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PREFÁCIO

A Conferência suscitou reflexões e também indaga-
ções relevantes. As atuais taxas de crescimento são susten-
táveis? As exportações continuarão a crescer em ritmo ace-
lerado? A transição política e econômica em curso levará a 
uma mudança de rota ou haverá apenas alguns ajustes? As 
novas lideranças políticas terão condições para lidar com os 
efeitos de uma crise econômica global e com as manifesta-
ções sociais locais e no ambiente de trabalho? Afinal, para 
onde caminha o já denso intercâmbio bilateral entre o Brasil 
e a China? Qual é o potencial do agronegócio brasileiro no 
comércio bilateral? E, finalmente, qual é o futuro da relação 
Ásia-América Latina?

 Esta Edição Especial da Carta Brasil-China traz um re-
sumo de cada um dos painéis apresentados durante o even-
to, assim como artigos de alguns dos palestrantes da Confe-
rência, contendo estas e muitas outras questões debatidas 
durante a Conferência sempre dentro da ótica empresarial.

Desejamos a todos uma boa leitura.

Caro Leitor,
Temos a satisfação de apresentar os resultados da 4ª Conferência Internacional do Conselho Empre-
sarial Brasil-China (CEBC), BRASIL-CHINA EM UM MUNDO EM TRANSIÇÃO, realizada em 21 de novem-
bro, em São Paulo. O evento reuniu mais de 350 participantes, entre renomados especialistas, empre-
sários, representantes do governo e da academia, para avaliar as mudanças decorrentes da transição 
política e econômica na China e seus impactos para a relação com o Brasil, e consolidou-se como um 
importante espaço para o debate da relação sino-brasileira.

PREFÁCIO

SERGIO AMARAL JULIA DIAS LEITE
PRESIDENTE SECRETÁRIA EXECUTIVA
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A CONFERÊNCIA

Além disso, o Embaixador Sergio Amaral introduziu o 
tema das experiências empresariais entre executivos chine-
ses e brasileiros ao citar as pesquisas realizadas pelo CEBC 
sobre os investimentos diretos em ambos os países. Nessa 
esfera, deu destaque ao relato de empresas brasileiras e chi-
nesas em seus negócios no Brasil e na China, mencionando 
casos como os da Vale, Embraer, BRF-Brasil Foods, Huawei 
e Bank of China. Em seguida, ressaltou a importância de se 
olhar para o futuro, localizando áreas de maior potencial 
para um aprofundamento do intercâmbio econômico sino-
-brasileiro, destacando o setor financeiro e, principalmente, 
o agronegócio, como os setores mais promissores para co-
mércio e investimento entre os países. Por fim, e com uma 
visão mais abrangente, destacou a apresentação do estudo 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) sobre a 
integração do espaço asiático em torno da China e a relação 
do país com a América Latina.

Também participaram da Conferência, o Embaixa-
dor Roberto Abdenur, membro do Conselho Curador do 
CEBRI e ex-Embaixador do Brasil na China, o Embaixador 
Valdemar Carneiro Leão, Subsecretário Geral de Assuntos 
Econômicos e Tecnológicos do MRE, representando o Mi-
nistro Antônio Patriota, e o Embaixador da China no Brasil, 
Li Jinzhang.

O Embaixador Roberto Abdenur destacou a extraor-
dinária evolução da China e da sua relação com o Brasil, 
apresentando indicadores que mostram seu exponen-
cial crescimento. A exemplo disso, é citado o PIB chinês, 
que é hoje cerca de três vezes maior do que o brasileiro, 
e a presença, antes escassa, de empresas brasileiras e chi-
nesas em ambos os países, hoje, muito mais numerosa e  
diversificada. O Embaixador Roberto Abdenur também 
mencionou o comércio bilateral, que durante sua estadia 
na China, no início dos anos 1990, se aproximava de US$ 2 
bilhões, e hoje é estimado em US$ 80 bilhões, evidencian-
do ainda a existência de perspectivas de crescimento das 
relações entre os dois países.

Voltando a atenção para a necessidade de se enten-
der a China, o Embaixador Valdemar Carneiro Leão desta-
cou que, na agenda econômico-diplomática brasileira dos 
últimos quatro anos, três fenômenos passaram a mono-
polizar a atenção do Itamaraty: o G20, os BRICS, e a emer-
gência da China, que apesar de serem distintos, devem ser 
vistos como fenômenos interligados. O Brasil, por sua vez, 
tem parte importante em todos eles, por ser membro do 
G20 e dos BRICS, e por ter com a China, seu principal par-
ceiro comercial, uma relação especialmente dinâmica. O 
Embaixador destacou também a importância da criação de 
mecanismos de estudo e compreensão da China, que deve 
ser tratado de forma singular, mostrando que entender 
e interagir com a China é um dos grandes desafios para o 
país, da mesma forma que também é um desafio para o gi-
gante asiático, compreender o Brasil.

Por sua vez, o Embaixador Li Jinzhang afirmou que a 
China, depois de anos mantendo altas taxas de crescimento, 
continua mostrando-se um país muito receptivo a investi-
mentos, ressaltando ainda que  as perspectivas  da econo-
mia chinesa e suas metas de crescimento continuam sendo 
favoráveis, doméstica e internacionalmente. Ainda, se re-
ferindo a economia chinesa, o Embaixador garante que os 
bons resultados na área refletem, necessariamente, a busca 
pelo aumento da qualidade de vida do povo chinês e, dados 
os desafios do governo em diversos temas sociais e econô-
micos, a chave para o desenvolvimento nacional se encontra 
na inovação, que deve ser buscada pelo país como condição 
fundamental para seu sucesso.

No que se refere as novas metas do Partido Comunis-
ta no atual momento de transição, o Embaixador Li Jinzhang 
declarou que a China tem a intenção de crescer em conjunto 
com outros países de forma pacífica, e no caso da relação 
com o Brasil,  pretende facilitar as exportações do país para 
o mercado chinês, anunciando ainda que o Brasil é um ponto 
de grande importância para a China, visto a relação cada vez 
mais relevante entre as duas nações.

ABERTURA

A importância de se entender melhor a China e o momento de transição pelo qual o país passa foram 
pontos comuns entre os palestrantes da 4ª Conferência Internacional do CEBC. Segundo o Embaixa-
dor Sergio Amaral, Presidente do CEBC, é evidente a necessidade deste tipo de evento, que acontece 
em um momento singular de prosperidade na relação sino-brasileira. Durante a abertura, o Embai-
xador Sérgio Amaral sinalizou a transição na China como um acontecimento que se manifesta em 
vários campos e que suscita uma série de indagações, sobretudo em relação ao rumo a ser tomado 
pela China em questões políticas, econômicas e sociais. Nesse cenário de transição, o Embaixador 
destacou, como um fenômeno inédito no país, a emergência de uma nova classe média chinesa, com 
maior poder aquisitivo, que vem buscando maior participação no processo de decisão e debate da 
cada vez mais complexa agenda nacional e internacional da China.

JULIA DIAS LEITE
SECRETÁRIA EXECUTIVA

5CARTA BRASIL-CHINA



PAINEL I – TRANSIÇÃO NA CHINA: 
ECONOMIA

Em sua palestra, Nicholas Lardy deu ênfase à situa-
ção macroeconômica chinesa e às perspectivas de cresci-
mento do país, apresentando as possíveis causas para a de-
saceleração econômica que a China vem apresentando nos 
últimos dois anos. Lardy considerou que a queda das expor-
tações chinesas e, sobretudo, a diminuição dos investimen-
tos no setor imobiliário são os fatores que mais impactaram 
no arrefecimento econômico chinês. 

No primeiro painel, moderado pelo Embaixador Roberto Abdenur e com a presença de Nicholas Lardy, 
Senior Fellow do Peterson Institute for International Economics e Luo Xiaopeng, Consultor dos líde-
res das reformas de abertura da China, foram ressaltados pontos relevantes da economia chinesa em 
um momento de transição.

No tocante à diminuição das exportações chinesas, 
Lardy apresentou dados que indicam essa queda gradual, 

A CONFERÊNCIA

mostrando que a taxa de crescimento das exportações, que 
equivalia a cerca de 30% em 2010, chegou a cair para 10% 
nos três primeiros trimestres de 2012, demonstrando que o 
cenário econômico externo vem contribuindo cada vez me-
nos para o avanço da economia chinesa. Além disso, Lardy 
também destacou a queda das exportações chinesas para 
a Europa como outro fator que impacta na desaceleração 
econômica da China, anunciando ser pouco provável que o 
fluxo de comércio entre o país asiático e o continente tenha 
chances de apresentar melhoras no curto prazo, tendo em 
vista a crise que afeta a zona do euro.
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Dando especial atenção ao setor imobiliário, Lardy 
apontou que a taxa de crescimento verificada, que chega-
va a 30% em 2011, não passou dos 15% nos três primeiros 
trimestres de 2012, indicando ainda que essa queda gerou 
impactos severos em outros mercados, como no caso do aço, 
que  passou a ter um crescimento de 2% em 2012, frente aos 
15% verificados no ano de 2010. 

A CONFERÊNCIA

Como causas para a queda no setor imobiliário, Lar-
dy citou o sistema financeiro pouco desenvolvido da China 
como um dos responsáveis pela cultura dos investimentos 
imobiliários no país, visto que a abertura de poupanças 
pela população é desencorajada pelo controle de capitais 

imposto pelo governo central. Dessa forma, após o alto 
crescimento do mercado imobiliário até 2011, a especula-
ção gerada acabou levando a uma queda nos negócios nes-
se setor, o que repercutiu de forma visível na desacelera-
ção da economia chinesa. Tendo em vista esse cenário de 
desaceleração, Lardy destacou a necessidade de reformas 
na China, como medida fundamental para o reequilíbrio da 
economia do país. Para tanto, indicou entre outros pontos 
a necessidade de se reduzir a intervenção do governo no 
mercado de câmbio, reformas urgentes no setor financei-
ro e, sobretudo, a maior dedicação do governo central em 
construir uma rede de seguridade social, que reduza a pre-
ocupação da população em relação ao futuro. 

Em seguida, em um debate que delineou os desafios 
do particularismo chinês para o mundo e para a própria 
China, Luo Xiaopeng destacou características culturais do 
povo chinês como fatores que levam o país a ser um player 
peculiar no cenário internacional, sobretudo, em um mo-
mento em que a China passa a se tornar uma grande po-
tência econômica. Nesse contexto de excepcionalidade, é 
apresentado um estudo que visa responder por que o povo 
chinês, diferente do americano, tende a tomar medidas in-
ternas, consideradas polêmicas pelo ocidente, para susten-
tar seu crescimento e como essas medidas têm impacto no 
âmbito mundial.

Para responder a essa questão, Luo Xiaopeng fez 
uma análise das características da sociedade chinesa, re-
montando aos tempos imperiais e ao período revolucioná-
rio e, por fim, verificou o reflexo desse legado na sociedade 
chinesa contemporânea. Nessa trajetória, foram citadas a 
tendência à centralização política (verificada há séculos na 
China), a herança da revolução comunista (que trouxe ide-
ais de igualitarismo e coletivismo) e o aumento do controle 
do Estado sobre a economia e a sociedade.

