
China: 
Economia e Geopolítica 
 

1. Aspectos gerais 
 Leste do território: concentração da população, das 

atividades econômicas mais dinâmicas e das ZEE. 
 Maior média de crescimento entre as grandes economias 

mundiais desde os anos 1980. 
 
Regiões econômicas: 
 Manchúria 

 Trigo 
 Recursos minerais: ferro, carvão mineral, gás natural 
 Indústria pesada 

 Presença de ZEE 
 Xinjiang 
 Localização estratégica 

 Agroindústria do algodão 
 Recursos naturais: petróleo, gás natural, terras raras 

 Mongólia Interior 

 Localização estratégica 
 Terras raras 

 Tibete 
 Localização estratégica 
 Nascentes de farta rede hidrográfica 

 Turismo: ecológico; de aventura; cultural 
 Planícies Orientais: 
 Arroz 

 Localização estratégica 
 Concentração de população e atividades industriais (ZEE) 

 
2. Fatores do crescimento econômico da China 

Liberalização controlada de preços 
 Agricultura 
 Cota do governo 

 Restante: livre comercialização 
 Laboratório para o restante da liberalização 
 
Liberalização controlada das importações 

 Fim das restrições 
 Tarifas muito elevadas; eventualmente calibradas 

 2001: ingresso na OMC 

 
Zonas econômicas especiais (ZEE) 
 Proximidade de Hong Kong (HK) 

 Tendência de especialização financeira em HK 
 Absorção do IED nas ZEE próximas de HK 

 HK: afunilamento dos investimentos na China 

 
Transferência de know how e tecnologia 
 Formação de joint ventures com empresas ocidentais 
 

Força de trabalho 
 Abundante e barata 
 Diferentes graus de qualificação 
 Investimento em formação de trabalho qualificado 

OBS.: 
O processo de extinção das Comunas Populares (anos 1980) foi 
efetivado através, entre outros aspectos, dos “contratos de 
família” que estabeleciam as condições de produção para a 

família no campo e seus direitos econômicos e sociais. Dessa 
forma, as pessoas que migravam em êxodo rural ficavam 
desprovidas de direitos trabalhistas nas cidades sendo mais 
facilmente absorvidas como força de trabalho superexplorada 
em novos empreendimentos industriais. Isso NÃO significa 

validação sistemática pelo governo do uso de força de trabalho 
análoga a escravidão. Ainda mais, esse processo tendeu ao 
esgotamento nos anos 2000-10 devido ao crescimento 
econômico com aumento de qualificação da força de trabalho. 
 

Escala de atividade econômica 
 Extensão territorial 
 Mobilização de trabalho 

 Mercado consumidor 
 
Agressividade nas exportações 
 Desvalorização do Renminbi (Yuan) 

 Câmbio múltiplo 
 
Formação de poupança para investimentos 
 Investimentos infraestruturais 

 Investimentos sociais 
 Qualificação do trabalho 
 Exploração do território 

 Controle político 
 
Comércio externo com aumento do volume na Ásia 

 “Asianização” da Ásia 
 
3. Problemas 

Forte demanda da China por combustíveis 
 Necessidade de controle do Mar da China Meridional 

 Rotas marítimas de importação de combustíveis (e fluxos 
diversos para a economia chinesa) 

 Novos alinhamentos internacionais: Irã, Angola 
 

Desigualdades regionais 
 Apesar do forte crescimento econômico das regiões 

ocidentais chinesas nos últimos anos, mais da metade do PIB 
chinês ainda se concentra em uma parte reduzida das 

Planícies Orientais 
 
Política Demográfica 
 Anos 1980-2000: política de filho único 

 Essa política valia apenas para a etnia Han (minorias 
étnicas não tinham essa restrição) e para populações 
urbanas (populações rurais eram autorizadas a dois filhos) 

 Causa: iniciativa de redução da pressão social pelo 

crescimento demográfico 
 Problema: aceleração de fechamento da “janela 

demográfica” ou “bônus demográfico”1 
 Anos 2010-20 

 Flexibilização e fim da política de filho único 
 Permanência da baixa taxa de fecundidade 
 Resultado da urbanização da população e da inserção de 

mais pessoas em relações sociais inibidoras da 
natalidade precoce e abundante (mulheres no mercado 
de trabalho; maior qualificação profissional) 

 

4. Questões geopolíticas 
Em todas as áreas de tensões geopolíticas abaixo há um 
confronto de narrativas. Isso decorre das iniciativas do 
Ocidente com objetivo de dilapidação da imagem da China no 
cenário mundial.  

4.1. Xinjiang 
 Área de concentração de uma minoria étnica nativa da Ásia 

Central e de religião islâmica: os uigures 
 Vulnerabilidades para a China 

 Entrada do extremismo islâmico numa região de maioria 
de muçulmanos e de baixa densidade demográfica com 
fluxos de fronteira mais ou menos vulneráveis 

 Resposta chinesa: 
 Aumento das forças de segurança 
 Uso de recursos institucionais para estabilização da região: 

“centros de reeducação” 
 Aumento dos investimentos infraestruturais e sociais 

Obs.: trata-se de uma região estratégica para a China quanto à 
localização e recursos naturais: petróleo e gás 

 
4.2. Tibete 
Até os anos 1940 
 Governo teocrático e manutenção de regime de servidão 

para o campesinato 
Após os anos 1950 
 Laicização da estrutura política: área de soberania chinesa 
 Fim do regime de servidão 

Obs.1: O governo chinês não exerce proibição quanto à religião 
budista (ou qualquer outro credo). As restrições, menos 
severas atualmente, estão relacionadas ao separatismo 
Obs.2: A região é estratégica pela localização e pela 
abundância em recursos hídricos 

 
4.3. Hong Kong 
Região de controle britânico desde a Guerra do Ópio até 1997 
quando voltou ao controle chinês 
A relação com a China é pautada pela lógica de “um país, dois 

sistemas”. Na prática, trata-se de uma região com autonomia 
política frente a outras localidades do país. 
 
4.4. Taiwan 
Refúgio dos nacionalistas do Kuomintang derrotados na guerra 

civil em 1949.  
Reclama ser o governo chinês legitimo desde então, entretanto, 
de modo mais atenuado nas últimas décadas frente ao esforço 
de reconhecimento internacional como país. Apenas 15 países 

no mundo reconhecem Taiwan como um Estado 

                                                             
1 Bônus demográfico ocorre quando a população em idade ativa 
para o trabalho (de 15 a 64 anos) passa a crescer num ritmo 

mais acelerado do que a população total (que inclui crianças e 
idosos). (BBC Brasil) 


