








A China (termo que significa o “Império do 
Meio” ou o “Centro do Mundo”), uma das mais 
antigas civilizações do planeta, conheceu, ao 
longo de sua história, um duplo e antagônico 
processo: por vezes, o país inteiro se agrupava 
ao redor de um governo central; em outros 
momentos, conflitos internos provocavam uma 
quase total desintegração. 

O Estado chinês se consolidou há
aproximadamente 2.200 anos, quando se 
implantou o sistema único de escrita baseado 
em ideogramas, até hoje prevalecente no país. 
Embora mantendo suas próprias línguas, os 
chineses podiam ler os mesmos textos.







ASPECTOS FÍSICOS
NORTE: desertos

SUL: Planalto Tibetano 
e Himalaia

OESTE: desertos e
montanha

LESTE: planícies

ETNIAS
Han: 92% da população





No inverno, os ventos polares, provenientes da 
Sibéria, e a massa continental fria e seca 
determinam as condições climáticas. 

No verão, diminui a massa polar e a massa 
continental se desloca para a extremidade 
norte, fazendo com que o território chinês seja 
alvo de uma quente e úmida massa oceânica, 
que se apresenta sob a forma de ventos 
monçônicos. 

Em resumo, o sudeste e o sul conhecem altas 
temperaturas ao longo do ano inteiro, 
inexistindo períodos efetivamente secos, pois 
as chuvas aumentam na época das monções, 
chegando a atingir mais de 2.500mm anuais.







A agropecuária, que ocupa 60% da população ativa e 
contribui com 25% do Produto Interno Bruto (PIB). A 
unidade produtora básica era a “comuna popular”, 
enormes fazendas coletivas que, além de suas 
atividades agrícolas, exerciam também funções 
industriais, políticas, administrativas, educacionais, 
militares e sociais. 

A partir de 1979 as comunas populares passaram a 
ser desmanteladas. A ênfase, agora, é para as 
denominadas “propriedades coletivas” e a produção 
familiar sob o sistema de “contratos de 
responsabilidade” em que os trabalhadores rurais 
comprometem uma parte de sua produção com as 
autoridades locais por um preço pré-estabelecido e o 
restante eles podem comercializar livremente no 
mercado. 
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�As reformas econômicas chinesas da era de 
Deng Xiaoping basearam-se em uma estratégia 
exportadora e na política de portas abertas.

�Elas foram implantadas para viabilizar a 
expansão global da capacidade de importar e 
proporcionar um rápido deslocamento da pauta 
de importações na direção de máquinas e 
equipamentos.

Deng Xiaoping: Deng Xiaoping: Não importa a cor do gato e sim Não importa a cor do gato e sim 
que ele pegue o rato.que ele pegue o rato.

�A pauta exportadora chinesa concentrava-se ao 
longo dos anos 80 essencialmente em produtos 
intensivos em mão de obra e de baixo valor 
unitário.



CIDADES ABERTAS
(Critérios para implantação)

• Tamanho

• Tradição no comércio externo.

• Conexões com a diáspora chinesa.

• Nível mínimo de industrialização.

• Localização em áreas costeiras



• Beijing
– Centro político.

– Capital imperial transformada em capital nacional.

• Shanghai
– A cabeça do dragão (rio Yangtse).

– Centro industrial.

– Novo centro financeiro.

– Porta de entrada para a região central da China.

• Guangzhou
– Antiga cidade comercial.

– Novo centro industrial (Pearl River Delta).

– Porta de entrada para a região sul da China.



MEDIDAS ECONÔMICASMEDIDAS ECONÔMICAS

• Zonas econômicas especiais
– 5 SEZs. (3 na província de GUANGDONG)
– Incentivos: impostos reduzidos, facilitação 
das exportações e das importações,
Concessão de áreas ára instalação, etc

• Cidades abertas
– 14 cidades costeiras
– Fortalecimento de SHANGHAI como centro 
financeiro internacional

• Áreas costeiras abertas
– Também destinadas a atrair investimentos 
externos.

– Concentradas ao longo dos deltas e 
penínsulas.



Implantada na parte leste de Shanghai. 
Centro financeiro e industrial

PUDONG 
(1990)

Maior SEE em extenção, compreendendo 
toda a ilha localizada no sul da China. 

HAINAN 
(1988)

Cidade de Xiamen,províscia de Fujian, em 
frente a Taiwan.