Usando essas informações para ilustrar a influência 
das características sociais da China em seu particularismo, 
Luo Xiapoeng citou exemplos de medidas internas toma-
das pelo país que alavancam seu crescimento, ao mesmo 
tempo em que reprimem a população, como a exploração 
da mão de obra barata presente no mercado chinês, que o 
torna extremamente competitivo na esfera internacional. 
Dessa forma, ao analisar as gigantescas proporções da eco-
nomia e da sociedade chinesa, Luo Xiaopeng afirmou que a 
dinâmica socioeconômica da China, responsável por deter-
minar o equilíbrio doméstico do país, pode ter reflexos em 
outras regiões e, em última instância, determinar o equilí-
brio mundial. 
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PAINEL II – TRANSIÇÃO NA CHINA: 
POLÍTICA E SOCIEDADE

David Kelly apontou a crescente influência da China 
na economia mundial como um fenômeno que não pode ser 
negligenciado, indicando a urgente demanda por um maior 
entendimento da complexidade social do país. Kelly tam-
bém ressaltou que a China é frequentemente vista como 
uma fonte de incerteza, dado que as peculiaridades de sua 
sociedade costumam refletir em ações do governo de difícil 
entendimento para outros países.

Com o intuito de tornar a sociedade chinesa mais 
compreensível, Kelly destacou algumas de suas caracterís-
ticas mais relevantes, como a legitimidade do governo e a 
unidade nacional que, apesar de apresentarem variações de 
acordo com acontecimentos políticos e econômicos, tendem 
a se manter coesas, sobretudo devido à força do Partido Co-
munista Chinês.

Kelly ainda indicou que, na formulação de políticas de 
estado, os valores e as tradições que formam a identidade 
nacional chinesa são tidos como pontos determinantes, sen-
do reflexo da herança cultural de uma sociedade antiga que 
frequentemente entra em choque com o presente.  Dessa 
forma, Kelly destacou que a China, por ainda não ter para si 
uma ideia clara de sua própria identidade nacional, apresen-
ta dificuldades na adoção de políticas que reflitam a clareza 
de suas ações para os observadores externos, sendo este o 
principal fator que torna o país uma fonte de incertezas.

Por sua vez, Kerry Brown apontou a necessidade 
de se implementar reformas na China, dado que o país 
vem apresentando diversos desafios estruturais e políti-
cos para as novas lideranças. Nesse cenário de transição, 
apresentou algumas das principais mudanças na sociedade 
chinesa, como as transformações na estrutura familiar, o 
envelhecimento da população, a crescente urbanização, e 
a segurança alimentar.

Brown destacou que, na próxima década, os princi-
pais desafios da China serão a busca pela eficiência da má-
quina do governo, aliada ao crescimento do PIB, e o aumen-
to da governança, já que o grande objetivo social do país é 
chegar a possuir uma população de renda média até 2020. 
Para tanto, Brown ressaltou ser necessário que haja clareza, 
consenso e vontade política do governo.

No que se refere às relações da China com o mundo, 
Kerry Brown, assim como David Kelly,  salientou a necessida-
de de se compreender a relevância política e econômica do 
país asiático, argumentando ser impossível escapar da influ-
ência de sua atuação. Com isso, indicou ser preciso superar o 
déficit de conhecimento geral em relação à China e atender 
à urgência de se criar uma linguagem política comum com o 
governo do país.

Dedicado ao debate político e social da China, o segundo painel contou com a presença de David Kelly, 
Diretor de Pesquisas do China Policy e professor da Universidade de Pequim, e Kerry Brown, Diretor 
Executivo do China Studies Center da Universidade de Sidney, tendo como moderador Felipe Corazza, 
do jornal O Estado de São Paulo.
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Os representantes da Embraer, Vale e BRF, empresas brasileiras envolvidas na relação sino-brasileira, 
comparti lharam suas experiências de atuação na China, assim como os presidentes da Huawei e do 
Bank of China expuseram suas operações no Brasil.

A CONFERÊNCIA

PAINEL III – INTERCÂMBIO 
EMPRESARIAL

“Houve grande sucesso nos negócios da Embra-
er com a China. Atualmente, há mais aviões da 
empresa em território chinês do que no Brasil.” 
Frederico Curado, 
Diretor Presidente da Embraer 

“A Vale começou sua atuação no país, em 1994, 
com apenas um cliente e hoje trabalha com 
mais de 100 em toda a China.” 

“A Vale, fornecedora de 20% do minério consumi-
do pela China atualmente, conta também com 
joint ventures com empresas locais para a produ-
ção de carvão, refinarias de níquel e uma equipe 
de suprimentos para compra de equipamentos e 
prestação de serviços dentro do país.” 
Luciano Siani, 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Vale

“O Brasil tem se tornado um mercado estratégi-
co para a Huawei, indicando a receita provenien-
te das operações no Brasil como uma das mais 
importantes para a empresa.” 
Veni Shone, 
Presidente da Huawei no Brasil

“A China tem o objetivo de se permanecer no ca-
minho da abertura, do estímulo ao consumo, e 
da sustentabilidade.” 
Zhang Dongxiang, 
Presidente do Bank of China

“Mesmo com um mercado consumidor em expan-
são, as barreiras culturais e o desconhecimento 
do mercado local têm se mostrado um grande 
desafio para a BRF no mercado chinês.” 

“A grande vantagem para a empresa em fazer ne-
gócios com a China é sua incomparável demanda 
por alimentos, indicando a tendência do país em 
continuar sendo um grande importador desse gê-
nero de produtos.” 
José Antonio do Prado Fay, 
Diretor Presidente da BRF Brasil Food 
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O terceiro painel teve início com a apresentação de 
Claudio Frischtak, consultor do CEBC, sobre os dados prévios 
das pesquisas do CEBC, em parceria com o BID, a respeito dos 
investimentos bilaterais entre Brasil e China. Em seguida, o 
painel tratou das experiências empresariais dos executivos 
chineses e brasileiros, presente em ambos os países, através 
da fala dos representantes da Embraer, Vale, BRF, Huawei e 
Bank of China, contando com Raquel Landim, repórter de eco-
nomia do jornal O Estado de São Paulo, como moderadora. 

Considerando-se a relevância cada vez maior das rela-
ções entre os dois países na área empresarial, Frischtak indi-
cou a necessidade do governo brasileiro dar maior priorida-
de para sua relação com o país asiático, uma vez que, dadas 
as suas proporções, a China deveria ser tratada com tanta 
ênfase quanto os Estados Unidos e a Europa.

Logo após a discussão dos investimentos mútuos, 
tiveram início as apresentações do intercâmbio de experi-
ências empresariais entre executivos brasileiros e chineses. 
Frederico Curado Fleury, Diretor Presidente da Embraer, 
anunciou que a empresa atua na China, na área de aviação co-
mercial e executiva, e conta hoje com 5% a 10% de sua receita 
provenientes do país, destacando que houve grande sucesso 
nos negócios da Embraer com a China, atualmente, há mais 
aviões da empresa em território chinês do que no Brasil.

Em relação à entrada da Embraer no país asiático, 
Curado salientou que esse tipo de operação é um grande de-
safio, devido a fatores como a distância física e cultural, e 
a crescente demanda por profissionais qualificados no mer-
cado chinês. O executivo ainda ressaltou a importância de 
se aprender a respeitar as diferenças verificadas na China 
que demandam consistência e persistência daqueles que se 
aventuram a entrar no mercado chinês.

Por sua vez, José Antonio do Prado Fay, Diretor Presi-
dente da BRF Brasil Food, acredita que a grande vantagem 
para a empresa em fazer negócios com a China é sua incom-
parável demanda por alimentos, indicando a tendência do 
país em continuar sendo um grande importador desse gêne-
ro de produtos, uma vez que sua demanda vem aumentando 
ainda mais devido a fatores internos, como o crescimento 
da urbanização.

Sobre a experiência da BRF na China, Fay indica a exis-
tência de alguns desafios para o setor de alimentos, como a 
dificuldade de acesso ao mercado chinês. No caso da BRF, 
esta foi superada graças à associação com empresas locais, 
como companhias de distribuição, que facilitam a atuação 
da BRF naquele país. Outra dificuldade apontada por Fay é 
a falta de conhecimento em relação ao perfil do consumidor 
chinês, que tem gostos que variam de região para região, e 
a complexa dinâmica do comércio de alimentos processados 
na China, que em muitos aspectos, se trata de uma novida-
de. Dado esse panorama, a conclusão é de que, mesmo com 
um mercado consumidor em ampla expansão, barreiras cul-
turais e o desconhecimento do mercado local têm se mostra-
do um grande desafio para a BRF no mercado chinês.

Em relação à atuação da Vale na China, o Diretor 
Financeiro e de Relações com Investidores, Luciano Siani, 
informou que a empresa começou sua atuação no país, em 
1994, com apenas um cliente e, hoje, trabalha com mais de 
100 em toda a China. Siani ressaltou ainda que a Vale, forne-

A CONFERÊNCIA

Claudio Frischtak apresentou a expansão acelerada 
do comércio bidirecional entre Brasil e China, destacando 
que, recentemente, o país asiático veio a se tornar o maior 
parceiro comercial e de investimentos do Brasil, podendo fe-
char o ano de 2012 com um fluxo de comércio equivalente a 
US$ 78 bilhões. Frischtak também declarou que a explicação 
para o sucesso da relação comercial sino-brasileira reside na 
complementaridade entre as economias, com o Brasil exer-
cendo o papel de grande fornecedor de commodities que não 
estão presentes na China, em volume suficiente, para sus-
tentar seu crescimento.

O Consultor do CEBC destacou ainda que a recente 
urbanização na China, a grande massa populacional e a con-
sequente perda da parcela de terras agricultáveis são outros 
fatores que fazem com que o país busque recursos naturais 
pelo mundo, inclusive no Brasil. No entanto, com base nos 
estudos do CEBC em parceria com o BID, Frischtak apontou 
uma diferença inédita, a partir de 2011, segundo a qual o ca-
ráter do fluxo de investimentos chineses no Brasil passa a se 
deslocar da área de recursos naturais para a busca de merca-
do, dando especial ênfase a setores de maior tecnologia da 
economia brasileira. 
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cedora de 20% do minério consumido pela China atualmen-
te, conta também com joint ventures com empresas locais 
para a produção de carvão, refinarias de níquel e uma equipe 
de suprimentos para compra de equipamentos e prestação 
de serviços dentro do país.

Nesse contexto, destacou a existência de experiên-
cias distintas da Vale dentro da própria China e uma relação 
de interdependência muito forte entre a empresa e o país 
asiático. Por outro lado, indicou que a Vale depende muito 
mais da China do que o contrário, uma vez que cerca de 50% 
das receitas da empresa são direcionadas para o país. Dado 
esse cenário, Siani declarou que a Vale tem interesse em de-
senvolver um relacionamento de longo prazo com a China, 
uma vez que ambos se encontram em uma situação muito 
favorável economicamente, indicando que a empresa tem 
intenções de aumentar sua atuação no país para atender 
melhor seus clientes.

Pelo lado das experiências chinesas, o Presidente da 
Huawei no Brasil, Veni Shone, deu ênfase ao fato de que o 
Brasil tem se tornado um mercado estratégico para a Hua-
wei, indicando o mercado das operações no Brasil como uma 
das mais importantes para a empresa. 

Shone afirmou que conhecer as estratégias do merca-
do brasileiro também representa um grande desafio para as 
empresas chinesas, apontando a complexidade do sistema 
de mercado e as altas taxas de impostos brasileiros como 
barreiras para o desenvolvimento da Huawei no país. Como 
formas de superar esses desafios, os investimentos contí-
nuos, a exploração interna de pesquisa e desenvolvimento 
para inovação e o estímulo a operações locais tem sido al-
guns dos principais pontos que contribuíram para a Huawei 
consolidar seus negócios no Brasil. 

