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RESUMO 

Este artigo visa analisar o modelo de desenvolvimento utilizado por países asiáticos que 

desde a decáda de 50 do século passado vem se aprimorando. Além disso, pretende-se 

investigar a utilização desse recente modelo pela China como ferramente para se projetar 

e consolidar internacionalmente no século XXI. Ao longo do texto, faremos uma 

retomada histórica para entender as semelhanças que os diferentes países asiáticos 

tiveram no seu processo de desenvolvimento, com um especial foco no caso japonês, sul 

coreano e chinês, para assim avaliar a evolução desse novo modelo de desenvolvimento e 

como ele impactou no crescimento dos países asiáticos ao longo da história. O trabalho 

busca interpretar as principais ações e particularidades da China que possibilitaram-na a 

usufluir ao máximo desse novo modelo para se transformar no que muitos analistas 

internacionais chamam de “dragão chinês”, um país hoje sem comparações em nível 

mundial e protagonista contemporâneo das relações internaiconais.  

 
PALAVRAS CHAVE: China; Dragão Chinês; Japonês; Modelo de 

Desenvolvimento Asiático; Relações Internacionais; Protagonista 

Contemporâneo. 

 
ABSTRACT 

This article aims to analyze the development model used by Asian countries that have 

been improving since the 1950s. Furthermore, it is intended to investigate the use of this 

recent model by the Republic of China as a tool to project and consolidate internationally 

in the 21st century. Throughout the text, we will review the history to understand the 

similarities that different Asian countries had in their development process, with a special 

focus on the Japanese and Chinese cases, in order to assess the evolution of this new 

development model and how it impacted growth of Asian countries throughout history. 

The work seeks to interpret the main actions and particularities of China that enabled it to 



2 
 

make the most of this new model to become what many international analysts call the 

"Chinese Dragon", a country today without comparisons at the world and contemporary 

protagonists of international relations.  

 
KEYWORDS: China; Chinese Dragon; Japonese Asian Development Model; 

International Relations; Contemporany Protagonists.  

 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
A projeção economica da China nas últimas décadas, tem deslumbrado muitos 

analistas internacionais e provocado uma enorme gama de reflexões sobre como essa imensa 

potência ecômica pode estar dando novas formas a um modelo de desenvolvimento iniciado 

pelo seu vizinho, o Japão, e que se alastrou e evoluiu através dos países asiáticos ao longo do 

período pós segunda guerra. Com um crescimento econômico muito expressivo, desde o 

inicio do processo de Reforma de Abertura de 1978, o “dragão chinês” vem conseguindo 

manter um aumento médio anual do Produto Interno Bruto (PIB) na casa dos 10%, soma-se a 

esse número exuberante a sua solidificação através dos anos como um dos principais players 

globais, desenvolvendo e fortalecendo sua participação em iniciativas multilaterais (como a 

sua presença no grupo dos BRICS ou sua entrada na OMC no ano de 2002),  de forma a 

executar um papel importante em um mundo cada vez mais interdependente e aumentando 

sua presença em processos de tomada de decisão, sendo um ator cada vez mais influente na 

geografia global e desafiando o posto de principal potência dos Estados Unidos. 

Esse boom econômico da China, foi aos poucos aquecendo a retomada das discussões 

a cerca da temática do desenvolvimento, muito devido também aos anos duros de 

implementação de um fundamentalismo liberal que se deu início junto do período de reformas 

na China que coincide com o começo de seu take off.  

Isso tudo aliado a um padrão de desenvolvimento cultivado pelos países asiáticos, 

denominado atualmente de “modelo de desenvolvimento dos gansos voadores”, possibilitou 

evidenciar ao sistema internacional sua capacidade de enfrentar aos desafios globais vigentes 

e estruturar seu crescimento econômico, adaptando suas estruturas produtivas com forte 

interferência estatal a um projeto de nação  do futuro. Essa estratégia de desenvolviemnto, 

sobre qual se debruçaram inúmeros países asiáticos ao longo da história (países como Coréia 

do Sul, Japão, Taiwan e outros), pode ser compreendida de maneiras distintas e com base em 

diferentes pressupostos teóricos.   Muitos utilizam da dualidade para colocar em espectros 

opostos o “Consenso de Washington” e o que eles chamam de “Consenso de Pequim”; outros 

preferem traçar um paralelo entre as similaridades que essa estratégia tem com à NEP de 1920 
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dos tempos de Lenin; e há ainda autores que enxergam a elaboração de um neoliberalismo 

sem disfarce, como David Harvey. Contudo, Zheng Yognian sinaliza que esse modelo asiático 

atrelado as particularidades chinesas o tornam único e extremamente complexo. 

Devido a essas inúmeras interpretações a cerca desse processo de desenvolvimento 

econômico, decidimos investigá-lo o que nos levou a questionamentos como: Os países 

Asiáticos desenvolveram algumas similaridades ao longo do século, para potencializar suas 

particularidades e se projetar internacionalmente? Sendo assim, existe então realmente um 

padrão de desenvolvimento entre os países asiáticos baseado em suas similaridades?. É 

possível que a China se utilizou desse modelo de desenvolvimento asiático (Modelo dos 

Gansos Voadores) para se projetar e se consolidar, como um dos atores mais importantes no 

Sistema Internacional atualmente? Se sim, como ?. 

Por conseguinte, este trabalho tem como principal propósito estudar a construção e 

evolução desse modelo de desenvolvimento, além de avaliar a utilização do mesmo pela 

China para se projetar e consolidar internacionalmente. Para tanto utilizaremos o metódo do 

institucionalismo histórico para investigar as particularidades desse modelo de 

desenvolvimento, evidenciando assim como o Estado chinês potencializou ao máximo suas 

especificidades através desse modelo para se projetar como um dos protagonistas das 

Relações Internacionais do século XXI. 

Como primeira hipótese partiremos da ideia de que para vencer o subdesenvolvimento, 

esses países asiáticos constituíram, aperfeiçoaram e se beneficiaram de um interessante 

modelo de desenvolvimento que permitiu uma abrupta ascensão internacional de alguns países 

como Japão, Coréia do Sul e principalmente da China.  

A segunda hipótese fundamenta-se na suposição de que a China através de um intenso 

planejamento político potencializou ao máximo as suas particularidades como a sua enorme 

população de 1,35 bilhão de pessoas que ao mesmo tempo que é uma grande fonte de mão de 

obra é também um denso mercado consumidor; a sua enorme quantidade de recursos 

financeiros e naturais; um Estado nacional capaz de defender sua soberania; um sistema 

econômico híbrido caracterizado pela transição rumo a uma economia de mercado, mas com 

fortes instrumentos estatais de controle; e por fim uma bem-sucedida estratégia de inserção na 

economia globalizada. Tais peculiaridades alinhadas com os benefícios que esse modelo de 

desenvolvimento proporcionava, permitiram ao “dragão chinês” se tornar um país sem 

comparação no mundo e um importante ator das Relações Internacionais contemporâneas. 

No âmbito de estruturar argumentos que sustentem tais hipóteses e possivelmente 

respondam aos postulados levantados, dividimos este texto em três segmentos. No primeiro, 
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iremos apresentar uma síntese em relação ao tema do desenvolvimento e suas complexidades, 

resgatando as principais teorias desenvolvimentistas disseminadas na segunda metade do 

século XX, mas com um principal foco na teoria dos Estados Desenvolvimentistas, a qual, 

utilizaremos como base de análise para nossos pressupostos. 

Em uma segunda seção, buscaremos investigar esse possível padrão de 

desenvolvimento compartilhado entre os países asiáticos. Utilizaremos a experiência japonesa 

para entender o surgimento desse novo modelo de desenvolvimento, analisando aspectos 

políticos, sociais e econômicos, para em seguida, o compararmos com a experiencia sul 

coreana, investigando suas similaridades e possíveis influências, para que possamos elencar 

em seguida uma discussão sobre a difusão e evolução desse modelo aos longo dos anos, 

partindo de uma pesquisa de caráter explorativo que visa se aprofundar nesse novo modelo 

emergente e em sua estrutura.   

Por fim, na terceira parte, iremos trazer uma descrição desse modelo aplicado pela 

China, confrontando as particularidades que a aplicação chinesa teve em relação aos outros 

países asiáticos, da mesma forma que iremos ressaltar suas similaridades e investigaremos os 

aspectos que proporcionarem ao “dragão chinês” assumir um lugar de destaque no Sistema 

Internacional. 

Ao longo de todo este trabalho informações foram consultadas de inúmeros meios 

diferentes, como artigos, veículos de comunicação e informação, livros e sites oficias de 

organizações internacionais e governos que auxiliaram a contextualizar esse texto. 

 

2. O DESENVOLVIMETO: UMA SÍNTESE SOBRE O TEMA E 

SUAS TEORIAS 

 

Antes de traçar qualquer análise comparativa-investigativa em relação ao 

desenvolvimento dos países asiáticos, iremos nos atentar a desenvolver um pouco a respeito 

do tema desenvolvimento.  