XIAMEN 
(1980)

Sul da província de Guangdong, estuário do 
Pearl River, vizinha de Macau ao sul.

ZHUHAI 
(1980)

Sudeste da província de Guangdong.SHANTOU 
(1980)

Sul da província de Guangdong, na fronteira 
com Hong Kong. Uma das de maior 
sucesso.

SHENZHEN 
(1980)

DESCRIÇÃOSEE



ZONAS 
ECONÔMICAS 
ESPECIAIS



�O ciclo de expansão dos investimentos estatais 
da China ao longo dos anos 90 foi acompanhado 
por uma ousada estratégia industrial onde o 
governo selecionou 120 grupos empresariais 
para formar um “national team” em setores de 
importância estratégica.

�Parcela significativa dos investimentos públicos 
na China concentra-se na construção civil. Nos 
últimos anos as maiores taxas de crescimento 
foram registradas nas indústrias de cimento, 
aço, alumínio, automóveis, têxtil e carvão 
induzidos pela expansão da construção 
residencial que seguiu a urbanização.



Agricultura:Agricultura: Coletivização com as Comunas e 
descoletivização com as cooperativas e contratos de 
responsabilidade. Proliferação e importância das 
“empresas de distrito e vila”

MigraMigraçção:ão: sistema Hukou. Esse sistema liga cada 
indivíduo a um local autorizado de residência. 
Estando fora do seu hukou, a pessoa não faz jus a 
cartões de racionamento ou acesso aos sistemas 
hospitalar, educacional, etc.... Fica sobretudo 
impedida de obter trabalho permanente. (população 
flutuante de aproximadamente 100 milhões de pessoas).

O financiamento para as atividades produtivas é
proveniente do Banco Popular da China e de bancos 
temáticos: rural, industrial e comercial, construção.
A rede de agências relaciona-se com a estrutura 
adimistrativa da China. Cada banco tem 30 
representações provinciais, 400 filiais municipais e 
2000 locais.
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EmpresasEmpresas

� 14.000 grandes e médias empresas estatais: 50% 
da produção e 70% do emprego industrial.

� Empresas coletivas (empresas de distrito e vila)
� Indefinição quanto às reformas das EEs.

� Até 84 as EEs eram obrigadas a transferir seus 
lucros para o Estado

� Depois entrou em vigor o sistema de 
responsabilidade contratual em que as EEs podiam 
dispor livremente de uma parte de seus lucros.

� O sistema de contratos foi substituido em 94 por 
um sistema tributário.



�A função não é apenas produção para exportação 
mas conexão entre o mercado interno chinês e o 
mercado mundial.

�Autonomia: ligadas diretamente àos governos 
municipais ou provinciais.

�Responsabilidades: além de alavancar o 
desenvolvimento econômico, cuidar da educação, 
saúde e demais serviços.

�No caso de Xiamen, Shenzhen e Zhuhai a função 
se estende para cuidar das relações com as 
economias de Taiwan, Macau e Hong Kong.

�Função de experimentação de medidas 
econômicas.

Zonas Econômicas EspeciaisZonas Econômicas Especiais



� As exportações chinesas tem crescido 
exponencialmente. Nesse contexto destacamos 
as as importações dos EUA provenientes da 
China que tiveram um aumento de 50% entre 
2000 e 2003, acompanhadas de um acentuado 
declínio das importações originadas do Japão e 
demais países do Leste Asiático.

� Simultaneamente a China aumentou sua 
demanda de importações asiáticas.

� Deslocamento das exportações de diversos 
produtores asiáticos pela China, ao mesmo 
tempo em que o país vem absorvendo amplo 
fluxo de exportações destes mesmos países.



Impacto em 3 tempos:Impacto em 3 tempos:
1 As plataformas exportadoras chinesas de produtos 

intensivos em mão-de-obra deslocam produtores 
asiáticos destes bens e absorvem capitais voltados 
para a sua produção e exportações mundiais.

2 Importações de insumos, partes, componentes e 
bens de capital. Este duplo movimento atinge de 
forma diferenciada os países segundo suas 
capacitações tecnológicas específicas favorecendo 
os mais avançados na produção de bens de capital e 
aqueles produtores especializados de matérias-
primas.

3 Em função do crescimento do mercado interno 
chinês, os produtores de bens intensivos de mão de 
obra podem compensar a queda de sua participação 
em terceiros mercados com o aumento de suas 
exportações para a China.