No que diz respeito à presença do Bank of China no 
país, o Presidente da instituição no Brasil, Zhang Dong-
xiang, mencionou que o banco se encontra ativo em territó-
rio nacional há 12 anos, sendo o primeiro banco de capital 
chinês a abrir uma filial na América Latina, cujo objetivo 
inicial seria o apoio a empresas chinesas e brasileiras que 
tenham interesse em investir em ambos os países, como nos 
casos da Embraer, Vale, BRF, Huawei, ZTE e XCMG.

Zhang Dongxiang também destacou que, atualmen-
te, no âmbito empresarial sino-brasileiro, o Bank of China 
tem a missão de facilitar as negociações das empresas com 
os países em que atuam, oferecendo crédito e empréstimos 
a empresas locais e chinesas. Além disso, confirmou que o 
banco tem projetos de abrir uma nova unidade no Rio de 
Janeiro, em 2013, com o intuito de melhorar e aumentar a 
prestação de serviços aos seus clientes no Brasil.

 Zhang ressaltou que as empresas chinesas que atu-
am no Brasil têm a necessidade de conhecer melhor o mer-
cado local, sendo preciso  realizar pesquisas sobre políticas 
brasileiras, analisar as vantagens e desvantagens de se ope-
rar no mercado nacional e procurar ter um bom relaciona-
mento com autoridades nacionais.

Ainda em seu discurso, o presidente do Bank of Chi-
na expôs algumas das políticas econômicas chinesas para o 
momento de transição, ressaltando o objetivo de se perma-
necer no caminho da abertura de mercado com estímulo ao 
consumo, como novo grande motor da economia chinesa. 
Por fim, anunciou que não há crise na China, e sim mudanças 
na sua estrutura econômica, indicando que a complementa-
ridade das economias brasileira e chinesa deverá prevalecer 
pelos próximos anos. 

A CONFERÊNCIA
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PAINEL IV – O POTENCIAL DO 
AGRONEGÓCIO SINO-BRASILEIRO

Entre esses pontos, foi destacado que o agronegócio 
brasileiro tem se tornado cada vez mais importante, devido 
à geração de uma considerável rede de interconectividade 
que o setor tem com outras áreas da economia brasileira. 
Nesse contexto, Monica de Bolle indicou que a produtivi-
dade relativa do agronegócio brasileiro tem crescido, dife-
rente do que se percebe na indústria nacional, destacando 
ainda que o agronegócio brasileiro, ao contrário da mítica, 
tem produzido inovações tecnológicas significativas, che-
gando a corresponder a cerca de 10% das inovações geradas 
nesse setor em todo o mundo. 

Monica de Bolle também ressaltou a necessidade 
de se atentar aos desafios impostos ao agronegócio bra-
sileiro, como a falta de infraestrutura nacional e a deli-
cada situação econômica global. Apesar deste cenário de 
aparente hostilidade, o agronegócio se mostra como um 
ponto fora da curva, por apresentar contínuo crescimen-
to, constituindo-se um setor estratégico para a economia 
brasileira.

Especificamente, no que se refere às relações sino-
-brasileiras no agronegócio, foi  indicado o crescimento chi-

Sobre a discussão da expansão das relações entre Brasil e China através do agronegócio, Monica Bau-
mgarten de Bolle, Diretora do Instituto de Estudos de Política Econômica/Casa das Garças e professo-
ra da PUC-Rio, apresentou, através de uma perspectiva macroeconômica do agronegócio brasileiro, o 
setor como o mais dinâmico da economia nacional e evidenciou pontos que indicam sua força econô-
mica e suas perspectivas de crescimento. 

nês como um ponto particularmente interessante para o 
setor, uma vez que a China, dado seu acelerado processo de 
urbanização e os recentes estímulos ao consumo, apresen-
ta um grande potencial de atratividade para a expansão do 
agronegócio brasileiro. 
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PAINEL V – CHINA NAS RELAÇÕES 
ENTRE A ÁSIA E A AMÉRICA LATINA

Embora Brasil e China sejam os principais players, 
Mesquita destacou que o comércio entre as duas grandes 
regiões apresentou um acentuado crescimento nos últimos 
dez anos, o que demonstra uma importância sem preceden-
tes na história das relações entre a Ásia e a América Latina. 

Maurício Mesquita, Economista Chefe do Setor de Comércio e Integração do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento – BID, apresentou um estudo recente que vai além da discussão polarizada na re-
lação sino-brasileira, tendo como foco a ampla relação entre a Ásia e a América Latina. Nesse contex-
to, Mesquita busca responder se o padrão de crescimento dessa relação, verificado na última década, 
pode ser considerado como um ciclo ou uma tendência de longo prazo.

A resposta para tamanha prosperidade pode ser justificada 
pela grande complementaridade entre as economias que in-
tegram as duas regiões, sendo certamente este o principal 
motor da explosão em seus fluxos comerciais. 

Observando o fator complementaridade, Mesquita 
indicou que é difícil imaginar a relação Ásia-América Latina 
como um ciclo curto, uma vez que, para sustentar o cresci-
mento desses países asiáticos, é evidente que a importação 
de commodities deverá se manter a grandes taxas. Especifi-
camente, no caso da China, foi identificado que a América 
Central e México não apresentam uma complementaridade 
óbvia com o país, demonstrando uma distinção entre essas 
regiões e a América do Sul. 

Em função desses dados, a troca entre commodities 
e manufaturas deverá se manter como vetor do fluxo de co-
mércio entre as regiões. Entretanto, Mesquita ressaltou a 
necessidade de que países com tradição industrial, como o 
Brasil, passem a investir na solução dos gargalos de infraes-
trutura que, muitas vezes, impedem a diversificação e agre-
gação de valor a seus bens de exportação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além disso, foi ressaltado o valor da troca de experiên-
cias  empresariais, em que vários executivos apontaram a ne-
cessidade de se conhecer melhor a China, seu funcionamento 
e sua cultura de negócios. Nesse ponto, o Embaixador desta-
cou a urgência que as empresas e governo brasileiro têm de 
se ajustar à nova realidade que vem se formando com a emer-
gência da China, indicando como principais pontos a questão 
do déficit de competitividade com o gigante asiático e a falta 
de informações e conhecimento sobre o país.

Como uma possível solução para a falta de conheci-
mento do Brasil em relação à China, o Embaixador Sergio 
Amaral salientou a necessidade de se fazer um exame minu-
cioso dos planos quinquenais e dos catálogos de investimen-
to, a nível central e local, publicados pelo governo chinês, 
que podem indicar os setores mais propícios para negócios 
entre os países. Neste contexto, destacou também o im-
portante papel da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de 
Concertação e Cooperação – COSBAN, mecanismo formal do 
Brasil para a negociação com a China.

O Embaixador Sergio Amaral indicou o tema dos dois 

A grande riqueza e pluralidade das informações foram pontos novamente destacados pelo Embai-
xador Sergio Amaral, no encerramento da conferência, que apontou o evento como um vetor para o 
debate de questões importantes na relação sino-brasileira. 

últimos painéis – sobre o agronegócio brasileiro e a relação 
entre Ásia e América Latina – como pontos estratégicos 
para a relação bilateral. Quanto ao processo de integração 
das cadeias de produção na Ásia, o Embaixador destacou 
diferenças entre este e a integração que ocorre na Améri-
ca Latina, alertando que, na região sul-americana, a inte-
gração é feita através de um processo político, enquanto 
que, na Ásia, esta é vista como uma iniciativa que ocorre 
também pelo mercado, propiciando ganhos comerciais de 
forma mais rápida e eficiente para as empresas da região. 
Quando foi mencionada a necessidade de se agregar valor 
às exportações brasileiras, Sergio Amaral ressaltou ser pre-
ciso focar nos setores em que o Brasil é mais competitivo, 
como no caso do agronegócio.

Por fim, o Embaixador Sérgio Amaral enfatizou que 
a China deve ser encarada como uma grande oportunidade 
e também um desafio para o Brasil, deixando como questão 
a necessidade de se minimizar tais desafios e maximizar as 
oportunidades com o intuito de gerar melhores resultados 
nessa promissora relação. 
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CONFERÊNCIA EM NÚMEROS 

350
50

100
20

73

8

Mais de 350 participantes

20 empresas internacionais

Cerca de 100 notícias 
veículadas sobre o evento

73 jornalistas presentes 
no evento

Mais de 50 empresas 
participantes

8 Ministérios representados
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A CONFERÊNCIA

LINHA 1: Roberto Abdenur, Membro do Conselho Curador do Centro Brasileiro 
de Relações Internacionais (CEBRI)   •  Embaixador Valdemar Carneiro Leão  •                  
Li Jinzhang, Embaixador da China no Brasil 

LINHA 2: Luo Xiaopeng, Consultor dos líderes das reformas de abertura da China    
•  Renato Flores, Professorda  Escola de Pós Graduação de Economia da Fundação 
Getúlio Vargas 

LINHA 3: Embaixador Sergio Amaral, Presidente do 
CEBC    •  Público 

LINHA 4: Coffee-Break, patrocidado pela Pwc Brasil    
•  Embaixador Sergio Amaral concede entrevista à 
Globo News
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LINHA 1: Embaixador Sergio Amaral concede entrevista à China Central 
Television (CCTV)   •  Almoço oferecido aos participantes do evento

LINHA 2: Kerry Brown, Diretor Executivo do China Studies Center da 
Universidade de Sidney   •  Felipe Corazza, jornalista do jornal O Estado 
de São Paulo   •  David Kelly, Diretor de Pesquisas do China Policy e 
Professor da Universidade de Pequim 

 

LINHA 3: David Kelly, Diretor de Pesquisas do China Policy e Professor 
da Universidade de Pequim   •  Kerry Brown, Diretor Executivo do China 
Studies Center da Universidade de Sidney   •  Vera Thorstensen, Professora 
e Coordenadora do Centro de Estudos da Fundação Getúlio Vargas 

LINHA 4: Claudio Frischtak, Consultor do Conselho Empresarial Brasil-
China   •  Público 
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A CONFERÊNCIA

LINHA 1: Sala de Imprensa  •  Coffee Break, patrocinado pela PwC Brasil  
•  Frederico Fleury Curado, Diretor-Presidente da Embraer, concede 
entrevista à Globo News

LINHA 2: Monica Baumgarten de Bolle, Diretora do Instituto de 
Estudos de Política Econômica/Casa das Garças e professora da 
PUC-Rio  •  Thomaz Zanotto, Diretor Titular Adjunto de Relações 
Internacionais  da FIESP

LINHA 3: Regina Silvério, Diretora de Gestão e Planejamento da 
Apex-Brasil  •  André Nassar, Diretor do Instituto Ícone  •  Monica 
Baumgarten de Bolle, Diretora do Instituto de Estudos de Política 
Econômica/Casa das Garças e professora da PUC-Rio

LINHA 4: André Nassar, Diretor do Instituto Ícone  •  Octávio de Barros, 
Diretor de Pesquisa e Estudos Econômicos do Bradesco  •  Maurício 
Mesquita, Economista Chefe do Setor de Comércio e Integração do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID
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ARTIGOS ESPECIAIS

Pioneiro da computação, o americano Alan Kay disse certa vez que “a melhor maneira de prever o futuro 
é inventá-lo.” O aforismo de Kay é relevante para muitas áreas, incluindo para o comércio internacional e para 
o futuro da relação entre a Ásia e a América Latina e Caribe (ALC). Embora a relação em si não precise ser inven-
tada, os governos dos dois lados do Pacífico enfrentam o desafio de garantir que a relação gere benefícios não 
apenas por alguns poucos anos e para poucos países, mas por muitas décadas e para todos os países envolvidos.  