Segundo PEREIRA-BRESSER (2008), podemos definir o desenvolvimento como um 

processo sistemático de acumulação de capital e de incorporação do aperfeiçoamento técnico 

ao trabalho e ao capital, que leva ao incremento sustentado da produtividade ou da renda por 

habitante e por tanto, ocasiona também o aumento dos salários e dos padrões de bem-estar de 

uma determinada sociedade. Sendo assim, conseguimos identificar que o desenvolvimento é 

também um fenômeno histórico que passa a ocorrer nos países que realizaram sua revolução 

capitalista, pois é somente no capitalismo que podemos falar em acumulação de capital, 
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salários, e aumento progressivo da produtividade1. Entretanto, não podemos postular que esse 

assunto se limita a essa definição, esse tema é muito mais rico e complexo do que as 

simplificações políticas-econômicas aparentam.  

Mesmo que muitos economistas como o próprio BRESSER-PEREIRA defendam que 

o desenvolvimento econômico, quando iniciado, tende a ser parcialmente auto-sustentado na 

medida em que no sistema capitalista os mecanismos de mercado facilitem incentivos para o 

contínuo acréscimo do estoque de capital e de conhecimentos técnicos, isto não implica que as 

taxas de desenvolvimento serão iguais para todos, haja visto que o desenvolvimento é fruto do 

capitalismo, ou seja, ele é desigual e desarmônico. 

 Exatamente devido a essa desarmonia que debater o tema do desenvolvimento é muito 

mais do que apenas se limitar a análises de renda, classe social, plano de crescimento 

econômico, políticas macro ou microeconômicas. O tema se torna ainda mais complexo ao 

analisar aqueles países que são considerados periféricos e que se encontram em menores graus 

de desenvolvimento, pois é nesse ponto que reside a face desigual citada anteriormente.   

 De acordo com DESAI (2009, tradução nossa), desde que se iniciou o século XXI 

conseguimos identificar um mundo divido em duas partes totalmente desiguais, onde 

praticamente um sexto da população mundial vive nos países considerados ricos, e as 

perspectivas em relação a esse número são de se tornar ainda menor no futuro, ou seja, 

podemos aferir que a maioria das pessoas no mundo reside e nascem em países periféricos2, 

os quais o desenvolvimento é de extrema importância para possibilitar uma melhora de vida 

para os cidadãos3. Dito isso, percebemos que para além da discussão sobre política e 

economia, o desenvolvimento é um debate sobre nacionalidade e sociedade, pois na medida 

em que grande parte da população mundial reside em paises considerados “pobres” ou em 

desenvolvimento, e tendo a noção de que a renda per capita média nesses países é 

significamente inferior em relação aos países desenvolvidos, podemos supor que o fato de 

nascer em um país rico é mais determinante do que estabelecer uma análise simplória de 

classe social e indicadores de renda quando nos atentamos a investigar qualquer caso que 

reflita o complexo tema do desenvolvimento. 

 

 

                                                   
1 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. O Conceito Histórico do Desenvolvimento Econômico. Texto para 

discussão EESP/FGV 157. Revisado em 2008, p.1. Disponível em:< www.bresserpereira.org.br >  
2 Grupo de países que não são classificados como Nações desenvolvidas, por isso estariam na chamada “periferia 

do mundo”. 
3 DESAI, Rhadika. Theories of and Approaches to International Developments. Oxford University Press, 

Canadá, n1, 2009, p.45. 

http://www.bresserpereira.org.br/
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Gráfico 1  

Projeção da População Mundial em Porcentagem, por Grupo de Países 

Segundo Grau de Desenvolvimento4 

 

 

2.1  TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO 

 

 Para melhor organizar o debate em relação as teorias desenvolvimentistas, iremos 

inicialmente traçar um breve paralelo sobre a formação do campo de estudo e os contextos 

históricos em que as principais correntes teoricas emergiram. Após isso, iremos expor 

resumidamente as principais correntes teóricas, nas quais nos concentraremos em detalhar 

com mais afinco a teoria dos Estados Desenvolvimentistas, uma vez que utilizaremos dela 

para aplicar a metodologia do institucionalismo histórico5 no nosso objeto de análise que é o 

objetivo desse trabalho. 

 Como já dito, percebemos que existe uma enorme complexidade em torno do tema do 

desenvolvimento, ela pode ser percebida também nos inúmeros estudiosos e teorias que 

procuram analisar esse objeto de estudo. Como sintetizado por MARTINUSSEN (2005, 

tradução nossa) “os estudos do desenvolvimento se voltam particularmente para a 

investigação dos processos de reprodução e transformação social dos países em 

desenvolvimento, em conjunto com fatores internacionais que influenciam tais processo”6, 

entretanto a interação com esse tema pode ser perecebida em momentos anteriores à formação 

desse campo, pois como já dito, muitos analisam o desenvolvimento apenas na sua esfera 

                                                   
4 UN Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision. Disponível 

em:<https://esa.un.org/unpd/wpp/> 
5 Perspectiva metodológica/teórica em que a análise se pauta na trajetória histórica do objeto analisado e das suas 

instituições. 
6 MARTINUSSEN, John-Degnbol. State Market and Society. ZED, New York, 2005, p.4 

https://esa.un.org/unpd/wpp/


7 
 

econômica de produção. Para entendermos melhor essa discussão, basta analisarmos como o 

economista alemão Joseph Schumpeter, entrou em confronto com os chamados neoclássicos 

do seu tempo (1930)7, que se limitavam a se preocupar somente com a alocação de recursos 

para o mercado, enquanto ele demonstrava uma enorme preocupação com os fatores de 

desequilíbrio do sistema econômico, principalmente nos agentes produtores de inovações. 

Utilizando essa mesma premissa em relação a Schumpeter, BERTONCELO (2011) corrobora 

a existência de uma distinção entre o conceito de desenvolvimento resultante de inovações 

provocadas pela introdução de novos produtos, novas técnicas de produção e novas maneiras 

de se organizar suas relações e, na outra face, a utilização desse conceito com uma análise 

simplória de crescimento que se resume a uma observação simples à respeito da capacidade 

de produção8. 

 Ainda como afirma BERTONCELO (2011) o desenvolvimento pode ser concebido 

como um processo que envolve profundas transformações estruturais, ao mesmo tempo em 

que se apresenta como um complexo processo multidimensional que não se esgota no seu 

aspecto econômico. Exatamente devido a essa característica, que podemos identificar que os 

estudos nesse campo divergem substancialmente no que se refere à conceituação do 

fenômeno, concepçaõ da natureza, dinâmica do desenvolvimento, métodos de investigação e  

também no papel do Estado e da Sociedade Civil9. 

 Dentro desse contexto de enormes divergências, percebemos na década de 1950s duas 

grandes bases teóricas dominantes no campo, sendo a primeira delas a teoria do 

Desenvolvimento Econômico, cuja principais características são destacadas por DESAI (2009, 

tradução nossa) como os principíos embasados na escola Keynesiana10 e originada da 

necessidade de se equilibrar a economia após o fim da Segunda Guerra e da subsequente 

grande Depressão. Sendo assim, os grande teóricos dessa vertente defenderam a injeção de 

capital por parte do Estado, além de sugerirem uma remanejamento do desequilíbrio 

ecônomico herdado pela guerra recém findada11. Enquanto que na segunda vertente chamada 

                                                   
7 Período em que confrontava os ideais neoclássicos em relação ao desenvolvimento, tais embates possibilitaram-

no sintetizar suas ideias no livro Teoria do Desenvolvimento Econômico: Uma Investigação Sobre Juros, 
Capital, Crédito e o Ciclo Econômico, cuja primeira publicação ocorreria no ano de 1934. 
8 BERTONCELO, Edilson. Revisitando os Estudos de Desenvolvimento. 2011, p.95. Disponível em: 
<https://www.anpocs.com/index.php/bib-pt/bib-71/8359-revisitando-os-estudos-do-desenvolvimento/file> 
9 BERTONCELO, Edilson. Op. Cit., p.95-96.  
10 A escola Keynesiana ou Keynesianismo é a teoria econômica defendida pelo economista inglês John Maynard 
Keynes que consiste em uma organização político-econômica, oposta às concepções liberais, fundamentada na 
afirmação do Estado como agente indispensável no controle da economia, uma vez que ele acredita no principio 
de que o ciclo-econômico não é auto regulado, necessitando assim da intervenção do Estado. 
11 DESAI, Rhadika. Theories of and Approaches to International Developments. Oxford University Press, 

Canadá, n1, 2009, p.52-53. 

https://www.anpocs.com/index.php/bib-pt/bib-71/8359-revisitando-os-estudos-do-desenvolvimento/file
https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
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de teoria da Modernização, da qual as principais particularidades identificadas por 

BERTONCELO (2011) são o embasamento nas idéias Weberianas de sociologia12, uma vez 

que os pesquisadores focavam em entender a natureza das diferenças do desenvolvimento 

entre os países de primeiro mundo e os de terceiro mundo13; a imposição da modernização, tal 

nome inclusive faz referência a esses esforços que as chamadas sociedades atrasadas (terceiro 

mundo) tem para alcançar as sociedades denominadas de modernas (primeiro mundo). Dessa 

forma existe um grande embate entre as formas tradicionais e modernas de organização social, 

e o grande cerne para os estudiosos da época era a necessidade de se difundir os valores 

modernos dos aspectos social e econômico, ou seja a modernização é um processo 

homogeneizador, sistemático e transformativo que poderia acabar produzindo mudanças 

simultâneas em diversas áreas da vida social como a urbanização, industrialização e outros.14 

