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1 – Resumo 

 O crescimento espetacular da economia chinesa é um fenômeno essencial 

para se compreender o mundo de hoje. Em pouco mais de duas décadas, a China 

saiu de uma situação de isolamento e atraso para quem sabe se tornar uma das 

maiores potências econômicas do planeta. Desde  o início da década de 90, o país 

tem ampliado sua riqueza numa média de 9% ao ano, quase o triplo das taxas 

mundiais. E tudo indica que será capaz de manter esse ritmo acelerado ainda por 

muito tempo. Desta maneira, a grande questão foi investigar com que olhos o Brasil 

e o mundo estão vendo as descobertas e os avanços dos chineses ajustados ao 

mundo globalizado. Os materiais utilizados vão desde investigações sobre o assunto 

feitas a partir do século XX, mais especificamente a partir da década de 70, após a 

morte do líder comunista Mao Tse-Tung. Matérias que envolveram o assunto nos 

principais jornais, reportagens e até mesmo trabalhos acadêmicos, foram igualmente 

consultadas. A justificativa para tais constatações está atrelada ao argumento de 

que as principais fontes de crescimento da China continuam presentes e terão 

impacto sobre o crescimento do PIB de maneira similar ao já verificado nos últimos 

vinte anos. Concomitantemente, Paulo Fagundes Vizentini, mestre em Ciências 

Políticas e Professor Titular em Relações Internacionais, afirma que há elementos 

em que a China poderia se inspirar no Brasil; como a inclusão social e o 

desenvolvimento econômico param se tornar a nova potência. Apesar da China 

ainda possuir uma renda per capita menor que a do Brasil, em muitos outros 

indicadores sociais ultrapassa tanto o Brasil quanto o resto do mundo. Ainda que as 

reformas produzam desigualdade, segundo a ONU, 400 milhões de chineses saíram 

da faixa de pobreza em pouco mais de uma década, fato atribuído ao 

desenvolvimento tecnológico, investimento em educação, saúde e infraestrutura, o 

que demonstra seu potencial político para exercer um acentuado impacto sobre o 

mundo. 
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2 – Introdução 



 A fim de avaliar que fatores poderiam levar à caracterização da China como 

grande potência atual ou em gestação, é necessário antes examinar o próprio 

conceito de “grande potência”. Martin Wight, um dos mais importantes teóricos em 

Relações Internacionais, em seu livro “A política do poder”¹, enumera diversas 

definições, como a do historiador alemão Treitschke, em que, (“um Estado pode ser 

considerado grande potência se uma colisão de outros Estados for necessária para 

levar a cabo sua total destruição”); a do historiador e economista britânico Toynbee 

na qual, (“uma grande potência pode ser definida como uma força política que 

exerce um efeito que se estende sobre o maior campo de ação da sociedade na 

qual opera”); e a do historiador francês J. C. Druon, cuja definição é (“grandes 

potências são Estados particularmente fortes em todos os domínios e que, por isso 

mesmo são naturalmente levados a impor efetivamente a sua vontade a outros 

Estados e a certas regiões desorganizadas”). (LYRIO apud WIGHT; TREITSCHKE; 

TOYNBEE; DRUON, 2010) 

 

 O que há em comum a todas essas definições e discussões sobre o conceito 

de “poder” ou potência aplicado à política em suas mais diversas formas e âmbitos, 

é o elemento relacional, ou seja, uma grande potência não se define por 

características absolutas, abstraídas de um contexto e de um tempo, e sim por sua 

comparação com outras nações em dada conjuntura. 

 

 Desta forma não foram modelos e regimes políticos específicos, nem formas 

particulares de organização social que permitiram a ascensão dos Estados. Houve 

de tudo um pouco no que se refere à orientação política e à estrutura social dos 

países. Uma relação entre o âmbito econômico e o militar, a capacidade de 

desenvolvimento econômico e tecnológico de um Estado, no tempo e na proporção 

certa, nem cedo nem tarde demais, nem pouco nem excessivamente, à altura das 

necessidades de defesa e de projeção externa dos interesses decorrentes do seu 

desenvolvimento. – (Kennedy, Paul. The Rise and the Fall of the Great Powers. 

Londres, Unwin Hyman, 1988 – pg 539). 

 

 

1- Definições citadas por Martin Wight, A Política do Poder, Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1985 

(1978), pg. 38 e 40. 



 

 Atualmente a China é um dos países que mais cresce no mundo, no contexto 

econômico, industrial e financeiro, o que lhe garante possibilidade de se tornar uma 

potência mundial. 

 

 Denominada como República Popular da China, seu território encontra-se 

localizado ao leste do continente asiático, de dimensão continental com 

aproximadamente 1,4 bilhão de pessoas, uma das maiores do planeta. 

 

 Em recursos minerais, segundo Ministério das Relações Internacionais, a 

China ocupa um lugar de destaque no cenário mundial, fator importante para o 

abastecimento das indústrias e contribuição do crescimento econômico do país. 