*  Este artigo resume alguns dos principais pontos discutidos no estudo “Shaping the Future of the Asia-Latin America and the 
Caribbean Relationship” preparado pelo Banco Inter-Americano de Desenvolvimento e pelo Banco Asiático de Desenvolvimento 
em 2012, do qual o autor foi um dos coordenadores. Disponível no link http://www.iadb.org/document.cfm?id=36836575 .

Definindo o Futuro da Relação 
Ásia-América Latina 

As relações econômicas entre a Ásia e a ALC vêm de longa 
data, mas só começaram a ganhar importância após a Segunda 
Guerra Mundial com o Japão se transformando em um dos prin-
cipais investidores na ALC, comprador de recursos naturais da re-
gião e fornecedor de bens industriais. A relação recebeu um novo 
impulso com o surgimento da segunda onda de “tigres asiáticos” 
— República da Coréia, Taiwan, Hong Kong e Cingapura, econo-
mias também escassas em recursos naturais — que deu um novo 
alento ao comércio entre as duas regiões nas décadas de 1970 e 
1980. Entretanto, uma virada ainda mais intensa ocorreria no 
início do século XXI. A ascensão das economias mais populosas 
da Ásia — China e Índia — com sua formidável competitividade 

Maurício 
Mesquita 
Moreira
ECONOMISTA PRINCIPAL 
DO SETOR DE COMÉRCIO 
E INTEGRAÇÃO DO BANCO 
INTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO

industrial e insaciável fome por recursos naturais, juntamente 
com o ressurgimento da ALC, tornou a Ásia o segundo maior par-
ceiro comercial da ALC em apenas uma década, ao mesmo tempo 
em que aumentou significativamente a importância estratégica 
e econômica da ALC para as economias asiáticas.

Pode-se argumentar que estas grandes transformações 
foram, sobretudo, o produto das forças de mercado, impulsio-
nadas pela imensa complementaridade de recursos entre as 
duas economias, com pouca ou nenhuma contribuição dos go-
vernos. No entanto, para que os consideráveis ganhos obtidos 
até agora possam ser expandidos, equanimente distribuídos e 
consolidados, os governos necessitam desempenhar um papel 
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todas as exportações. Por seu lado, a Ásia 
exporta uma grande variedade de produ-
tos manufaturados, incluindo navios, 
carros, eletrônicos, equipamentos, peças 
e componentes. Devido à concentração 
geográfica e de produtos e, em grande 
medida como consequência disso, o 
boom comercial foi também marcado por 
desequilíbrios comerciais, especialmen-
te nas relações com o México e a América 
Central, economias que não exportam 
matérias-primas. Não atentar para estes 
desequilíbrios pode levar a indesejáveis 
consequências para a economia política 
da relação entre as duas regiões.

Mesmo levando em conta que es-
tas características e desafios refletem, 
em grande parte, a distribuição das vanta-
gens comparativas entre as duas regiões 
(além de diferenças de tamanho entre os 
países), os governos ainda têm amplas 
oportunidades de ação. É particularmen-
te importante questionar a noção de que 
a atual situação é um subproduto inevi-
tável do intercâmbio de commodities por 
manufatura. A severidade das restrições 
de recursos naturais da Ásia, tanto atuais 
quanto projetadas, bem como suas fortes 
e duradouras vantagens comparativas 
em manufatura, indicam que este tipo de 
intercâmbio continuará a dominar e con-
duzir o relacionamento no futuro. Entre-
tanto, é importante ter em conta que este 
cenário será provavelmente marcado por 
duas importantes tendências: primeiro, 
por uma crescente sofisticação tecnoló-
gica das matérias-primas e das indústrias 
que delas dependem, fruto de avanços 
em áreas tais como biotecnologia, ener-
gia e mineração; segundo, por uma forte 
demanda por matérias-primas e por uma 
tendência à alta de seus preços relativos, 
ambos resultantes da crescente escassez 
mundial. Este é um cenário muito distinto 
daquele que prevaleceu durante a segun-
da metade do século XX, o qual alimen-
tou as preocupações históricas da ALC e 
resultou em noções equivocadas sobre o 
reduzido potencial de crescimento de ati-
vidades intensivas em recursos naturais. 

No entanto, para usufruir dos be-
nefícios deste cenário, ao menos dois con-
juntos de ações precisam ser tomados por 
ambas as regiões. Primeiro, a ALC deve 
investir significativamente na melhoria 
da qualidade do seu capital humano. Este 
é um desafio que as economias asiáticas, 
tanto desenvolvidas quanto emergentes, 
venceram de forma eficaz, oferecendo li-
ções importantes para a ALC. Segundo, os 
governos em ambos os lados da relação 
devem trabalhar no sentido de reduzir as 
elevadas barreiras comerciais que ainda 
cerceiam a expansão e diversificação do 
comércio inter-regional, em particular em 
direção a bens mais sofisticados. 

As elevadas barreiras comerciais 
têm dois componentes principais. Primei-
ro, as barreiras comerciais tradicionais, 
tais como barreiras tarifárias e não tarifá-
rias, que continuam a ser demasiadamen-

te elevadas, particularmente no que diz 
respeito às exportações agrícolas latino-
-americanas e, em especial, para aquelas 
de maior valor agregado. Segundo, os ele-
vados custos de transportes decorrentes 
da infraestrutura precária e dos limitados 
e ineficientes serviços de transporte — 
um obstáculo particularmente importan-
te para parceiros comerciais distantes e 
que comercializam recursos naturais cujo 
custo de transporte é elevado. Estas bar-
reiras se traduzem em preços mais altos 
por alimentos e matérias-primas para em-
presas e consumidores asiáticos e retor-
nos menores para os produtores agrícolas 
e de minério da ALC.

REDUZINDO AS BARREIRAS COMERCIAIS

Existem duas razões para oti-
mismo apesar desse preocupante diag-
nóstico sobre as barreiras comerciais. 
Primeiro, há claramente espaço para a 
formulação de políticas que busquem 
expandir e diversificar o comércio inter-
-regional. Segundo, os governos e o setor 
privado já estão usando esta margem 
para o benefício de ambas as regiões. 
Entre 2004 e 2011, uma média de dois tra-
tados de livre comércio (TLCs) entre as 
duas regiões entraram em vigor por ano, 
resultando em um total de 18 TLCs em ja-
neiro de 2012. Há expectativa de que este 
número cresça ainda mais já que quatro 
novos acordos foram assinados e somen-
te esperam a implementação; outros oito 
adicionais estão em negociação e onze 
novos TLCs foram propostos. Se todos 
entrarem em vigor, um total de 30 TLCs 
entre as duas regiões estarão em vigor 
em 2020. As economias com o maior nú-
mero de acordos são o Chile (6), Peru (4), 
Panamá (2), Taiwan (4), Cingapura (3), Ín-
dia (3), China (2), Japão (2) e República da 
Coréia (2). 

Os TLCs representados por es-
tes impressionantes números variam 
significativamente quanto à velocidade 
e cobertura de liberalização tarifária, 
número dos setores de serviços cober-
tos, cobertura e penetração de novos 
temas,  tais como direitos de proprieda-
de intelectual e as chamadas questões 
de Cingapura (compras governamentais, 
facilitação de comércio, investimento e 
concorrência). Uma análise que utiliza 
tais disposições para avaliar a profundi-
dade de tais acordos mostra que a maioria 
dos TLCs entre Ásia e ALC se encontra no 
meio da escala, com liberalização tarifá-
ria gradual ou rápida, alguma ou elevada 
cobertura de serviços e baixa cobertura 
de novos temas. Os poucos acordos mais 
abrangentes, considerados o “padrão-
-ouro” destes acordos, são o TLC entre Re-
pública da Coréia e o Peru (2011), o Acordo 
Transpacífico (2006), e o TLC entre Austrá-
lia e Chile (2009).

Apesar de seu valor e de suas lou-
váveis ambições, os TLCs não devem ser 
vistos como o único instrumento dispo-

mais decisivo. A participação governa-
mental é particularmente crítica para 
fortalecer e equilibrar os três pilares fun-
damentais desta e de qualquer iniciativa 
de integração bem-sucedida: comércio, 
investimento e cooperação.

Os três pilares fundamentais de 
integração são fortemente inter-relacio-
nados. Impulsionado por vantagens com-
parativas, o pilar comercial normalmente 
toma a frente no processo de integração, 
gerando a escala e as informações reque-
ridas pelo segundo pilar: os investimen-
tos estrangeiros diretos. O aumento do 
volume de comércio e investimentos, por 
sua vez, incentiva os governos a coope-
rarem em uma ampla gama de questões 
sociais e técnicas, constituindo o terceiro 
pilar. Embora este não seja necessaria-
mente um processo linear, o desenvolvi-
mento de cada pilar reforça a formação 
dos demais. Estas interações produzem 
benefícios que extrapolam a economia 
e se estendem para a economia política. 
A história das relações econômicas Ásia-
-ALC neste último meio século segue de 
perto este padrão, com o comércio deco-
lando primeiro e o investimento e a coo-
peração seguindo depois. No entanto, o 
forte crescimento do comércio na última 
década criou o que parece ser um dese-
quilíbrio sem precedentes entre os três 
pilares, criando novos desafios.

LIDANDO COM O BOOM COMERCIAL

Desde os baixos volumes de 2000, 
o comércio entre a Ásia e a ALC cresceu a 
uma taxa anual média de 20,5%, atingin-
do um patamar estimado de 438 bilhões 
de dólares em 2011. Durante este período, 
a participação da Ásia no total do comér-
cio da ALC se elevou a inéditos 23%, fican-
do logo atrás dos 33% dos EUA, principal 
parceiro comercial da região. Enquanto 
isso, a participação da ALC no total do co-
mércio da Ásia mais do que duplicou, para 
4,6%. No entanto, a maior parte deste 
crescimento concentrou-se em algumas 
poucas economias. Do lado da Ásia, a Chi-
na, Japão, República da Coréia e Índia res-
pondem por quase 90% do total do comér-
cio entre Ásia e ALC, dos quais metade é 
realizado pela China. Quanto à ALC, Brasil, 
México, Chile e Argentina são responsá-
veis por cerca de 80% do total do comércio 
da região com a Ásia.

Este crescimento foi claramente 
dominado pelo intercambio de matérias-
-primas por manufaturados, aprofun-
dando uma característica histórica das 
relações comerciais ALC-Ásia. Tal padrão 
de comércio resistiu até mesmo às fortes 
mudanças estruturais que ocorreram nas 
economias das duas regiões desde o pós-
-guerra e vem se traduzindo em uma alta 
concentração das exportações latino-
-americanas em um pequeno número de 
produtos básicos: minério de ferro, co-
bre, soja, óleo, açúcar, celulose e carne de 
aves que, juntos, correspondem a 70% de 
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nível para reduzir as barreiras comerciais. 
Quando TLCs enfrentam um ambiente 
político pouco favorável, nos qual as ne-
gociações podem se estender por anos, 
senão por décadas, aconselha-se aos go-
vernos empreenderem negociações mais 
rápidas e focalizadas, específicas para 
cada setor e, em particular, negociações 
em áreas onde os TLCs não sejam essen-
ciais e/ou suas contribuições não ultra-
passem certos limites. 