 Já no início da década de 1970s temos o florescer da teoria da Dependência, cuja 

especificidades foram definidas por DESAI (2009, tradução nossa) na concepção do uso do 

método marxista de análise para entender o desenvolvimento na periferia do mundo capitalista 

que exigia uma análise de fatores externos e internos simultâneamente, muito devido ao 

“crescimento para dentro” observado na América Latina durante esse período, entretanto, a 

autora salienta que esse crescimento era ancorado na dependência que esses países 

apresentavam em relação ao mundo capitalista, ou seja, segundo muitos desses teóricos a 

estagnação do desenvolvimento nos países perífericos se dava em virtude da necessidade de 

crescimento dos países desenvolvidos, sendo assim a expansão da periferia era um reflexo das 

economias desenvolvidas15. Nas vertentes predominantes na década de 1950s-1960s podemos 

enxergar o Estado como um catalisador do desenvolvimento, enquando que na teoria da 

Dependência notamos que o Estado é um produto das relações de poder e refém do capital 

internacional. Baseado nesse pressuposto que DESAI (2009, tradução nossa) nos expõe a 

outra vertente teórica que domina essa década, a chamada teoria Marxista do 

Desenvolvimento, onde os diversos autores se amparam nas teorias marxista de moldes de 

produção16 para reorganizar os meios para se alcançar o desenvolvimento, ainda assim 

                                                   
12  A teoria weberiana considera as organizações como sistemas burocráticos, que constituem o ponto de partida 

para sociólogos e cientistas políticos no estudo das organizações e da sociedade. 
13 Os termos países de primeiro e terceiro mundo foram categorias formadas w utilizadas por especialistas a 

partir da divisão do mundo bipolar no pós guerra. 
14 BERTONCELO, Edilson. Op. Cit., p.96-98.  
15 DESAI, Rhadika. Op. Cit., p.57-59. 
16 Na teoria marxista sobre os moldes de produção ou modo de produção socialista, refere-se a uma fase histórica 
específica do desenvolvimento econômico e ao correspondente conjunto de relações sociais que substituem 
o capitalismo no conceito de materialismo histórico. A definição marxista para esse modelo seria a de um modo 
de produção onde o único critério de produção é o valor de uso e, portanto, a lei do valor já não dirige a atividade 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rela%C3%A7%C3%B5es_de_produ%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Materialismo_hist%C3%B3rico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_de_uso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_do_valor
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podemos observar que a autora salienta o pessímismo com que os estudiosos dessa vertente 

enxergavam suas postulações, uma vez que o dominio e a dependência causada pelo sistema 

capitalista no mundo impediriam essa reorganização17. 

 Por fim, temos na década de 1980s duas outras perspectivas opostas, a perspectiva 

neoliberal, que segundo BERTONCELO (2011) se opõe a todas as outras no que se compete 

ao papel do Estado para o desnvolvimento dos países perífericos. Basicamente enquanto a 

maiorias das outras vertentes entendiam que existiam diferenças estruturais entre os países 

desenvolvidos e os sub desenvolvidos e os em desenvolvimento, e que a superação desse 

status só seria possível através de uma ação do Estado e/ou forças sociais, os teóricos 

neoliberais enxergavam o processo do desenvolvimento como uma convergência ocasionada 

pelo contexto da globalização econômica, ou seja, eles acreditavam que o desenvolvimento 

seria natural através da aplicação do conceito do livre mercado18 dentro das Nações19. Em 

plena oposição a vertente neoliberal, temos a chamada teoria do Estado Desenvolvimentista, 

cuja principal característica se pauta na necessidade de intervenção forte do Estado em 

parceria com as classes produtivas para produzir um tipo quase ideal de desenvolvimento, o 

qual muito dos países asiáticos devido ao seu enorme “boom” econômico foram fundamentais 

para corroborar as ideias defendidas por essa vertente. Dedicaremos uma subseção exclusiva 

para essa modelo teórico, uma vez que ele pauta a principal análise que será promovida por 

essa trabalho. 

 

Quadro 1 

 Cronológia das Principais Teorias do Desenvolvimento20 

 

 

                                                                                                                                                               
econômica. 
17 DESAI, Rhadika. Op. Cit., p.59-60. 
18 Adam Smith e Ludwig Von Misses são os principais teóricos que defendem o modelo de livre mercado, o qual 
definem como um sistema econômico de trocas comerciais entre indivíduos e instituições que ocorrem com a 
interferência miníma do Estado. É uma economia descentralizada e independente, marcada pela cooperação 
social e uma relação de trocas voluntárias. 
19 BERTONCELO, Edilson. Revisitando os Estudos de Desenvolvimento. 2011, p.110-113. Disponível em: 
<https://www.anpocs.com/index.php/bib-pt/bib-71/8359-revisitando-os-estudos-do-desenvolvimento/file> 
20 DESAI, Rhadika. Theories of and Approaches to International Developments. Oxford University Press, 

Canadá, n1, 2009, p.53. Tradução nossa. 

https://www.infoescola.com/economia/
https://www.anpocs.com/index.php/bib-pt/bib-71/8359-revisitando-os-estudos-do-desenvolvimento/file
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2.2 TEORIA DO ESTADO DESENVOLVIMENTISTA 

 

 Como contraponto a vertente neoliberal, nos deparamos com o surgimento e ascensão 

da teoria do Estado Desenvolvimentista, como já exposto, essa perspectiva se baseia no 

chamado institucionalismo histórico para analisar seu objeto de estudo. Por geralmente ser 

colocada como um contra ponto ao olhar neoliberal que acreditava na força do livre mercado 

para naturalmente possibilitar o desenvolvimento, muitos leigos podem classifica-la como 

uma teoria que emprega uma visão focada inteiramente no Estado, e realmente podemos 

entender o Estado como uma de seus principais protagonistas, entretanto ele é parte de um 

todo que impulsiona as análises em torno do tema do desenvolvimento. 

 A grande popularização dessa ideia se deu no contexto da guinada internacional de 

diversos países asiáticos da época, onde o Estado era um ator ativo, importante e 

comprometido com vários padrões de intervenção estatal, e para a vertente neoliberal essa 

escalada era equivocada e distorcida, muito devido a característica ditadorial presente nessas 

Nações, entretanto com os fantásticos números de crescimento produzidos pelos países 

asiáticos aliado as inúmeras produções teóricas de autores como Peter Evans e outros, 
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conseguimos desenvolver a noção de que talvez a intervenção do Estado pudesse produzir 

bons resultados, do mesmo modo em que ele também pode ser ineficiente como os neoliberais 

pregavam. Dessa forma eles distanciaram essas premissas generalizadas para produzir uma 

base analítica mais completa. 

 E para entendermos essa base teórica e suas premissas analíticas temos que assimilar 

que para eles o Estado é fruto de uma sociedade e essa relação condiciona suas ações, assim 

dizendo, não basta apenas entender como o Estado aplica suas políticas, mas sim como ele se 

articula com os outros diversos atores nos mais diversos espectros de sua atuação. Na relação 

que compete ao tema do desenvolvimento, esses autores tentam entender os vínculos que o 

Estado constroi com as chamadas classes produtivas, a grande burguesia nacional e 

internacional, o grande empresariado e toda a elite econômica do país, uma vez que para eles 

esses grupos juntamente com o Estado e toda construção histórica dessa relação findam o 

principal fator de análise para o entendimento do desenvolvimento. 

 Baseado nessa interação que EVANS (2004) adverte a importância de se analisar 

como estão estruturados os elos entre o Estado e esses grupos empresariais e socias que 

necessitam de certos estímulos para se desenvolverem, sendo assim o autor não concebe a 

compreensão de um modelo de desenvolvimento e de seus resultados sem uma visão 

sistématica a partir desse ponto21. Partindo dessa premissa, se evidencia a necessidade do 

Estado ter conexões com esses agentes econômicos, mas sem abrir mão de sua autonomia para 

efetuar seus planos econômicos, pois ao mesmo tempo em que ele necessita dessa autonomia 

para construir o caminho para o desenvolvimento, ele precisa estar alinhado com os objetivos 

dessas classes econômicas para proporcionar apoio ao seus planos. 

 

“O empresariado deve ser efetivamente estimulado, complementado e reforçado, 

isso por sua vez exige conexões mais íntimas com agentes econômicos privados, um 

Estado que seja mais em parceria com a sociedade e não isolado dela.” (EVANS, 

2004, p.61)22 

  

Através da análise dessa conlusão do autor (EVANS, 2004), podemos determinar que 

o desempenho econômico do Estado é uma terceira função do mesmo, para além da defesa 

externa e da organização interna. Dessa forma, há de se desenvolver um papel transformador 

para o Estado, capaz de gerar e acumular capital e envolver-se no bem-estar social. O Estado, 

dessa forma, deve ser atuante, presente nas relações sociais e intervencionista econômico. 

Essa visão, portanto, entende o crescimento econômico como pré-requisito para o bem-estar 

                                                   
21 EVANS, Peter. Autonomia e Parceria. UFRJ, Brasil, ed.5, 2004, p.60-61. 
22 EVANS, Peter. Op. Cit., p.61. 
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social a longo prazo, com isso podemos enxergar a necessidade do Estado de gozar de certa 

autonomia para efetuar suas ações rumo ao desenvolvimento, ao mesmo tempo que costura 

uma articulação com essas elites econômicas e a sociedade para alinhar diretamente suas 

políticas e objetivos. De maneira elucidada ele defende que o ideal para o desenvolvimento é 

a combinação entre a autonomia estatal vinculada a uma parceria com os agentes econômicos 

da sociedade, tal ideal inclusive acaba por dar nome ao seu livro: Autonomia e Parceria23. 