Entre eles, é o carvão mineral, o principal, seguido do petróleo que causa o ranking 

de sétimo lugar em produção, o que corresponde a 4,6% de todo minério fóssil do 

mundo. 

 

3 – Desenvolvimento / Fundação Teórica 

 

 Não deixa de ser uma ironia da história o fato de que a China, que se viu 

subjugada há menos de duzentos anos pelo imperialismo britânico e de outras 

potências que embarcaram nas primeiras fases do processo de industrialização, 

enquanto os métodos tradicionais de produção chineses eram minados pela 

concorrência moderna e industrial, acabaria por tornar-se, nas últimas décadas, um 

dos principais centros manufatureiros do mundo, levando ao paroxismo a 

competitividade derivada dos processos industriais de produção. – (Critical 

Challengess Facing China, in The Economist Intelligence Unit, 2007, pg 7). 

 

 Não foram apenas as três últimas décadas que revelaram o enorme potencial 

de crescimento econômico da China. Se o produto interno chinês cresceu, desde o 

começo das reformas econômicas lançadas por Deng Xiaoping, em 1978, até 2008, 

a uma impressionante taxa média de 9,5% ao ano, três vezes a média dos EUA, não 

se pode negligenciar o fato de que, mesmo nos trinta anos precedentes, de 1948 a 

1978, período marcado por grande instabilidade política e econômica, Revolução de 

1949, “Grande Salto Adiante” retirado da ajuda econômica e técnica da URSS após 



o cisma sino-soviético, Revolução Cultural, o crescimento do produto chinês foi, em 

média, de 6% ao ano. 

 

 Ou seja, nas últimas décadas, mesmo nos momentos de crise, a China vem 

crescendo a uma taxa anual média pelo menos duas vezes superior à taxa dos 

países desenvolvidos em seus momentos de maior prosperidade. – (Naughton, 

Barry, The Chinese Economy – Transition and growtn, Cambridge, MIT Press, 2007 

pg 341 – 343). 

 

 O crescimento econômico chinês tem-se baseado fundamentalmente na 

utilização extensiva de fatores subutilizados, mais do que em ganhos de 

produtividade de fatores já devidamente incorporados à economia formal. Exemplo 

maior da incorporação crescente de fatores produtivos à economia formal chinesa é 

o maciço movimento, do campo para a cidade, (fig. 01) de trabalhadores que deixam 

a agricultura de subsistência para trabalhar na indústria e no setor de serviços dos 

pequenos e grandes centros. – (Swetshops and techonocooloies, in The Economist, 

5 de março de 2005). 

 

 

 

 

(Fig. 01) Representa a diferença entre o número de pessoas que entram e saem durante o ano por 1000 

pessoas. As taxas de migração líquida indica a contribuição da migração para o nível geral de mudança da 

população.  – (http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ch&v=27&l=pt, acessado em 20/08/2015) 

 

 

 



 

 A combinação entre, de um lado, custos reduzidos em termos de emprego de 

capital para a utilização da vasta mão-de-obra disponível e, de outro, a existência de 

altas taxas de poupança interna e de investimentos decorrente do ainda baixo nível 

de consumo da população tem sido apontada como razão principal do acelerado 

crescimento chinês – (CSIS & IIE, China; The Balance Sheet, BBS Publications, New 

York, 2006 pág. 22). 

 

 Tendo em conta a abundância de fatores humanos e materiais ainda 

subutilizados do país (de que é exemplo o fato de que mais de 60% da população 

chinesa ainda vive no campo, proporção muito mais alta do que a de outros países 

em fases semelhantes de desenvolvimento, como foi o caso do Japão), essa 

tendência de crescimento por meio da melhor utilização de fatores de baixa 

produtividade poderá repetir-se por outras décadas, caso sejam mantidas as 

condições mínimas de estabilidade social e política. (The real great leap forward, in 

The Economist, 2 de outubro de 2004). 

 

 Fatores de produção abundantes e subtilizados não bastam, no entanto, para 

explicar o ritmo de crescimento da economia chinesa. Muitos países em 

desenvolvimento também dispõem de oferta abundante de mão-de-obra e de 

insumos baratos, alguns dos quais, como a Índia ou determinados países africanos, 

com custos ainda menores e nem por isso com taxas de crescimento tão altas 

quanto as da China. Assim o razoável nível de escolaridade da população e a 

existência de uma boa infraestrutura de transporte, comunicação e energia como 

base da produção industrial também contribuíram para o salto chinês. –(The 

insidious charms of foreing investiment, in The Economist, 5 de março de 2005). 

 

 Segundo Wei-Wei Zhang, professor da Universidade de Tsinghua e ex-

intérprete do secretário geral do Partido Comunista Chinês, Deng Xiaoping, o 

segredo do sucesso das reformas chinesas foi o seu correto sequenciamento, o 

acerto em estabelecer ordens e prioridades, com reformas fáceis antes das difíceis, 

rurais antes das urbanas, nas cidades costeiras antes das interioranas, reformas 

econômicas antes das políticas, tudo dentro de um quadro de experimentalismo e 

gradualismo com paulatina reincorporação de elementos de competição. 