PROMOVENDO O INVESTIMENTO INTER-
-REGIONAL

As oportunidades de investimento 
geralmente decorrem dos mesmos princí-
pios que vêm alimentando o comércio in-
ter-regional: a imensa complementarida-
de de recursos entre as duas regiões e seus 
amplos e dinâmicos mercados domésti-
cos. Levando estes dois fatores em conta, 
ao invés de apenas importar matérias-pri-
mas, as empresas asiáticas podem investir 
diretamente na ALC e, desta forma, ajudar 
a ampliar, assegurar e agregar valor à sua 
oferta. As empresas também podem for-
necer tecnologia industrial e, no processo, 
ultrapassar as barreiras comerciais para 
o mercado regional e o norte-americano, 
diminuir custos de transporte e adaptar 
seus produtos aos consumidores locais, 
tornando-os mais competitivos.

As empresas da ALC, por sua vez, 
podem ir além da simples exportação de 
matérias-primas para capitalizar suas 
vantagens no desenvolvimento de pro-
duto, criação de marca e distribuição de 
produtos agrícolas. Ao fazê-lo, elas se es-
tabeleceriam na região que mais cresce 
no mundo ao mesmo tempo em que iriam 
adicionar valor às suas exportações e ex-
pandir suas margens de lucro. Elas tam-
bém podem usar o investimento externo 
direto (IED) para tirar vantagem do menor 
custo do trabalho na Ásia, o que permitirá 
melhorar o seu acesso ao mercado asiático 
de manufaturados e aumentar seu conhe-
cimento sobre o consumidor local.

Embora as empresas já tenham 
respondido a estes incentivos, a resposta 
tem ficado muito aquém das oportunida-
des, particularmente por parte da ALC. 
Mais especificamente, a diferença entre 
os fluxos de comércio e investimento se 
ampliou significativamente durante o re-
cente boom comercial, ao passo que nos 
ciclos de comércio inter-regional anterio-
res liderados pelo Japão e pela República 
da Coréia, o comércio foi seguido mais de 
perto por IEDs. Esse tipo de resposta vi-
gorosa dos IEDs ainda está para ser visto 
no atual ciclo liderado pela China.

Isso não significa que os investi-
mentos da Ásia na ALC não estão crescen-
do. Dados oficiais confiáveis são difíceis 
de serem obtidos já que uma parte subs-
tancial do investimento asiático na ALC 
relatado é direcionada a centros financei-
ros offshore (CFO). Se estes investimen-
tos em CFOs forem desconsiderados, o 

quadro que emerge ainda é de um cresci-
mento rápido. No entanto, a participação 
da Ásia no total dos investimentos na ALC 
permanece defasada com relação à proe-
minência da Ásia nos fluxos de comércio 
da ALC. No caso da China, seus dados ofi-
ciais apontam para uma participação in-
ferior a 1% no total de ingressos de IEDs 
na ALC em 2010, embora sua participação 
no comércio latino-americano tenha se 
situado em 11%. O subinvestimento por 
parte da ALC é ainda maior. Os IEDs da 
região nos principais mercados asiáti-
cos (China, Japão e República da Coréia) 
representam menos de meio ponto per-
centual do total de ingressos. Enquanto 
isso, a participação da ALC no comércio 
exterior dessas economias chega a cerca 
de 5%. O Brasil, mesmo sendo o maior in-
vestidor da ALC na Ásia, demonstra uma 
grande lacuna entre seu comércio e seu 
investimento naquela região. Por exem-
plo, a participação do Brasil no comércio 
da República da Coréia chegou a 1,5% 
em 2010, enquanto seu investimento no 
mercado coreano deteve-se em 0,4% dos 
fluxos totais de IEDs. 

Empresas de ambas as regiões 
têm a exclusiva responsabilidade de de-
cidir onde e como investir com base nas 
taxas de retorno dos investimentos. No 
entanto, vários instrumentos de política 
pública podem ser usados para fomentar 
o investimento inter-regional. Estes ins-
trumentos podem ser particularmente 
úteis na difusão e redução do custo de 
acesso a informações sobre mercados e 
na criação de um ambiente favorável aos 
negócios. Agências de investimento e de 
promoção de exportação podem ser mui-
to úteis na realização do primeiro objeti-
vo, enquanto opções para alcançar o se-
gundo objetivo variam, sendo possíveis 
desde ações voltadas a parceiros específi-
cos até medidas mais gerais e amplas. Na 
primeira categoria encontram-se os TLCs 
com capítulos de investimento e os acor-
dos bilaterais de investimento (ABIs). Na 
segunda categoria, aparecem a liberaliza-
ção unilateral do regime de investimen-
tos e melhorias no ambiente regulatório 
de negócios do país. 

DANDO SUBSTÂNCIA À COOPERAÇÃO

Uma faceta importante, mas 
muitas vezes subestimada das relações 
inter-regionais é a chamada cooperação 
não mercantil, terceiro pilar da relação 
entre Ásia e ALC. Esta é uma área onde os 
governos são os principais protagonistas 
e, reconhecidamente, está em ascensão 
ainda que, para a maioria dos governos 
de ambos os lados do Pacífico, seja um 
fenômeno relativamente recente. Nos 
últimos cinco anos, as iniciativas de aju-
da bilateral ao desenvolvimento cresce-
ram notavelmente através de um grande 
número de acordos e memorandos de 
entendimento sobre temas como educa-
ção, pesquisa científica e energia. Novos 

fóruns multilaterais têm aparecido em 
cena. Além disso, temos visto os esforços 
de coordenação dos governos asiáticos e 
latino-americanos para tomarem medi-
das conjuntas em organismos internacio-
nais como a ONU, a OMC e o G-20. 

As perspectivas são excelentes 
para que este tipo de cooperação siga cres-
cendo nos próximos anos. A China, o Bra-
sil, a Índia e a República da Coréia estão 
se tornando fontes cada vez mais impor-
tantes de assistência ao desenvolvimento 
e os estágios comparáveis de desenvolvi-
mento entre varias das economias latino-
-americanas e asiáticas representam opor-
tunidades de troca de conhecimento e 
experiência. Esta complementaridade dá 
a essas economias uma potencial vanta-
gem comparativa na prestação de ajuda 
vis-à-vis ao doador tradicional. Por exem-
plo, em áreas como educação, ciência e 
tecnologia, a Ásia oferece importantes 
lições para os países da ALC. As exitosas 
experiências latino-americanas na redu-
ção da pobreza e no desenvolvimento da 
agricultura, mineração e urbanização, por 
sua vez, apontam para soluções que po-
dem ser extremamente úteis para as eco-
nomias asiáticas.

De que maneiras a ALC e a Ásia po-
deriam maximizar essas oportunidades 
de cooperação? Primeiro, dada a ampla 
gama de atores envolvidos, o planeja-
mento e coordenação estratégicos entre 
as instituições governamentais são fun-
damentais para o sucesso dessas iniciati-
vas. Em segundo lugar, os esforços de co-
operação têm sido mais eficazes quando 
contam com um arcabouço institucional 
legal, com objetivos concretos e financia-
mento adequado. Para estes fins, memo-
randos de entendimento são reconheci-
damente veículos frágeis, considerando 
que os acordos comerciais, que incluem 
cada vez mais cooperação não mercantil 
em seu escopo, podem fornecer uma pla-
taforma mais sólida.

Por fim, é importante selecionar 
e escolher cuidadosamente as áreas de 
cooperação. As iniciativas terão maior 
impacto onde houver oferta e procura, 
ou seja, onde haja experiência ou co-
nhecimento relevantes a serem com-
partilhados e prioridades reais a serem 
atendidas. Além disso, iniciativas de coo-
peração nunca podem ser executadas na 
contramão dos interesses nacionais pri-
vados. Exemplos de áreas de cooperação 
com elevado potencial incluem infraes-
trutura, mudança climática, redução da 
pobreza, mitigação de desastres naturais 
e regulamentação financeira. 
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The power centred in Beijing tends to monopo-
lise all resources of legitimacy. Potential rivals—from 
ideological abstractions like the separation of powers 
and popular sovereignty, to concrete institutions like 
oppositional parties, an independent judiciary and a 
critical press  —are excluded on the grounds that they 
weaken China’s Grand Unity (dayitong). But Grand 
Unity as embodied in a one-party state suffers from a 
chronic legitimacy deficit. The govern¬ment is a Party 
government, the army a Party army, the market a Par-

Exporting uncertainty: 
The stability and instability effects 
of the China model 

ty market. Fulfilling the functions of a government, an 
army, or a market is made harder. The Party has deep 
and genuine legitimacy resources, but by claiming 
monopoly over them can easily exhaust them. One ob-
vious aspect off this is that, if the state claims the cre-
dit for everything good that happens, it will tend to be 
blamed for everything bad that happens as well. “Per-
formance legitimacy,” as epitomised in GDP growth, 
has raised its profile in the official ruling formula, but 
self-legitimation through monopoly of the propaganda 
apparatus remains indispensible.

David Kelly
DIRETOR DE PESQUISAS DO 
CHINA POLICY E PROFESSOR DA 
UNIVERSIDADE DE PEQUIM
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process of relaxing the rules to release en-
trepreneurial and productive energies; but 
maintenance of the underlying framework 
was a fundamental article of the reform 
contract, and continues to operate and ge-
nerate structural inertia. Embodied in sta-
tus-conferring institutions like the hukou 
(household registration dividing the na-
tion into urban vs. rural status groups), 
this framework underlies a plethora of re-
gional variations, and major institutional 
formations including the migrant-based 
export economy. 

In 2006, the Hu-Wen administra-
tion used a national Party meeting to link 
its major new platform, “building a har-
monious society,” to concrete policies of 
social justice. The frame¬work outlined 
above (in terms of national identity, legiti-
macy and unity) can be used to ex¬¬plain 
why this attempt to address the issue of 
accelerating inequality which had accom-
panied mega-growth has not been a runa-
way success. Top-down social justice may 
have worked in the Maoist era, but once 
market forces are at play and the govern-
ment has released its overall grip, there is 
a need for citizen empowerment: for the 
simple reason that, absent legitimate 
avenues for the expression of sectional in-
terests, bottom-up social justice is merely 
formal. In the run-up to a new leadership 
under Xi Jinping, a new package of social 
justice measures is being promoted under 
the rubric of “inclusive growth.”

To address the intractable issues 
of inequality and injustice, the state nee-
ds to empower its citizens. Given its trou-
bled national identity and legitimacy, and 
its obligation to maintain hierarchical go-
vernance, social stability emerges as a po-
licy imperative that is dangerously cycli-
cal in nature: more spending on “stability 
maintenance” leads to the production of 
more instability. Stepwise reduction of 
tension through citizen empowerment is 
possible but deeply compromised by the 
culture of grievance. Democracy, human 
rights, civil society and other political 
institutions are “framed” as weapons of 
hostile foreign culture. At the same time, 
many authorities in China accept that the-
re is no way out of inequality and instabi-
lity without enhancing citizenship. The 
chapter analyses two major discursive fra-
meworks, social order and social stability 
and shows how they differ and interact in 
terms of offering 

How then does China manage to 
produce public goods, basic order and 
now-legendary economic growth? Prag-
matic solutions are in fact constantly ar-
rived at. Regulation today is less and less 
driven by technocratic hierarchies: civil 
society pressure plays an increasing role. 
Food safety is hard to guarantee becau-
se the agencies concerned, while hierar-
chical, is beholden to local interests and 
subject to counterproductive schemes of 
hierarchical governance. Aviation safety 
is a different matter, a zone carved out 
by Central fiat and subject to hierarchical 

disciplines in which international norms 
are allowed to operate. The deep link be-
tween regulatory uncertainty and hierar-
chical governance is spelt out in discus-
sing issues of land and housing. 