 Como já dito anteriormente, o tema do desenvolvimento é muito mais complexo e os 

autores dessa vertente procuram estabelecer ainda mais pontos de análise para contemplar 

essa multidimensionalidade do desenvolvimento, uma vez que procuram identificar os papeis 

a serem preenchidos por cada ator no processo de transformação econômica. Nessa ótica, 

KHOLI (2004, tradução nossa) observa que a efetividade do Estado nos países em 

desenvolvimento, geralmente é precedida da ascensão das economias industriais para originar 

o período de “catching up”24 dessas nações. Desta maneira o autor expõe variáveis que 

segundo ele, através de seus estudos de caso, podem influenciar a performance dos países para 

promover o desenvolvimento, sendo elas as condições da economia mundial e seu contexto; a 

possibilidade de recepção de recursos externos; a origem histórica desses países (origem 

colonial, por exemplo); fatores demográficos; política de preços nacionais; padrão de 

poupança e nível de desenvolvimento tecnológico25. 

 Ainda de acordo com os estudos de caso de KHOLI (2004, tradução nossa), notamos 

nitidamente uma visão compartilhada com as ideias de Evans em que as escolhas políticas 

feitas pelo Estado e por sua soceidade importam, assim como as articulaçoes estabelecidas 

entre eles, mas ao mesmo tempo existe a necessidade de explicá-las a partir de suas trajetórias 

históricas, do padrão societário que se estabele no país e o impacto de que uma mesma 

política poderia produzir em diferentes contextos. Orientado por esse panorama, o autor 

através de um estudo de caso utilizando como objeto de estudo Brasil, Índia, Coréia do Sul e 

Nigéria, consegue identificar três tipos de padrões históricos ideais de como a autoridade 

estatal pode ser organizada e usada nesses países para promover seu desenvolvimento. Para 

tanto ele acaba classificando-as como: Estados Neopatrimoniais; Estados Capitalistas Coesos 

ou Desenvolvimentistas; Estados Multiclasistas Fragmentados.26 

  Esses tipos ideais compartilhavam de certas similaridades como um controle 

                                                   
23 EVANS, Peter. Op. Cit., p.64 
24 Em Economia, “catching up” é definido como o processo em que as economias em desenvolvimento se 

aproximam do nível de riqueza acumulada das economias mais desenvolvidas, configurando um processo de 

alavancagem que exige uma profunda industrialização e desenvolvimento econômico. 
25 KHOLI, Atum. State-Directed Development. Cambridge University Press, New Jersey, n1, 2004, p.1-3. 
26 KHOLI, Atum. Op. Cit., p.9. 
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centralizado e coircetivo em relação ao território nacional, além  de uma institucionalização 

pública e privada bem estabelecida, possibilitando asssim uma distinção dos interesses e 

atividades entre eles. Contudo historicamente podemos observar que a distinção entre público 

e privado nunca foi bem estabelecida em estados que buscavam se industrializar e 

desenvolver. Como resultado, vários estados distorcidos emergiram com estruturas de 

autoridade pouco legítimas e descentralizadas, com líderes políticos irreverentes em relação as 

normas ou instituições e com pouco aprofundamento burocrático. Esses Estados são 

classificados como Estados Neopatrimoniais, pois seus líderes tendem a tratar os recursos 

públicos como patrimônio pessoal, distorcendo assim a visão de um Estado articulado com a 

sociedade, apresentando geralmente uma organização ditadorial onde as capacidades do 

Estado em realizar tarefas e se articular com os interesses públicos acabam sendo minados 

pelos interesses pessoais do líder político e de grupos restritos vinculados a ele27. 

 Com uma eficácia considerada moderada pelos padrões de análise de KHOLI (2004, 

tradução nossa), os chamados Estados Multiclasistas Fragmentados, apresentam uma certa 

autonomia do Estado, mas não possuem uma articulação soceidade-Estado bem estabelecida, 

essa fragmentação acaba por proporcionar uma maior força das decisões aos grupos 

sociopolíticos e econômicos. Sendo assim, os líderes dos chamados Estados Multiclassistas 

Fragmentados, tendem a ter uma maior preocupação com o apoio político para exercer suas 

funções. Dessa forma eles acabam por dispersar os objetivos para satisfazer vários 

constituintes diferentes aumentando dessa forma sua força política para evitar conflitos intra 

elite. Entretanto, muitas vezes essa ação acaba por descontrolar as classes mais baixas, fator 

esse que acaba por proporcionar uma dificuldade do Estado em penetrar fundo o suficiente na 

sociedade e promover um ambiente bem estruturado para otimizar ao máximo as iniciativas 

desenvolvimentistas.  

Devido a essa característica, quando confrontados pela oposição mobilizada, os 

Estados Multiclassistas Fragmentados geralmente ficam obcecados com questões de 

legitimidade e muitas vezes prometem mais do que podem cumprir. Os casos da Índia e do 

Brasil em vários períodos de sua história exemplificam esse tipo de Estado segundo o autor. 

Tentando perseguir uma variada e complexa agenda estatal, voltada para ambições de apoio 

político, e alicerçada em um Estado com capacidades limitadas, essas nações tendem a 

proporcionar desempenhos médios em várias dimensões, incluindo a esfera do 

desenvolvimento28. 

                                                   
27 KHOLI, Atum. State-Directed Development. Cambridge University Press, New Jersey, n1, 2004. 
28 KHOLI, Atum. Op. Cit., p.10-11 
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 Em contrapartida, os chamados Estados Capitalistas Coesos são classificados como os 

mais eficazes no mundo em relação ao tema do  desenvolvimento, sendo completamente 

opostos ao Neopatrimoniais no que compete a eficácia do Estado na construção articulada 

com a sociedade e emprego de políticas coesas, ou seja, temos uma estrutura de autoridade 

centralizada que consegue penetrar profundamente na sociedade. Buscando adentrar na fase 

de “catching up” o mais rápido possível os estados pertencentes a esse modelo replicam a 

síntese de autonomia e parceria pregada por Evans, demonstrando uma intensa aliança com as 

classes produtores e os mais diversos grupos econômicos aliado a um importante arranjo 

político para controle do trabalho, por meio de uma burocracia extremamente competente que 

exige uma política autoritária, o que levou a  muito desses líderes políticos a utilizarem da 

mobilização ideológica (como o nacionalismo por exemplo) para ganhar a confiança da 

sociedade e manter essa relação de parceria e confiança. Esse padrão relativamente bem 

sucedido de industrialização dirigido pelo Estado é muito bem observado no desenvolvimento 

apresentado pelos países asiáticos (Japão, Coréia do Sul e China)29  e será através dessa 

vertente que iremos basear as subsequentes análises dessa pesquisa. 

 

3. O MODELO DE DESENVOLVIMENTO DOS PAÍSES ASIÁTICOS 

 

Como pudemos perceber os países asiáticos despertaram a atenção dos mais diversos 

especialistas da área de desenvolvimento devido a grande ascensão internacional obtidas por 

países como Japão, Coréia do Sul e China. Soma-se a isso outros fatores, tais quais as 

elevadas taxas de crescimento econômico, os incrementos da produtividade, os aumentos da 

renda per capita, o domínio de tecnologias de ponta, a criação de poderosas empresas 

multinacionais e forte presença nos mercados mundiais.  

Posto isso, iremos analisar o percursor desse “boom” desenvolvimentista nos países 

asiáticos, sendo que o estopim para o florescimento desse modelo se iniciou com a 

experiência japonesa, instituída no começo do século XX, a qual o país conseguiu se afirmar 

como potência industrial. Com uma ou outra especificidade, esse modelo japonês serviu de 

exemplo para que outros países asiáticos pudessem replicá-lo em seus territórios e lapidar sua 

evolução através dos anos. 

 

                                                   
29 KHOLI, Atum. Op. Cit., p.11-12 
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3.1 JAPÃO: “ O GANSO PRECURSOR” 

 

Para aplicarmos o método do institucionalismo histórico na análise do caso japonês, 

devemos encontrar o marco do processo de desenvolvimento do Japão moderno. Pois bem, a 

chamada Restauração Meiji, de 1868, se enquadra nessa perspectiva, uma vez que foi a 

resposta da elite japonesa ao Tratado de Kanagawa30 imposto pelos Estados Unidos através da 

investidas de Matthew C. Perry31 em 1854, que forçava as economias orientais a abrir sua 

economia para as potências ocidentais, tal resposta significou uma negação ao colonialismo 

europeu e, a partir de então, o governo japonês adotou uma estratégia rumo a industrialização 

transformando-o em um potencial econômica e militar nos anos subsequentes32. 

Ao analisar esse grande desenvolvimento japonês podemos notar uma importante 

característica salientadas pelos teóricos dos Estados Desenvolvimentistas, sendo essa a 

articulação profunda do Estado com os agentes econômicos internos, além da forte 

concentração de renda e elevadas taxas de formação de capital, absorção de tecnologia 

estrangeira, criação de um parque industrial interno e fortes políticas comerciais protecionistas 

que o governo japonês praticou durante esse período. No que tange aos grandes grupos 

econômicos, os denominados Zaibatsus33, foram essenciais para proporcionar um amparo para 

o governo promover suas políticas de industrialização. De maneira geral, estes grupos 

estiveram envolvidos com setores estratégicos do desenvolvimento, tais como bancos, 

exploração mineral, construção civil, indústria bélica, siderurgia e comércio exterior34. 

