conservação da biodiversidade e 
economia circular, sempre da perspectiva do setor 
agrícola. A iniciativa, auspiciosa e pioneira no 
perfil variado de participantes envolvidos, merece 
ser continuada.

O Brasil e a China são duas potências agrícolas 
de perfil amplamente complementar e interesses 
comuns a explorar na agricultura sustentável. Em 
discurso recente, o presidente Xi Jinping salientou 
a importância da harmonia entre o ser humano e 
a Natureza que, afinal, fornece o essencial para a 
humanidade sobreviver e prosperar. A visão coin-
cide com a do Brasil, que almeja contribuir para a 
segurança alimentar global ao mesmo tempo em 
que protege seus recursos naturais para as próximas 
gerações. Que os dois países possam, portanto, bus-
car novos espaços de diálogo e traçar estratégias de 
ações concretas em benefício de suas populações.
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北京张裕爱斐堡国际酒庄
PEQUIM CHATEAU CHANGYU AFIP GLOBAL

AAAA级旅游景区
全国休闲农业与乡村旅游五星级园区
Ponto turístico nível AAAA
Parque nacional cinco estrelas para agricul-
tura de lazer e turismo rural

Estilo Europeu Romântico
Castelo e Vinhedo

WeChat

Consultas sobre visitas: 010-89092999

Informações sobre serviço para casamentos: 

010-57255509

Saída 17 da via expressa Pequim-Chengde 

para Miyun County, Pequim
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2 CHINA TODAY

Learn About China Through China Today
Founded by late Honorary President of the PRC Soong Ching Ling (Mme. Sun Yat-sen)

A multilingual comprehensive monthly magazine

China Today is published in 10 printed editions in seven languages – Chinese, English, Spanish, Portuguese, French, Arabic, and 
Turkish, and also seven online digital editions in Chinese, English, Spanish, Portuguese, French, Arabic, and German. The English 
North American edition, the Spanish Mexican and Peruvian editions, the Portuguese edition, the Arabic edition, and the Turkish edi-
tion are printed and distributed respectively in the U.S., Mexico, Peru, Brazil, Egypt, and Turkey. 

China Today covers the full spectrum of present-day China, including economy, politics, culture, society, and the environment, with 
emphasis on its opening-up and reforms, people’s livelihood, and international relations. It reports timely and comprehensively on the 
latest happenings in China, its key policies, stances, and opinions, and offers in-depth analysis of major domestic and global events.

China Today blog: e.weibo.com/chinatoday
China Today Facebook: https://www.facebook.com/chinatoday1952/

English: www.chinatoday.com.cn/english/index.htm

Spanish: www.chinatoday.mx
French: www.chinatoday.com.cn/french/index.htm
Arabic: www.chinatoday.com.cn/ctarabic/index.htm

German: www.chinatoday.com.cn/german/index.htm
Portuguese: www.chinahoje.net

Chinese: www.chinatoday.com.cn