We turn to China’s global impact. 
Chinese policy circles are increasingly 
aware of the threat of “the internationali-
zation of domestic issues.” Not all domes-
tic issues have an external impact; what 
the factors are is a key issue of research. A 
major trend of the recent decade has been 
the movement of Chinese investment 
throughout the world. We expect China’s 
multinational corporations to reflect and 
transmit aspects of the governance envi-
ronment in which they arose. Some case 
studies are examined showing that the 
performance of China-invested corpora-
tions can also be a function of the streng-
th of the regulatory environment they 
encounter. The best-case scenario is that 
they learn something positive; more like-
ly is that they follow the neoliberal path 
of other multinationals. The worst case 
would be that they reinforce low levels of 
governance in developing countries. Hen-
ce skepticism in China that the so-called 
“China-Model” can be exported.

Accustomed to the pattern of go-
vernance discussed in previous chapters, 
Chinese companies seek to apply these 
standards in overseas settings. Chinese ou-
tward investment thus reflects domestic 
policy conflicts and uncertainties in ways 
that tend to undermine liberal institu-
tions, especially the welfare state. Consi-
dered in this context are China’s efforts to 
develop soft power. This implies creating 
global public goods and other outcomes 
that overlap with the interests of large in-
ternational populations. It is difficult to do 
so effectively while remaining within the 
frame of reference of the Party-state. Ano-
ther set of problems emerge in the “Global 
South” where Chinese firms seek to go over 
the heads of local populations, often arou-
sing hostility in their civil societies.

China has constructed a story 
about its independence from world cur-
rents of thought, partly based on historical 
fact but partly on self-serving myth. Until 
it confronts the culture of grievance, the 
repressed urge to negate western value 
systems simply because they are Western 
– not realising that they represent alterna-
te possibilities within universally human 
thought – and then goes on to solve the 
governance problems stemming from its 
self-generated uncertainty and inequali-
ty, China will be an enigma to the outside 
world. It will be unable to generate either 
sustainable public goods or genuine soft 
power, and it will continue to export uncer-
tainty and arouse unwanted reactions.

China’s national identity—a syste-
matic answer to the questions like “Who 
am I?” and “Who are we?”—is intimately 
linked to the issue of legitimacy: “Wi-
thout the Communist Party there would 
be no New China.” But answering this 
question is often complicated rather than 
systematic. There are unresolved ethnic/
racial and cultural frames of reference. 
Unlike faith-based cultures China has no 
identity with a simple name (such as “Isla-
mic”). Further¬more, being multicultural, 
Han-based labels (such as “Confucian”) 
are inappropriate: not everyone is Han. 
Muslims, Mongols and Tibetans are label-
led as such—as different from Han—on 
their ID cards; Confucianism has little to 
offer them, and on some interpretations 
excludes them. China—or more precisely 
the Grand Unity mentioned above—is for 
many people the functional equivalent 
of a “religion of China.” There is a distinct 
Chinese modernity, but it is an unstable 
superimposition of rival frameworks. 

Moreover, while falling short 
of completely cohering with itself, the 
Chinese national identity is not at all la-
cking in a range of inner connections, fa-
mily resemblances and hybrid¬ities with 
others. Many “Western” value constructs 
like freedom, rights, individualism that 
appear to be absent from Chinese culture, 
in fact exist as cultural “near relatives.” 
Memories of victim¬hood under foreign 
aggression result in a culture of grievan-
ce. In its insistence that universal values 
are foreign implants designed to delimit 
and destabilise Chinese culture, rather 
than as-yet-unrealized potentials within 
it, this has impoverished the fleshing-out 
of China’s own modern culture. Another 
cultural framework, deriving from the 
constitutional liberalism of the late Qing 
Dynasty and New Culture Movement, has 
however, despite the odds against it, ne-
ver ceased to struggle against the culture 
of grievance, and may prove more sustai-
nable. In tune with the “religion of China” 
and the culture of grievance is the doctri-
ne of Grand Unity. One-party rule is joined 
at the hip to this doctrine: China is single 
and sovereign; only absolute power mo-
nopoly can guarantee the survival of this 
ideal entity.

At the heart of the system ham-
mered out in the 1950s and 60s is a hierar-
chical ordering of property forms: state-
-owned, collective and private. Seen as 
consistent with Grand Unity, this hierarchy 
is the source of deep institutional settings: 
reform was undertaken under an unspoken 
condition that these must be left as they 
were. The state-owned sector has preser-
ved key privileges to this day, and despite a 
powerful reform impetus in the 1980s and 
90s, has in recent times tended to expand 
rather than contract (under an influential 
doctrine called “statism,” reform is justi-
fied insofar as it strengthens the hierarchy 
of property forms). Regions were given the 
right to dispose of resources in return for 
their service to the Centre. Reform was a 
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The new leadership appointed in Beijing at the 18th Party Congress on November 15th are coming into 
power facing a formidable raft of challenges. They will do so as the international economic environment conti-
nues to conspire to make their lives harder. This will make achieving their key priority – sustained high growth – 
even more difficult. It will mean that the medium to longer term objective of becoming a middle income country 
by 2020 will be a little harder to achieve. Even though sources of growth in China abound, there are worrying 
issues over the productivity of labour, the efficient deployment of capital, over resource allocation and acquisi-
tion, and over sustainability. These form the major issues that the leadership will need to focus on from the day 
they start their new work, whoever they might be. 

The future challenges for the new 
Chinese leadership

Since Hu Jintao and Wen Jiabao came to power in 2002-
3, the one thing that no one can disagree with either inside or 
outside China is that the country has been a remarkable factory 
of GDP growth. Entry to the World Trade Organisation in Decem-
ber 2001 marks a watershed moment, a time after which forces 
of productivity were unleashed which meant that, by 2007, most 
of the commitments made under the accord had been achieved, 
the state owned sector had started to become efficient and pro-
fitable again, and yearly growth was usually above 10 per cent. 

In this era, China has risen to become the world’s second largest 
economy. For the new leadership to try to equal this record will 
be tough, especially as they are coming into power at a time when 
growth in the Eurozone is flat, and the US continues to wrestle 
with unemployment and other structural issues. 

The expectation is that the new leaders, whoever they 
are, will need to focus on policy continuity, rather than policy 
disruption or policy stalling. The macroeconomic commitments 
they will need to hold to are already contained in the 12th Five 
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to do something about China’s energy 
efficiency, and sustainability. China’s re-
liance on fossil fuels (which provide over 
two thirds of its energy) doesn’t look set 
to end very soon. The nuclear reactor 
building programme continues, despite 
the reviews after the Fukushima disas-
ter in Japan in 2011. But even with all the 
projects in the renewable energy sector 
and nuclear, 90 per cent of the country’s 
energy looks set to continue coming from 
petrol and coal. Finding technical solu-
tions to this matters for China’s environ-
ment, but also for its own energy security. 
Over half the petrol, and a rising amount 
of coal, is now actually shipped into the 
country from sources abroad. Making Chi-
na self sufficient as much as possible will 
be a key goal of the new leaders. 

Energy efficiency makes realizing 
this goal a little easier. The less energy Chi-
na uses, the less it will need to find. But it 
also matters to the country’s environmen-
tal agenda. The 12th Five Year Programme 
talks of a green economy. The challenge 
for the new leadership will be to move 
beyond nice sounding promises and start 
to create a country in which industriali-
zation, the building of significant travel 
infrastructure, and the achievement of 
high growth can all happen without des-
troying the natural environment. Chinese 
people have consistently said in surveys 
that this is one of their major worries.  The 
need to move beyond aspiring to become 
a greener economy to actually doing so is 
intimately linked to discovering new for-
ms of technology that will make this pos-
sible. China’s increasing use of cars will be 
a major issue here. Chinese central and 
local leaders will need to rethink the ways 
in which they plan public space. The same 
kinds of large scale metro systems that 
Shanghai and Beijing have will have to be 
built in cities across the country, in order 
to wean people off reliance on cars. So-
mehow, the public will need to see the use 
of bikes and walking, which have become 
regarded as backward and old fashioned, 
as the best contribution to making a gree-
ner country. This is a hard thing to sell to 
people who have worked hard and want 
to enjoy all the fruits of their new prospe-
rity, but a very necessary one. 

On top of these challenges, there 
are the equally pressing ones of prepa-
ring, quite quickly, for a period in which, 
because of slowing birth rates, China ages 
quite quickly. In the next decade, it is like-
ly that the grey population, those who are 
retiring, will rise sharply. Policy makers 
will need to be very innovative as they 
address the challenge of a society where 
large numbers of people can retire, and 
yet may well have limited resources and 
family support to do so. The pension sys-
tem in China is patchy, and, just like in the 
west, ill prepared for a population living 
in larger numbers for much longer than 
ever before. Just as the healthcare system 
will need to start dealing with the challen-
ges of large numbers of people suffering 

from the symptoms of old age, so the pen-
sion system will need to have resources to 
deal with people retiring in unpreceden-
ted numbers. The government will need 
to think through options from creating a 
national comprehensive pension system, 
to experimenting more with personal 
pension provision for people to take res-
ponsibility over, to raising the retirement 
age. Social change in China will be impor-
tant here, with the increasing likelihood 
of the nuclear family with its extended 
networks caring for people becoming loo-
ser. As in the West, single households will 
increase, and mobility in society will con-
tinue to erode the dense family networks 
that have existed till now, meaning that 
the state will need to step in. 

The new leadership will have one 
great ally in their challenge to 
address these huge issues outlined 
above – and that will be continuing 
growth. The real question is howe-
ver how long the good growth can 
go on, and at what point the need 
for energy efficient, green, good 
quality growth will mean that the 
overall rate will fall, and the rate at 
which at least some people become 
prosperous will slow down. This is 
a huge balancing act that the new 
leadership will have to face – and 
with a global background which con-
tinues to be stagnant. The outside 
world, and Chinese people, continue 
to expect Chinese leaders to promo-
te policies that generate high levels 
of growth. The question over the 
coming years is how possible this 
will continue to be, and what the 
policy response will be as and when 
this is no longer possible. 

Year Programme, which will run till 2016. 
Any new ideas will need to appear in its 
successor, the 13th, and discussion of tho-
se will start from now till the announce-
ment of the programme in four years time. 
The 12th Five Year Programme sets out the 
general paramenters within which, at na-
tional and provincial level, leaders need 
to operate in. Already here there is a ma-
nagement of expectations with a target 
growth rate of under 8 per cent. The other 
major features of the plan were to incre-
ase spending in energy efficiency, to cre-
ate a greener economy, and to deal with 
the issues of inequality and imbalance in 
society through more spending on social 
welfare. 

The last in this list is critical. At the 
moment, China remains in a transitional 
phase. The 2010 census showed that for 
the first time ever almost as many people 
lived in the cities as in the countryside. 
230 million migrant labourers continue to 
work in the country, moving from city to 
city, usually in construction or manufac-
turing. Their demands for higher wages in 
the last few years have been a response to 
rising inflation. While highly aspirational, 
this group, along with farmers, are incre-
asingly concerned about access to public 
goods. Health care treatment across Chi-
na remains highly variable. World class 
standard facilities in cities like Shanghai 
and Beijing sit beside highly undevelo-
ped facilities in the rural areas. Multiple 
attempts to set up a national medical in-
surance scheme have had limited success. 
China’s search for a comprehensive heal-
thcare system continues, at a time when 
people are living longer, and expecting 
more from the health services they are 
provided with. This is not helped by the in-
crease in obesity in China due to a change 
in diet and lifestyle, air quality issues from 
industrialization and pollution, and high 
numbers of smokers. 