Esses conglomerados originados das poderosas famílias feudais, além de se tornarem o 

pilar da estratégia japonesa de industrialização e desenvolvimento, também desempenharam 

grande influência nas políticas militaristas e imperialistas que culminou com a II Guerra 

Mundial, fator esse que com a derrota japonesa e a ocupação norte americana no país, 

culminou com a redução do poder dessas tradicionais famílias e na diminuição das 

participações no capital desses grandes conglomerados econômicos. Contudo, em seu lugar 

                                                   
30 O Tratado de Kanagawa foi um tratado assinado entre o Comandante Matthew Calbraith Perry 

da marinha estadunidense e o Japão no ano de 1854. O tratado defina a abertura dos portos japoneses 

de Shimoda e Hakodate para o comércio estadunidense, garantindo a segurança dos marinheiros dos Estados 

Unidos, além de estabelecer um consulado permanente no país.  
31 Matthew Calbraith Perry foi um militar norte-americano que serviu na Marinha dos Estados Unidos no século 

XIX, sendo extremamente importante para a abertura do Japão para o ocidente através da assinatura em 1854 

do Tratado de Kanagawa. 
32 YAMAMURA, Roberto Jimmy. O Estabelecimento das Relações Brasil – Japão no Século XIX. Periódicos 

UNB, Textos de História, v.4, n1, 1996, p.130-131 
33 Zaibatsu é um termo japonês que se refere a um grupo econômico diversificado e controlado por holdings 

familiares que dominaram a economia japonesa desde o final do século XIX até a Segunda Guerra Mundial 
34JHONSON, Chalmers. Japan: who governs? The rise of developmental state. Norton & Company Inc, New 

York, 1996, tradução nossa. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marinha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1854
https://pt.wikipedia.org/wiki/Shimoda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hakodate
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consulado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marinha_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bakumatsu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Kanagawa
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nasceu uma outra estrutura organizacional muito bem integrada, com forte articulação 

horizontal e com grande estrutura financeira e muito bem profissionalizada devida a 

experiência adquirida dos profissionais americanos que ocupavam o seu território, nascendo 

assim as chamadas Keiratsus35 que reproduziram no período da reconstrução japonesa pós 

guerra o papel outrora exercido pelos Zaibatsus, atuando de maneira intensa nos setores 

estratégicos japoneses que possibilitaram o “milagre japonês” que contaram novamente com 

apoio institucional do Estado e do hoje extinto Ministério de Indústria e Comércio Exterior 

(MITI)36. 

Nesse contexto, conforme exposto por WOO (2009, tradução nossa) o MITI tinha um 

importante papel interno e externo, sucintamente sua missão era coordenar as políticas 

industriais e de comércio internacional com  atuação de outras instituições governamentais, 

como o Banco do Japão e a Agência de Planejamento Econômico. Sendo assim, sua atuação 

não se restringia apenas ás áreas de exportação e importação, mas também se estendiam  ao 

direcionamento estratégico de setores produtivos domésticos, além de possuir uma atuação de 

mediador em políticas conflitantes de competitividade nas aréas de exportação nacional. 

Nesse sentido, o MITI foi o principal arquiteto da política industrial japonesa, e também um 

árbitro sobre disputas entre os grupos industriais, atuando como um apoio a base industrial do 

país para viabilizar uma bem-sucedida estratégia de comércio exterior que, ao mesmo tempo 

em que permitia a conquista de novos mercados, contribuía para o aumento da produtividade e 

da qualificação das indústrias do país, fatores essenciais para fomentar novamente um rápido 

desenvolvimento37. 

Outro fator determinante para o desnvolvimento japonês do pós-guerra foram as 

técnicas de planejamento econômico baseadas nas ideias Keynesianas absorvidas através das 

autoridades norte americanas. Outro aspecto absorvido dos americanos que podemos salientar 

como fundamental para a bem sucedida estratégia desenvolvimentista japonesa, foi o 

chamado processo de engenharia reversa38.  

Esse processo possibilitou ao governo absorver grande parte da tecnologia estrangeira 

que ocupava o país e com um alto investimento voltado para a educação conseguiu 

                                                   
35 Kereitsu é um termo japonês que se refere a um grupo econômico diversificado e controlado por holdings 

familiares que dominaram a economia japonesa no período do pós Segunda Guerra Mundial. 
36 WOO, Meredith Cumings. The Developmental State. Cornell University Press, Califórnia, 1999, p.36-37, 

tradução nossa. 
37 WOO, Meredith Cumings. Op. Cit., p.37-42. 
38 Engenharia Reversa é um processo que consiste em analisar um produto base e construí-lo de tal forma a 

possibilitar o desenvolvimento de similares e, numa etapa seguinte, desenhar protótipos com inúmeras inovações 

e com uma melhor qualidade. 
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proporcionar grande avanço na área de produção de conhecimento técnico39. De certa forma, a 

presença de empresas japonesas no mercado internacional, a partir da década de 1960, 

decorreu de experiências como essa. 

Além da articulação entre o Estado e os grandes grupos econômicos e de uma política 

industrial inovadora, outro fator determinante para a recuperação e desenvolvimento japonês 

no pós guerra na década de 1950 foi a abundante oferta de mão de obra barata, muito devido a 

situação de elevadas taxas de desemprego e a reforma agrária imposta aos japoneses pelas 

tropas de ocupação americanas.Isso permitiu aos empresários japoneses desfrutar de uma 

força de trabalho disciplinada e sujeita a baixas remunerações. Por mais complexo que possa 

parecer, o contexto de desemprego proporcionou ao Japão um importante fator de progresso e 

tal ideia é muito bem sintetizado por GUILLAIN (1970): 

 

“A abundância de mão de obra não tem pesado sobre a economia a ponto de 

criar um desemprego importante ou um subemprego prejudicial ao progresso. 

Pelo contrário, ela permitiu escapar ao perigo do esgotamento do mercado de 

trabalho que espreita todos os países lançados num desenvolvimento acelerado. 

É uma vantagem que os outros grandes países industriais podem invejar. (...) 

No Japão, o problema da mão de obra não deteve a expansão, o que quer dizer 

que um vigoroso esforço não tem cessado de ser feito para a criação de novos 

empregos à medida do aparecimento maciço de novos trabalhadores no 

mercado de trabalho.” (GUILLAIN, 1970, p.124)40. 
 

 

Dessa forma em meados da década de 60, o Japão conseguiu absorver toda mão de 

obra excedente originada pela intervenção americana no país. Com isso iniciou-se no país um 

processo de valorização salarial que configurou um enorme aumento na renda per capita do 

país e uma expansão de seu mercado interno. 

Do ponto de vista fiscal e monetário, o Japão sempre apresentou um grande controle 

da inflação sem sacrificar seu desenvolvimento, sendo que o Banco central do Japão foi um 

grande aliado do Estado para proporcionar recursos necessários para essa expansão de 

capacidade produtiva no país. Esse constante suporte governamental às atividades privadas 

simbolizavam, conforme argumenta Guillain, uma profunda articulação entre o Estado e os 

agentes econômicos internos, sintetizando a essência defendida por Evans e Kholi para um 

desenvolvimento ideal. 

 

“Ainda hoje [1969] o objetivo número um da política nacional é o desenvolvimento 

industrial, e as empresas particulares podem, pois considerar-se como sendo, sob 

muitos aspectos, os agentes dessa política nacional. Desaparece, assim, em certa 

                                                   
39 MORITA, Akio. Made in Japan. São Paulo: Livraria Cultura Editora, 1986, p.21-25. 
40 GUILLAIN, Robert. Japão: terceira potência. Porto: Livraria Civilização Editora, 1970, p.124 
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medida, a fronteira entre o setor público e o privado, entre a política e a economia. 

(...) Entre repartições públicas e firmas comerciais estabeleceram-se relações de 

parceiros.” (GUILLAIN, 1970, p.72)41 

 

Mesmo o Japão apresentando um exemplar plano de desenvolvimento, o “ganso 

precursor” não possuía todas as ferramentar necessárias para se consolidar como um possível 

ameaça à hegemonia internacional, muito devido ao seu tamanho geográfico e como efeito 

colateral, muitas atividades para continuar e ampliar seu desenvolvimento foram deslocadas 

para outros países da região com menores custos, como Taiwan, Hong Kong, China, Coreia 

do Sul, entre outros. E é exatamente nesse ponto que podemos enxergar o florescer do 

“Modelo de Desenvolvimento dos Gansos Voadores”, seguindo a premissa do próprio Japão, 

esses países reproduziram a experiência japonesa em seus planos nacionais de 

desenvolvimento. Tal processo respeitou as particularidades de cada país, e através de uma 

interdependência cada vez maior entre eles contribuiu para o fortalecimento da cooperação e 

de um afunilamento dos interesses comuns, praticamente se assemelhando a difusão pregada 

no conceito de “Spillover”42, acarretando na formação de zonas estratégicas de comércio que 

embasadas e lideradas pelo Japão, proporcionaram o grande “boom” das economias asiáticas. 

Desta forma, esses países se projetaram, ou melhor, “alçaram voos” no sistema internacional 

liderados por um Japão que continuava a impulsionar seus vizinhos asiáticos. 