 

4 – Objetivos 

 

 A grande ou primeira questão foi investigar com que olhos o mundo estão 

vendo as descobertas e os avanços tecnológicos dos chineses ajustados ao mundo 

globalizado. 

 

 Em vista que qualquer decisão que o maior país em extensão territorial tome 

como deixar de comprar títulos do Tesouro americano pode provocar uma mudança 

econômica internacional. 

 

 Este objetivo em especial, foi tema do programa Espaço Aberto, da Globo 

News, que teve a participação de economistas e especialistas em relações 

internacionais analisando e debatendo sobre a importância da China no cenário 

mundial. 

 

 A segunda questão foi analisar se a China apresenta de forma generalizada 

realmente pode ser vista como uma futura grande potência e ameaça a 

grandiosidade norte-americana. Afinal há quem realmente acredite que o destino do 

mundo depende da China, como por exemplo, o presidente do Grupo Bunge, Pedro 

Parente, em uma entrevista a Revista Época (19/08/2011) e em contra partida, há 

quem acredite, que quem sabe dentre 30 ou 40 anos ela se torne uma grande 

potência, isto é se ela se tornar. Pois, mesmo com a absorção de grandes 

investimentos ainda existem grandes problemas internos do país, que tornam as 

transações mais complexas e dificultam o conhecimento da cultura, valores e 

conseqüentemente de seus riscos ocultos (Revista The Economist). 

 

5 – Justificativa 

 

 A escolha por este tema deve-se ao fato de ser um tema atual, e que vem 

instigando não apenas economistas, mas também geólogos, nas estimativas das 

quantidades de recursos minerais ainda disponíveis na superfície da terra e nas 

profundezas, como o petróleo, do qual a China é hoje o segundo maior importador; 

engenheiros, com ao aumento crescente de novos projetos de construção civil 



ocasionada pelo rápido crescimento populacional do país; técnicos de várias 

especialidades e empregados ligados a áreas de investimento e desenvolvimento de 

tecnologia. Outro motivo pelo qual se justifica a escolha deste tema é que embora a 

China tenha ainda a necessidade de importação muito grande, parece que o seu alto 

grau de dependência do Brasil e também de diversos países considerados 

“potências” dos bens produzidos na China, parecem ainda maior. 

 

6 – Métodos e Matérias 

 

 Os materiais que foram usados nesta pesquisa vão desde algumas 

investigações sobre o assunto feitas a partir do século XX, mas especialmente a 

partir do final da década de 1970, após a morte do líder comunista Mao Tse-Tung, 

que foi quando a economia chinesa saiu de um período de estagnação, crises, 

guerras e revoluções, até as mais recentes matérias nos principais jornais, 

reportagens, trabalhos acadêmicos que já o abordaram e comparações de períodos 

através de gráficos estatísticos. Sendo que o professor e orientador e outros 

professores mestres e doutores colaborarão com todo o desenvolvimento do 

trabalho. 

 

7 – Conclusão 

 

 Segundo a Revista The Economist Intelligence, estudos sugerem que o 

crescimento econômico chinês é sustentável e tem condições de manter taxas 

similares de crescimento econômico nos próximos anos, quando comparadas com 

as taxas das duas últimas décadas (em torno de 9% ao ano). 

 A China, com seus vastos recursos territoriais possui o terceiro maior território 

do mundo e, sobretudo, populacionais a maior população do planeta, o que sugere 

que ao menos em teoria, e em tempos pós-coloniais de acelerada difusão dos meios 

de produção industrial, que ela seja uma forte candidata. 

 A justificativa para tal constatação está atrelada ao argumento de que as 

principais fontes de crescimento continuam presentes e terão impacto sobre o 

crescimento do produto interno bruto de maneira similar ao já verificado nos últimos 

vinte anos. 

 



 Da mesma maneira, afirma Paulo Fagundes Vizentini, mestre em Ciência 

Política e Prof. Titular em Relações Internacionais, que há elementos em que a 

China poderia se inspirar no Brasil; como a inclusão social e o desenvolvimento 

econômico para se tornar a nova potência. Apesar da China ainda ter uma renda per 

capita menor que a do Brasil (US$ 1.130 contra 3.000), em muitos indicadores 

sociais eles nos ultrapassaram, e ultrapassaram o resto do mundo. 

 

 E ainda que as reformas produzam desigualdades, segundo a ONU, 400 

milhões de chineses saíram da faixa de pobreza em pouco mais de uma década, 

fato atribuído ao desenvolvimento tecnológico, investimento em educação, saúde e 

infraestrutura, o que demonstra seu potencial político para exercer um efeito sobre o 

mundo. 
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