Sitting next to this is education. 
The 12th Five Year Programme is explicit 
about the need for China to go up the value 
chain, and to move from being the world’s 
factory to what President Hu Jintao has 
called an innovative business culture, and 
one where in key sectors the country can 
become a world leader. Spending on educa-
tion as a proportion of GDP has increased 
each year since 2008. The commitment is 
that it will continue to do so. But China 
still remains far below developed countries 
in the proportion of those who attend ter-
tiary level education. And for many, school 
is over by the age of 12. As with healthca-
re, there are wide differences across the 
country. Many rural areas continue to have 
problems recruiting teachers, and the fa-
cilities and buildings remain poor quality. 
The road to an innovative better quality 
economy lies through China’s schools and 
universities. Putting increasing amounts of 
investments in these will be a critical issue 
in the coming years. 

The new leaders will also need to 
continue the battle of their predecessors 
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Parafraseando o poeta britânico John Donne 
(1572-1631), nenhum setor é uma ilha, isolado em 
si mesmo. Muito menos o agronegócio brasileiro. 
Embora o setor represente somente 5% do PIB de 
acordo com as Contas Nacionais, ele é um elo fun-
damental da rede produtiva do país. O agronegó-
cio movimenta tanto a indústria, responsável por 
cerca de 25% do total produzido domesticamente, 
quanto os serviços, que respondem por mais de 70% 
do PIB. Afinal, o agronegócio demanda serviços de 
transportes e logística, por exemplo, enquanto for-
nece a matéria-prima para as indústrias de calçados, 

Por que o Agronegócio?
têxteis, de processamento de alimentos e tantas ou-
tras mais. De forma direta ou indireta, o agronegó-
cio está presente em cerca de 70% das exportações 
brasileiras, de acordo com os dados do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Se 
levarmos em conta todas as relações entre o setor 
agropecuário e os demais setores da economia, ele é 
responsável por cerca de 25% do PIB brasileiro, um 
peso equivalente ao da indústria. O agronegócio, 
portanto, é como o homem de John Donne, uma par-
te do todo, um pedaço fundamental do que compõe 
a produção do país.  

Monica 
Baumgarten 
de Bolle
ECONOMISTA, PROFESSORA DA 
PUC-RIO E DIRETORA DO 
IEPE/CASA DAS GARÇAS
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cado a expansão da sua “fronteira agríco-
la” na África, por meio de investimentos 
maciços naquele continente, uma região 
que poderia ser mais bem explorada pelo 
agronegócio brasileiro, inclusive para 
estreitar os laços exportadores com a 
China. Afinal, o Brasil já tem relações 
comerciais e afinidades culturais com 
diversos países africanos. E a China já 
ocupa a segunda posição entre os nossos 
principais parceiros comerciais, tendo 
ultrapassado os EUA e se aproximado da 
Europa, que deverá perder espaço em ra-
zão dos problemas que assolam os países 
da região.

O Brasil enfrenta um cenário repleto 
de desafios. Os problemas exter-
nos e as dificuldades internas têm 
prejudicado o crescimento, gerando 
resultados desapontadores para a 
atividade. Em meio aos problemas 
diagnosticados da indústria e às di-
ficuldades do setor de serviços, cuja 
capacidade de expansão é limitada 
pelo alto custo da mão de obra e 
pela falta de trabalhadores quali-
ficados, o agronegócio tem conse-
guido manter um elevado grau de 
eficiência e produtividade. O quadro 
global disfuncional requer a busca 
contínua de novas oportunidades de 
crescimento. A China é uma oportu-
nidade de crescimento para o Brasil. 
O agronegócio é uma oportunidade 
de crescimento para o Brasil. 
Por que não unir os dois?

Mas não é só isso. No agronegócio 
é onde residem as principais vantagens 
comparativas brasileiras. A vantagem 
comparativa é a capacidade de se produ-
zir os mesmos bens a um custo por uni-
dade produzida menor do que outro país 
conseguiria fazê-lo. Apesar das diversas 
mazelas estruturais que a economia bra-
sileira enfrenta – a alta carga tributária, 
a falta de infraestrutura adequada e o 
elevado custo da mão de obra – o agrone-
gócio brasileiro é lucrativo, competitivo 
e eficiente. Se compararmos a evolução 
recente da produtividade da mão de obra 
– a razão produto por trabalhador – dos 
três setores da economia brasileira, cons-
tatamos que, enquanto a produtividade 
da indústria estagnou nos últimos dois 
anos e a dos serviços cresce muito len-
tamente, a da agropecuária se expande 
num ritmo bastante forte desde meados 
de 2005, sem sinal algum de arrefecimen-
to. De fato, foi este setor um dos respon-
sáveis por impedir que o crescimento da 
economia brasileira no terceiro trimestre 
de 2012 fosse ainda mais fraco do que os 
0,6% registrados. A atividade agrícola 
cresceu cerca de 2,5% contra o trimestre 
anterior, gerando algum dinamismo tan-
to na indústria, quanto nos serviços. A 
expectativa para o início do ano que vem 
é ainda mais auspiciosa. As estimativas 
para as safras de grãos e o desempenho 
excepcional da agricultura esperado no 
início de 2013 é um dos principais fatores 
que garantiriam uma expansão da ativi-
dade próxima da almejada pelas autori-
dades brasileiras, um crescimento do PIB 
nas cercanias de 4%.

As perspectivas de médio prazo 
também são promissoras. Conquanto o 
cenário externo continue dominado pe-
los problemas dos países avançados, com 
reflexos sobre alguns setores produtivos 
brasileiros, o agronegócio se defronta 
com as oportunidades do mercado chi-
nês. A China está atravessando um mo-
mento de transição das suas fontes de 
crescimento, reduzindo o peso do setor 
externo e do investimento e aumentan-
do a participação do consumo doméstico. 
Para viabilizar essas mudanças, que vêm 
acompanhadas de uma intensificação da 
urbanização e da queda da população ru-
ral, o país asiático terá de buscar fontes 
para suprir as suas necessidades alimen-
tares. De acordo com os dados do World 
Development Indicators do Banco Mun-
dial, enquanto o Brasil já ultrapassou 
o limiar da autossuficiência alimentar, 
produzindo mais do que a demanda do-
méstica é capaz de absorver, a China está 
perdendo paulatinamente essa capaci-
dade na medida em que se intensifica o 
processo de migração das áreas rurais 
para os centros urbanos. O Brasil dispõe 
de outras características vantajosas par-
ticulares ao país, como a extensão terri-
torial para expandir a fronteira agrícola e 
o farto suprimento de água, que a China 
não tem. De fato, o país asiático tem bus-
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Historically, the central authority of the Chinese Empi-
re was empowered by its capacity to manipulate family 
competition through Imperial Examination System. Whi-
le this group selection mechanism (Wilson, 2012) effecti-
vely supported political centralization, it stifled regional 
competition, a critical group selection mechanism for 
political development. The collective identity system in 
contemporary China that has been established after the 
Great Famine of 1959-60 has empowered the Chinese 

ARTIGOS ESPECIAIS

Luo Xiaopeng
CONSULTOR DOS LÍDERES DAS 
REFORMAS DE ABERTURA DA CHINA

From a manipulated revolution 
to manipulated marketisation: 
A logic of the Chinese model

state to undertake large-scale social experiments throu-
gh manipulating collectivity, including manipulating 
regional competition. Both Mao’s Cultural Revolution 
and Deng Xiaoping’s marketisation were based on the 
so-called Danwei Society (a unit where works). Its col-
lective identity system, as China has shown to the world 
in the last five decades, has legitimized and empowered 
the central authority to manipulate group selections for 
radical social changes in very different directions.  
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For the urban industrial units, mobility 
was set for both moving up and down. 
For those units positioned at lower ranks, 
less resource was allocated by the state, 
but more economic discretions were per-
mitted. So if the greater economic free-
dom led to high profitability, these units 
had to be moved up to the next higher 
rank so that the state could take away 
most rent while the members allowed to 
enjoy higher social entitlements, but less 
economic discretion. Likewise, if profita-
bility declined significantly, the collective 
status can be demoted, which means gre-
ater economic discretion but less social 
entitlements. 

This trading collective economic 
discretion with social entitlements was 
rooted in China’s long tradition of trading 
wealth with social status by families, and 
in the Danwei Society of modern China this 
recreated legacy became a key mechanism 
in manipulating collectivity by the state. 

The fatal weakness of sharing rent 
through hierarchy in the Danwei Society 
lay in the counterproductive incentive 
of collective farming. Because for those 
failed rural collectives, the state was obli-
ged to provide a minimal food supply to 
keep every person alive. As the radicalism 
caused more rural collectives to fail, the 
state’s obligation ended up a heavy finan-
cial burden, and it gave peasants a painful 
but powerful leverage to resist collective 
farming system. After years of unremit-
ting resistance, the collective farming sys-
tem was dismantled. 

The agricultural de-collectivization 
through the so called Household 
Responsibility System (HRS) in the 
early 1980s marks the beginning of 
the transition from a manipulated 
revolution to manipulated marke-
tisation. The principle of allocating 
most economic residuals to the 
state in the Danwei Society was 
reversed by the early years of the 
reforms. In order to increase pro-
ductivity, the state had to let most 
agriculture residuals be kept by 
the rural households and allowing 
them to invest the rents to expand 
freedom. The fiscal decentralization 
paralleled to the HRS also followed 
the same principle: the local gover-
nments were given more control 
over the increase of revenues, which 
encouraged them to compete on im-
proving their protection of property 
rights (Luo, 1986).

Encouraging rural collectives and 
local governments to buy more economic 
freedom from the state was a successful 
strategy in the early years of the reforms 
because it was a process of Pareto impro-
vement (everyone gains without at the 
expense of others). This characteristic 
was clearly demonstrated by the process 
of agriculture de-collectivization. The 
HRS was first initiated in poor areas but 
initially strongly resisted by relatively rich 
provinces where the rural collectives were 
enjoying more incomes through industrial 
activities. A significant part of the indus-
trial revenue was used to subsidize their 
grain production, which was heavily taxed 
by the state through low procurement 
prices. The success of the HRS in the poor 
areas dramatically increased the grain su-
pply, therefore greatly reduced the state 
procurement from the rich collectives, so 
they were able to free more labor and fi-
nancial resource from farming to expand 
industrial activities. As a result, the free-
dom bought by the peasants from the sta-
te in the poor areas actually enhanced the 
freedom of the peasants in the rich areas. 
Thi is why the rich areas eventually gave 
up their resistance to the HRS.

The rural de-collectivization com-
bined with fiscal decentralization had 
led to a boom in rural industrialization, 
driven by the explosive growth of non-
-state enterprises and rapid increase of 
rural savings. However, the bottleneck for 
peasants to further expand their econo-
mic opportunity was the privilege of the 
urban sectors to access state rationed ca-
pital goods which were under priced. The 
dual-track price reform, initiated in the 
mid-1980s, had released this bottleneck 
by allowing state enterprises to sell their 
products to peasants at market value af-
ter fulfilling output quotas. This reform 
established a new rule for the Danwei So-
ciety to expand economic freedom becau-
se it essentially allowed the rural sector 
and the private sector to buy more market 
power not only from the state, but also 
from the privileged urban sectors. 