 

3.2 A EXPERIÊNCIA COREANA 

 

Utilizando-se da experiência japonesa, a Coréia do Sul replicou suas práticas 

desenvolvimentistas e também ascendeu no cenário internacional. Seguindo o exemplo de seu 

conterrâneo, o Estado sul coreano procurou consolidar uma relação muito próxima com os 

grandes grupos empresarias e agentes econômicos, em que através de incentivos procurou 

moldar uma estrutura industrial robusta e competitiva para proporcionar a força necessária 

para atingir seu “catching up” e promover um forte desenvolvimento.  

Além disso, o grande controle do setor financeiro deu ao Estado a capacidade de 

incentivar a melhora dos setores considerados estratégicos para o futuro de seu 

desenvolvimento, prática muito similar à adotada pelo Estado Japonês. A alta capacidade de 

monitoramento apresentada pelo Estado coreano, propiciada por uma burocracia 

                                                   
41 GUILLAIN, Robert. Op. Cit., p.72 
42 O conceito de Spillover é integrante da teoria da integração neofuncionalista, esse conceito argumenta que 

cada passo de uma integração funcional dispara um processo política que gera demandas de novos passos no 

processo de integração, ou seja, há um efeito de transbordamento que levaria a uma intensificação da integração 

entre os países. 
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extremamente capacitada e de origem cultural, possibilitou que os incentivos estatais fossem 

acompanhados de aumento de produtividade, elevação na competitividade e capacidade de 

exportação, fazendo com que a implantação desse novo modelo levasse a um rápido e bem 

sucedido processo de industrialização. 

Entretanto como esperado, a experiência coreana é diretamente interligada as vertentes 

do Estado desenvolvimentista, pois é fundamental destacar o impacto da colonização japonesa 

no início de sua trajetória desenvolvimentista. Os japoneses destruíram o velho Estado 

patrimonialista, que carecia de uma profunda articulação com os grupos locais, e 

administraram um Estado com uma burocracia preparada e uma alta capacidade tributária. 

Assim, a colonização japonesa produziu, junto com estímulos à atividade econômica, as 

precondições para a consolidação de um Estado desenvolvimentista no pós guerra43. 

Com isso após os impactos da Segunda Guerra Mundial, do fim da Guerra das Coreias 

e de um governo marcado, na década de 1950, por corrupção e clientelismo, o golpe militar 

que se ergueu na década seguinte remodelou o Estado e gerou as condições para a aplicação 

do Estado desenvolvimentista que teve sua força ampliada com a crescente ascensão do Japão 

no mercado internacional. Outra parte importante nesse processo foi a criação do Economic 

Planning Board (EPB), uma agência autônoma, com grande capacidade financeira e 

subordinada ao Estado que foi forjada para dirigir o processo de desenvolvimento, nos 

mesmos moldes que o MITI japonês44. 

Ainda se utilizando do exemplo japonês, WOO (1999, tradução nossa) expõe que o 

empossado regime militar também apostou na formação de grandes grupos empresariais, os 

chamados chaebols45, organizados em estrutura de conglomerados e com ativa atuação em 

diversos setores estratégicos. Esses grupos tiveram grande evolução durante as décadas de 

incentivo do governo coreano para cada vez mais se tornarem parceiros estratégicos no 

movimento de industrialização e desenvolvimento do país. Nos anos 1960, eles se 

concentravam apenas nos produtos mais simples assumindo a estrutura mais complexa e 

diversificada nos anos 1970, a partir de um ambicioso plano de investimentos nos setores da 

indústria pesada e química. Nesses anos, os chaebols cresceram a altas taxas e passaram a 

ocupar nichos nos setores de máquinas ferramentas, naval e automobilística. Enquanto que 

nos anos 1980, o setor eletrônico ganhou grande relevância, de maneira geral esses grupos 

                                                   
43 KHOLI, Atum. State-Directed Development. Cambridge University Press, New Jersey, n1, 2004. 
44 CRUZ, S.C.V. Trajetórias: capitalismo neoliberal e reformas econômicas nos países da periferia. São Paulo: 

Unesp, 2007. 
45 Chaebols é o termo Coreano similar ao termo japonês Zaibatsu que se refere a um grupo econômico 

diversificado e controlado por holdings familiares que dominaram a economia Coreana no século XIX e XX. 
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sempre se alinhavam com a necessidade do Estado em desenvolver determinado setor em 

determinado período46. 

 

Quadro 2  

Data de fundação dos cinquenta maiores “chaebols” 47 

 

WOO (1999, tradução nossa) ainda complementa que devida a alta capacidade 

financeira e suas ligações com o sistema financeiro estatal, esses conglomerados adquiriram 

maior capacidade de enfrentar a competição internacional e de avançar no aprendizado 

tecnológico. Essa estrutura propiciava vantagens de escopo e favorecia estratégias de longo 

prazo voltadas para a conquista de fatias do mercado. Assim sendo, a estrutura agressiva e 

flexível dos “chaebols” desempenhou papel decisivo para o rápido processo de “catching 

up”, tendo impacto decisivo. Assim como no caso japonês, o processo de industrialização que 

prescindiu do capital estrangeiro, internalizando decisões centrais para o funcionamento da 

economia48. 

A economia coreana passou a ser então marcada, por um forte grau de concentração, 

em que os grandes grupos empresariais respondiam por expressiva parcela da produção e das 

vendas na economia. Fator esse que é evidenciado pela crescente indústria automobilística da 

Coréia na década de 1980, que lançou ao mercado internacional marcas que se tornariam 

mundialmente conhecidas (como por exemplo a Hyundai, Kia). Contudo o plano de 

desenvolvimento coreano sofria com um grande problema, era muito dependente de 

tecnologia importada. Mas, como já exposto, a experiência japonesa foi extremamente 

importante para a aplicação do desenvolvimento coreano e de muitos outros países asiáticos. 

                                                   
46 WOO, Meredith Cumings. "The State, Democracy, and the reform of the Corporate Sector in Korea". In 

Pempel, T. J. (ed). The Politics of the Asian Economic Crisis Ithaca and London: Cornell University Press, 1999, 

p. 120, tradução nossa. 
47 CRUZ, S.C.V. Op. Cit., p.226. 
48 WOO, Meredith Cumings. "The State, Democracy, and the reform of the Corporate Sector in Korea". In 

Pempel, T. J. (ed). The Politics of the Asian Economic Crisis Ithaca and London: Cornell University Press, 1999, 

p. 120-121, tradução nossa 
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A grande solução para esse problema se encontrava no investimento em educação, tecnologia 

e aplicação do chamado processo de engenharia reversa49. 

Mesmo com o impressionante projeto de desenvolvimento traçado pela Coreia, 

inúmeros fatores contribuíram para que essa ascensão não continuasse. A chegada ao poder de 

King Young Sam, o primeiro civil a chegar ao poder desde o golpe militar da década de 1960, 

promoveu uma lenta dissolução desse padrão de desenvolvimento, muito devido a 

desarticulação que o Estado obteve com o setor privado, a indústria automobilística atingiu 

padrões de autonomia que romperam com o cenário de parceria que tanto é exaltado pelos 

teóricos dos Estados Desenvolvimentistas, o que culminou temporariamente em uma 

estagnação. 

 

3.3 O MODELO DOS “GANSOS VOADORES” 

 

Diante de toda essa análise, podemos afirmar que existe um certo padrão de 

Desenvolvimento, que foi replicado e utilizado pelos países asiáticos para promover seu 

desenvolvimento no século XX, onde os mesmos compartilhavam de inúmeras similaridades 

para promover suas políticas desenvolvimentistas. Como bem sintetizado por Boltho e 

Webber (2009) as principais características desse modelo, além da grande interferência Estatal 

e da sua articulação com a sociedade e os grandes agentes econômico, são:  

“(a) Uma ênfase quase constante na importância para o crescimento rápido do 

investimento, do setor industrial e da competitividade externa, ênfase que pode ser 

traduzida no intervencionismo na indústria, no comércio exterior, nas finanças e em 

outras políticas; (b) Uma concomitante crença nas virtudes de uma economia 

competitiva, na qual as firmas, quando protegidas frequentemente das empresas 

estrangeiras e de recessões, poderiam estar aptas para se proteger de rivais 
domésticos e de outros concorrentes no mercado mundial; (c) Um amplo arsenal de 

políticas macroeconômicas sensíveis e apropriadas, visando normalmente a busca do 

equilíbrio orçamentário, ou mesmo o superávit, e tentando impedir elevadas e 

variáveis taxas de inflação; (d) Um número de condições prévias favoráveis mais 

amplas, de natureza socioeconômica e política, tais como populações homogêneas 

(em crescimento), altos níveis formação de capital humano, distribuição de renda 

equitativa (graças em parte às reformas agrárias prévias), burocracias competentes e 

os governos razoavelmente autoritários com muito dos períodos considerados aqui.” 

(BOLTHO E WEBBER, 2009, p.268, tradução nossa)50 

 Para além das características compartilhadas por esse padrão de desenvolvimento, um 

outro importante fator norteador para o desenvolvimento nesses países, que inclusive levou a 

                                                   
49 CRUZ, S.C.V. Op. Cit., p.224-225 
50 BOLTHO, Andrea; WEBER, Maria (2009). Did China follow the East Asian development model? The 

European Journal of Comparative Economics. Vol. 6, n. 2, pp. 268. Disponível em: http://eaces.liuc.it . 

http://eaces.liuc.it/
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alguns especialistas a nomearem esse padrão de desenvolvimento como “Modelo de 

Desenvolvimento dos Gansos Voadores”, se encontra na teoria das vantagens comparativas, 

pois se tornou comum ver alguns especialistas apontarem a influência do Japão nesse “boom” 

de desenvolvimento asiático como a função de um líder. 

De maneira resumida, alguns teóricos postularam que esse modelo se baseava na 

conjuntura onde um país “líder” despontaria no processo de desenvolvimento e transferir-se-ia 

seu projeto aos menos desenvolvidos e assim sucessivamente. Dessa forma as nações 

subdesenvolvidas da região seriam consideradas alinhadas sucessivamente atrás das nações 

industriais avançadas mantendo a ordem de seus estágios de crescimento e desenvolvimento, 

seguindo assim um padrão análogo ao do voo de gansos selvagens. Logo teríamos uma 

hierarquia onde os mais desenvolvidos formariam uma nova fileira e seriam responsáveis por 

impulsionar as nações menos desenvolvidas das fileiras inferiores51. Nessa perspectiva, fica 

evidente que o líder seria o Japão, e como já explicitado anteriormente, ele seria a faísca e a 

referência para o desenvolvimento de seus vizinhos, replicando algo semelhante ao processo 

de “spillover” originado da teoria de integração econômica europeia.  

O ponto de partida dessa visão indaga que a manutenção das vantagens comparativas 

(em escala global) do "ganso líder" impõe uma crescente substituição do padrão de ações no 

âmbito econômico. Assim, o líder vai transferindo paulatinamente os ramos da produção de 

baixa produtividade para as nações que estão abaixo na hierarquia. Por conseguinte, esse 

padrão se reproduz nos países das fileiras inferiores.  Posto isto, o impulso para o 

desenvolvimento segue um padrão “de cima para baixo”. Essa ação é claramente evidenciada 

no caso das indústrias têxteis, que por um período dominou as exportações e o capital para o 

desenvolvimento não só do Japão - a mais avançada economia da região na época - , mas 

também da Coreia do Sul, China e Taiwan. Posteriormente, tivemos o grande incentivo da 

indústria automobilística e tecnológica seguindo esse mesmo padrão52. 

É inegável que esse modelo proporcionou a esses países uma grande ascensão 

internacional, respeitando as suas particularidades e limitadores, como por exemplo, a 

necessidade de reforma democrática liberal na Coreia em 1993, muito devido as imposições 

mundiais (em especial os Estados Unidos) das políticas de privatização inspiradas no 

Consenso de Washington e as pressões internacionais em busca de interesses estratégicos na 

Ásia que exigiu uma grande mudança nos planos de desenvolvimento que acabaram por 

                                                   
51 KASAHARA, Shiguehisa. The Flying Geese Paradigm: A Critical study of Its Application to East Asian 

Regional Development, United Nations Conference on Trade and Development, Discussion Paper # 169, 2004, 

p.2-5. Disponível em: https://ideas.repec.org/p/unc/dispap/169.html .Acesso em:21/06/2021. 
52 KASAHARA, Shiguehisa. Op. Cit., p.9-10.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Produtividade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_t%C3%AAxtil
https://ideas.repec.org/p/unc/dispap/169.html
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desarticular a relação do Estado com as grandes empresas da época, estremecendo assim o 

mais importante ponto das chamadas teorias desenvolvimentistas que era exatamente essa 

relação de parceria. Por mais que o Estado japonês tenha tido muitos êxitos em se adaptar aos 

mais diversos contextos durante seus planos de desenvolvimento, conseguindo inclusive 

superar as pressões limitadores de sua vizinha Coréia e se encaixar no complexo cenário de 

interdependência e globalização do sistema internacional no final do século XX, havia ainda 

um elemento limitador que se encontrava exatamente no “ganso líder”, isto é, os seus 

limitadores geográficos o que ironicamente possibilitaram a formação desse modelo como 

analisado até aqui. 

Podemos notar novamente a complexidade e multidimensionalidade que o tema do 

desenvolvimento abrange. Cada análise em relação a um país em desenvolvimento requer uma 

grande investigação de sua trajetória histórica e padrão de políticas desenvolvimentistas e 

socioeconômicas. Como bem sintetizado por KHOLI (2004) a análise baseada no 

institucionalismo histórico proporciona “tipos ideais”, que buscam refletir a perfeição, mas é 

utópico pensar na perfeição em uma análise de um sistema que envolve diferentes culturas, 

interesses e contextos53. Mas para além dessa reflexão, o que poderia acontecer se um país 

conseguisse superar os limitadores que o Japão, o “ganso líder”, e outros vizinhos, não 

conseguiram? 

 

4. O DESENVOLVIEMNTO DO “DRAGÃO CHINÊS” 

 

Como seus vizinhos asiáticos, a China também se utilizou da experiência japonesa, e 

consequentemente do modelo de desenvolvimento dos gansos voadores, para promover seu 

crescimento. Contudo ao percebermos que desde o período das reformas de 1978, a economia 

chinesa atingiu elevadas taxas de desenvolvimento, do qual destaca-se o aumento do PIB em 

mais de 12 vezes, um aumento da renda per capita em 10 vezes e uma participação no 

comércio internacional atingir a marca de 10%. Analisar o crescimento chinês é se deparar 

com um estrondoso processo de crescimento econômico e projeção internacional, que não se 

encontra em nenhum modelo de mesma escala na história do capitalismo54. 

                                                   
53 KHOLI, Atum. State-Directed Development. Cambridge University Press, New Jersey, n1, 2004. 
54HUNG, Ho-fung. A ascensão da China, a Ásia e o Sul Global. Revista de economia contemporânea, ed. 22, 

2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/198055272213> 
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Seguindo a premissa CORDEIRO (2014) antes de apresentarmos as similaridades e as 

peculiaridades que a experiência Chinesa possuía em relação ao desenvolvimento dos outros 

países asiáticos já apresentados, devemos salientar alguns fatores essencial para explicar esse 

bem sucedido processo de desenvolvimento que somente o Estado Chinês possuía em 

comparação aos seus compatriotas: 

 

“ (a) a enorme população de 1,35 bilhão de pessoas que ao menos tempo que é uma 

grande fonte de mão de obra e mercado consumidor, também demanda vultosos 

recursos financeiros, materiais e naturais para sua manutenção; (b) o sistema político 
baseado no predomínio do Partido Comunista Chinês, que muitas vezes se confunde 

com a estrutura do Estado; (c) um Estado nacional capaz de defender a sua soberania, 

até mesmo com o uso de armas estratégicas, diferentemente de seus vizinhos; (d) um 

sistema econômico híbrido, caracterizado pela transição rumo a uma economia de 

mercado, mas com fortes instrumentos estatais de controle; (e) uma bem-sucedida 

estratégia de inserção na economia globalizada, cujo auge foi o ingresso na OMC, em 

2001”. (CORDEIRO, 2014, p. 174)55 

 

 Posto isto iremos dividir em subseções as principais virtudes do Estado chinês ao 

replicar o modelo de desenvolvimento iniciado pela experiência japonesa. 

 

4.1 A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO 

 

Depois da discussão da complexidade do desenvolvimento, podemos salientar que o 

planejamento é de extrema importância para que o crescimento seja utilizado em sua máxima 

potência. E para traçar um excelente plano de desenvolvimento é necessário uma grande 

articulação e alinhamento de inúmeros agentes com o Estado, novamente a essência de 

parceria que Evans e Kholi defendem. Consciente disso a China, assim como seus vizinhos 

asiáticos, utilizara de um mix de coordenação estatal com os mecanismos de mercado, onde o 

Estado garantia as condições para o setor privado se industrializar e posteriormente 

impulsionar seu desenvolvimento. 

É sobre esse pretexto que as reformas de 1978 buscavam moldar a estratégia de 

desenvolvimento, com um devido cuidado para manter a herança política e ideológica do 

Partido Comunista, fator esse extremamente importante para que as relações do Estado com 

os agentes econômicos e a sociedade fosse aprofundada e o sentimento de parceria fosse 

                                                   
55 CORDEIRO, Marcos. A estratégia de modernização da China como expressão de um Modelo Asiático. 2014, 

p.174.Disponível em:  

<https://economiapoliticaerelacoesinternacionais.files.wordpress.com/2014/08/estrategias-de-
modernizac3a7c3a3o-da-china-marcos-cordeiro.pdf> 

https://economiapoliticaerelacoesinternacionais.files.wordpress.com/2014/08/estrategias-de-modernizac3a7c3a3o-da-china-marcos-cordeiro.pdf
https://economiapoliticaerelacoesinternacionais.files.wordpress.com/2014/08/estrategias-de-modernizac3a7c3a3o-da-china-marcos-cordeiro.pdf
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consolidado. Deste modo, as características políticas e culturais construídas e cultivadas 

durante a China Imperial foram mantidas e se tornaram a base da “Teoria do Socialismo com 

Características Chinesas”, que, de acordo com ROMANA (2005), estava fundamentada em 

cinco grandes pontos: 

 