This strategy of marketisation was 
very controversial because the distribu-
tion of rent from this transaction betwe-
en state sector and non-state sectors was 
neither well regulated nor transparent. 
While this transaction increased the eco-
nomic freedom of the non-state sectors, it 
also created opportunity for rent seeking 
and corruption, thereby creating opportu-
nity to enlarge social inequality. However, 
this principle was extensively applied by 
the state to manipulate all factor markets 
to the benefit of the state and the urban 
sectors since 1993, further empowering 
the state to systematically manipulate 
the process of marketisation. As this bia-
sed state preference dominated the do-
mestic investment, the most rents gene-
rated from the marketisation tended not 

The collective identity system em-
bodies two historical commitments made 
by the communist revolution: to build 
a strong modern state, and to build an 
equal society. While Mao’s manipulated 
revolution failed to deliver an equal so-
ciety, the legitimacy and the capacity of 
the party state remained strong, partly 
because the first promise was not totally 
broken, and partly because the sunk cost 
of the socialist experiment was too high 
for a complete reverse. 

The political continuity of China’s 
radical social changes from state socia-
lism to state capitalism that has taken 
place in the last three decades has been 
remarkable. This continuity comes from 
the fact that both the political leadership 
and the state capacity were quite adop-
tive to the global trends. Culturally, the 
state authority was not only rooted in a 
particular ideology, but also rooted in the 
traditional belief system that “idealizes 
benevolent paternalistic leadership and 
the dependency between leaders and 
followers” (Lucian Pye, 1986). Institutio-
nally, the state is capable of manipula-
ting social changes in opposite directions 
because the collective identity system in 
the Danwei (unit) Society has a built-in 
mechanism that substitutes social privile-
ge with economic discretions (Luo, 1994, 
2003). The tradability between social en-
titlements and economic freedom created 
great flexibility of the system. 

The collective identity system of 
the Danwei(unit) Society was not designed 
by the top elites; it was evolved under the 
constraint that China could not afford an 
equal socialist entitlement system for its 
huge population. Consequently, the social 
and economic entitlements were structu-
red in a form very different from that of 
the Soviet Union and other East European 
countries. A unified social and economic 
hierarchy was formed over time, and rules 
and principles were set for how resources 
were to be allocated among the collective 
units with no exit freedom for individuals 
after the Great Famine of 1959-60. There-
fore all collective entitlements were stric-
tly attached to the ranked work units and 
localities. Birth rights eventually play a 
critical role in defining social entitlements. 
A child whose mother is a peasant must 
inherit her rural status, which was at the 
bottom in the Danwei (unit) Society. 

However, there were rules of so-
cial mobility in the Mao era set up for 
both individuals and collectives. These 
rules legitimized and institutionalized 
the state power to manipulate collectivi-
ty for both political and economic purpo-
ses. Individuals could move up the social 
hierarchy through education and political 
promotion. Rural collectives could move 
up to urban collectives through economic 
opportunities, such as state acquisition of 
land for industrial or urban developments. 
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gressive taxation across China (X. Zhang, 
2006). This is because the local govern-
ments had no authority to cut urban en-
titlements, so those counties that were 
able to attract more private investments 
could afford lowering the local tax rate. 
The advantage of rich areas’ lower effecti-
ve tax rates was reinforced by the manipu-
lated liberalization of labor market cross 
regions, because the peasant workers 
coming to the coastal provinces and large 
cities from the inner provinces were for-
ced to take unfair wages far below their 
urban counterparts. The implicit per capi-
ta labor tax rate on a migrant worker was 
estimated to be more than 100%. 

Despite its unfairness, the so-
-called ‘peasant worker’ system implied 
a new rule of manipulated marketisa-
tion. By paying substantial labor taxes 
to the local governments where migrant 
workers found jobs, the peasants actu-
ally extended their economic freedom 
in the Danwei Society, which previously 
employ no outsiders. However, employ-
ment was not to be translated into local 
citizenship. This interregional trade of la-
bor was not totally based on reciprocity 
because the central and the local gover-
nments were the main beneficiaries. In 
many areas, local citizens became victi-
ms of excessive industrial development 
as the quality of local life and the envi-
ronment were ruined.

Because the state could benefit 
so much from export driven growth, the-
re was no incentive for both the central 
and local governments to enhance labor 
rights, set fair rules for emigration, and 
implement more balanced exchange rate 
and trade policy. The rapid increase of 
China’s trade surplus was translated into 
a huge domestic money supply to fuel 
government investment. Internationally, 
the surplus was translated into China’s 
huge foreign currency reserve, primarily 
in the form of the US treasury bonds, se-
verely distorted the global capital cost 
and asset markets (Ferguson, 2007).

The great power of the Chinese 
state to manipulate collective identities 
was demonstrated by the fact that, on an 
annual basis, more than 150 million rural 
laborers had to leave their native villages 
to find a job with no hope of citizenship at 
where they worked. The ‘peasant worker’ 
system essentially became a state slavery 
system. The participation in the global 
economy of this giant cheap labor force 
has not only changed the landscape of 
the global economy, but also caused huge 
economic imbalance both for the Chine-
se economy and for the world economy. 
The tension resulted from the imbalance 
was one of the main sources of the liqui-
dity flood and debt tsunami that brought 
down the global finance system in 2008.

The transit from a manipulated 
revolution to a manipulated ma-
rketisation is a big jump toward 
freedom for China. However the 
current social and political crises 
have shown that without building 
up capacity for self governance by 
both society and localities, state 
manipulated social changes, even 
in the right direction, can be very 
costly, and potentially self destruc-
tive, as it was shown by the Cultural 
Revolution (1966-1976). How to 
transform the sate manipulated 
Chinese society into an autonomous 
free society remains a great challen-
ge to the Chinese elites. 

to create more jobs for the huge rural la-
bor force freed by the de-collectivization. 
Rural underemployment remained the lar-
gest challenge to the policymaker. 

Zhao Ziyang’s strategy of opening 
up whole coastal areas for FDI in export 
manufactures had created an opportu-
nity for the state to shy away from the 
severe urban bias in investment. Taking 
advantage of the rapid increase of export 
demand and FDI, the state was able to fur-
ther increase its share of rent in the eco-
nomy through manipulating the regional 
completion on growth and revenues. In 
the tax reform of 1994, the rules of fiscal 
decentralization were changed to the be-
nefit of the central power. A remarkably 
high growth rate of 18% was imposed on 
the provinces for submitting revenue to 
the central government, setting out a re-

ARTIGOS ESPECIAIS

30 CARTA BRASIL-CHINA



EQUIPE

COORDENAÇÃO 
GERAL DO EVENTO

PATROCINADORES

PARCEIROS

EMBAIXADA DO 
BRASIL NA CHINA

APOIADORES

MODERADORES

PALESTRANTES

FORNECEDORES

IMPRENSA

Ana Luiza Goulart
André Soares
Giselle Vasconcellos
Denise Dewing
Juliana Alves
Juliana Santana
Karen Grimmer
Sol Marques
Tânia O’Conor
Thais Vieira
Tulio Cariello

Julia Dias Leite, Secretária 
Executiva
Luciana Gama Muniz, 
Coordenadora Institucional
Marcia Saboia, Saboia e 
Associados
Renato Wenter, Wenter Eventos

Apex-Brasil
BID
BNDES
BRF 
CAF
Vale

EMDOC
PwC

Embaixador Clodoaldo 
Hugueney
Claudio Garon
Henri Carrières
Tatiana Rosito

Estadão
ABIOVE
ABDIB
ABECE
AEB
APIMEC
APIMEC SP
APIMEC RIO
BRASSCOM
BRICS POLICY CENTER
CEAL
CEBRI
CNI
COPPE UFRJ
Instituto Confúcio - FAAP
Instituto Confúcio - UNESP
FAAP
FDC
FIESC
FIRJAN
FGV
FUNCEX
Ginebra
IBRACH
FIEMG
iFHC
Instituto Confúcio - UFRGS
Investe São Paulo
UNICAMP

André Nassar, Diretor do Instituto 
Ícone

Embaixador Roberto Abdenur, 
Membro do Conselho Curador 
do Centro Brasileiro de Relações 
Internacionais (CEBRI)

Felipe Corazza, Jornalista do O 
Estado de S. Paulo

Octávio de Barros, Diretor de 
Pesquisa e Estudos Econômicos do 
Bradesco

Raquel Landim, Repórter de 
Economia do O Estado de S. Paulo

David Kelly, Diretor de Pesquisas 
do China Policy e Professor da 
Universidade de Pequim

Embaixador Li Jinzhang, 
Embaixador da China no Brasil

Frederico Fleury Curado, Diretor 
Presidente da Embraer

José Antonio do Prado Fay, Diretor 
Presidente da BRF Brasil Foods

Kerry Brown, Diretor Executivo 
do China Studies Center da 
Universidade de Sidney

Luciano Siani, Diretor Financeiro 
e de Relações com Investidores da 
Vale

Luo Xiaopeng, Consultor dos líderes 
das reformas de abertura da China

Mauricio Mesquita, Economista-
chefe do Setor de Comércio e 
Integração do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID)

Monica Baumgarten de Bolle, 
Professora da PUC-Rio e Diretora 
do Instituto de Estudos de Política 
Econômica/Casa das Garças

Nicholas Lardy, Senior Fellow do 
Peterson Institute for International 
Economics

Veni Shone, Presidente da Huawei 
no Brasil

Zhang Dongxiang, Presidente do 
Bank of China no Brasil

 

Agência Luz
AIRCAN
AKM
Avansite
CND - Assessoria de Imprensa
DVS 
Elanders
FLM Informática
Furquim
Global
Gopal
Graffito
Hotel Renaissance
Jamef
Jwo Yunn Lin - Tradução
Land Graf 
Landauto
Mister White
PA Eventos e Equipamentos
PKS
Plantel
Pollastri Turismo
Presto Design
Rio Total
Roar
Saboia e Associados
Teixeira
VPS Cargas
Wellington de Oliveira - 
Cerimonial
Wenter Eventos

ABJ  
Agencia CMA  
Agência de Notícias Lusa   
Agência DTN  
Agência Espanhola Efe  
Agência Estado  
Blog Huffington Post  
Bloomberg News  
Business News Americas  
Canal Rural  
China Central Television (Cctv) - 
America  
Diário do Comercio   
Diario do Povo da China  
Dow Jones  
Época Negócios  
Exame.Com  
Financial Times  
Fsb Comunicações  
Fw Magazine  
Globo News  
Jornal Brasil Econômico  
Jornal Folha de S.Paulo  
Jornal Libération  
Jornal O Globo  
Jornal Valor Economico  
Le Monde  
Planeta 10 Tv  
Portal Asia Times  
Portal Comunicação Inteligente - CIN  
Portal Estilo Rg  
Portal G1  
Portal Review  
Portal Sou Agro  
Revista Banco Hoje  
Revista Edições Aduaneiras  
Revista Executivos Financeiros  
Revista Isto É Dinheiro  
Revista Mundo da Fama  
The Guardian  
Thomson Reuters  
Valor Economico  
Veja.Com  
Wall Street Journal  

Crédito das fotos:
Luiz Prado - Agência Luz

AGRADECIMENTOS

31CARTA BRASIL-CHINA



QUEM SOMOS
O Conselho Empresarial Brasil-China é formado por duas seções independentes, uma 
no Brasil, outra na China. Dedica-se à promoção do intercâmbio econômico Brasil-China 
e, sobretudo, a fomentar o diálogo entre empresas dos dois países. O CEBC propõe-se a 
contribuir para um bom ambiente de comércio e investimentos, assim como a entender 
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