(1) “O desenvolvimento como estratégia de fundo, devendo tudo estar subordinado 
àquele propósito; (2) Pragmatismo ideológico expresso na tese da ‘procura da verdade 

através dos fatos’; (3) O gradualismo. Deng [Xiaoping] concebe as reformas como um 

processo com prioridades; (4)O nacionalismo. Deng considera que a China deverá 

ocupar o lugar a que tem direito no contexto internacional; (5) Um Estado forte que 

promova a modernização e que resista às pressões internas e externas.” (ROMANA, 

2005, p.57)56 

 

Seguindo essas premissas, a administração da economia para a promoção do 

desenvolvimento na China, foi paulatinamente modificada para se tornar uma economia de 

mercado. Para que essa modificação pudesse acontecer o Estado teve que orquestrar um plano 

muito flexível capaz de conduzir o mercado chinês para uma liberalização, e assim como em 

outros países que replicaram esse modelo asiático de desenvolvimento o Estado chinês optou 

pela criação de um orgão para conduzir esse projeto, a chamada Comissão Estatal de 

Planejamento, diretamente vinculada ao Conselho de Estado. Dentre as inúmeras funções 

praticadas, CORDEIRO (2014) destaca:  

 

“(a) Formular e implementar estratégias nacionais de desenvolvimento econômico e 

social, por meio de planos anuais e planos quinquenais, formular metas e políticas 

relativas ao desenvolvimento da economia nacional, a regulação do nível geral dos 

preços e otimização das principais estruturas econômicas; (b) Monitorar o 

desenvolvimento macroeconômico e social e fornecer previsões de alerta, por meio de 

informações e orientações ao Conselho de Estado e estudar as questões importantes 

sobre o desempenho macroeconômico, como o equilíbrio global, a segurança 

econômica nacional e a segurança industrial em geral; (c) Resumir e analisar a 
situação fiscal e financeira, participar da formulação das políticas fiscal, monetária e 

terra, e formular e implementar políticas de preços, supervisionar e fiscalizar a 

execução do políticas de preços, para definir e ajustar os preços de commodities 

importantes; (d) Dirigir, promover e coordenar a reestruturação do sistema 

econômico, e estudar as principais questões relativas à reestruturação dos sistemas 

econômicos e de abertura ao mundo exterior; (e) Planejar o layout de projetos de 

construção chave; formular metas, políticas e medidas relativas ao tamanho total e 

estrutura de investimentos em ativos fixos em toda a sociedade, organizar e coordenar 

os planos dedicados que envolvem investimento do governo central e os principais 

projetos de construção de acordo com as necessidades equilibrada; organizar despesas 

fiscais para a construção econômica, aprovar, autorizar e revisar os principais 

empreendimentos, incluindo projetos com recursos estrangeiros e projetos de 
investimentos chineses no exterior; (f) Impulsionar a reestruturação econômica 

estratégica, organizar a formulação de políticas industriais abrangentes, coordenar as 

questões fundamentais para o desenvolvimento das indústrias primárias, secundárias e 

                                                   
56 ROMANA, Heitor B. República Popular da China: a sede do poder estratégico. Porto: Almedina, 2005, p.57 
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terciárias, bem como o equilíbrio e a coordenação do desenvolvimento industrial; (g) 

Manter o equilíbrio global e controle de importantes commodities, formular planos 

sobre o volume global de importação e de exportação de importantes produtos 

agrícolas, produtos industriais e matérias primas e supervisionar a implementação 

desses planos; (h) Coordenar as políticas de desenvolvimento social com as políticas 

nacionais de desenvolvimento econômico, organizar a formulação de estratégias, 

planos gerais e planos anuais de desenvolvimento social e participar na formulação 

das políticas de desenvolvimento em matéria de população e planejamento familiar, 

ciência e tecnologia, educação, saúde, cultura e administração civil”. (CORDEIRO, 

2014, p-176-177)57 

 

Com base nessas funções essenciais, podemos notar a incrível semelhança de atuação 

entre a Comissão Estatal de Planejamento chinesa, o MITI japonês e o EPB sul coreano no 

que compete aos aspectos macroeconômicos, nas formulações aplicação das políticas 

econômicas em parceria com o setor privado e no direcionamento de priorização de 

investimentos. 

 

4.2 RELAÇÃO DO ESTADO COM A ELITE ECONÔMICA 

 

Quando falamos na relação do Estado com grandes conglomerados empresariais e 

elites econômicas, logo lembramos dos “Kereitsu” e “Chaebols”, e quando analisamos a 

estrutura de empresas na China, podemos verificar que grandes grupos industriais lideraram o 

processo de desenvolvimento, assim como os holdings familiares japoneses e coreanos. 

Contudo, é importante lembrar que, até o início da década de 1980, a economia chinesa era 

quase que totalmente estatizada, dessa forma muitas empresas nacionais até esse período 

conviviam sem subsídio estatal e numa situação de pré falimentar58. 

Influenciado pelas experiencias asiáticas, e consequentemente, pelo modelo de 

desenvolvimento difundido por eles, o governo chinês instituiu um maior grau de autonomia a 

essas empresas, de tal forma que seus gestores pudessem atuar independentemente das 

determinações das autoridades econômicas, essa liberalização se acelerou conforme o passar 

do anos e na década de 1990 atingiu seu apogeu com “as reformas das empresas do Estado” 

onde o controle de muitas empresas estatais foi transferido aos gerentes, enquanto que outras 

empresas foram transformadas em sociedades por ações (controladas pelo Estado, mas 

conferindo certa autonomia aos gerentes), algumas delas transferidas ao controle privado e 

                                                   
57 CORDEIRO, Marcos. Op. Cit, p.176-177.  
58 HUNG, Ho-fung. A ascensão da China, a Ásia e o Sul Global. Revista de economia contemporânea, ed. 22, 

2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/198055272213> 
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outras simplesmente foram extintas. Em 1997 o governo chinês lançou a estratégia que 

CORDEIRO (2014) nomeou de “reter as grandes, soltar as pequenas”59. 

De maneira sucinta, “reter as grandes” significava para o Estado manter bem 

articulada com suas pretensões em torno de 10.000 grandes e médias empresas consideradas 

atuantes em setores estratégicos para a aplicação do plano de desenvolvimento, assegurando 

assim sua reestruturação corporativa e o caminhar para uma sociedade de ações. E dessa 

estratégia que temos o surgimento das “kereitsus chinesas”, denominadas de State Owned 

Enterprises (SOE´s) que, a partir de 1997, se consolidam em uma poderosa estrutura de 100 

mega conglomerados econômicos vinculados ao Estado chinês, que paulatinamente vão se 

tornando a espinha dorsal da economia chinesa, uma vez que estes conglomerados acabam 

concentrando suas atividades em setores estratégicos para o desenvolvimento do país 

seguindo a lógica do “ganso líder” para a orientação de investimento, que na época era 

voltada para o setor de tecnologia, automobilístico e de conhecimento.  

As SOEs que juntamente ao Governo Central funcionam como uma holding que lidera 

dezenas de empresas de um mesmo setor, são responsáveis também pela presença crescente 

de multinacionais chinesas ao redor do mundo, disputando espaço com as congêneres norte-

americanas, europeias, japonesas ou coreanas. 

 

4.3 O PECULIAR CONTEXTO DO MERCADO DE TRABALHO CHINÊS 

 

Outro incrível similaridade da experiência chinesa em relação a experiência japonesa, 

consiste na estrutura do mercado de trabalho no período de take off das duas nações, tanto 

Japão, devido a sua derrota na II Guerra (Japão), ou a China, por conta de uma situação de 

atraso econômico, havia uma grande massa de trabalhadores desempregados. Tal contexto 

viabilizava a oferta de mão de obra para as atividades urbanas e empresariais, ao mesmo 

tempo em que possibilitava a aplicação de baixos níveis salariais, proporcionando elevadas 

taxas de acumulação para os setores empresariais, e consequente para o aprofundamento da 

industrialização e dinamização do plano desenvolvimentista. 

Na medida em que o processo de “spillover asiático” se iniciava e as chamadas Zonas 

Econômicas Especiais se consolidavam, iniciou-se um grande exôdo rural60 em território 

chinês, o que permitiu o avanço da industrialização e a absorção por parte das empresas de 

                                                   
59 CORDEIRO, Marcos. Op. Cit., p.178.  
60 Êxodo rural é o fenômeno social que resulta na migração da população rural para os centros urbanos. 
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muitos dos encargos necessários à sobrevivência dos trabalhadores como dormitórios, 

refeitórios, hospitais e áreas de lazer. Essa situação garantiu que os salários fossem mantidos 

num nível ainda mais baixo. Há de se salientar, entretanto, que a força de trabalho na China 

não se restringe apenas a trabalhadores desqualificados vindo do campo. Como já dito, o 

“ganso líder” ditava as tendências para o desenvolvimento, e o investimento em educação e 

conhecimento eram extremamente importantes para a efetivação máxima desse modelo de 

desenvolvimento. No decorrer dos anos seguintes, o governo chinês terá um agressivo foco de 

investimentos nesse setor, o que possibilitará se tornar uma potência tecnológica. 

 Sendo assim, mesmo que no futuro possamos enxergar um grande aumento da 

escolaridade básica e superior na China, seus salários dificilmente atingirão os patamares dos 

países ocidentais e do Japão. Essa é talvez uma das mais importantes peculiaridades chinesas, 

pois essa situação proporcionará à China continuar crescendo sem que seu dinamismo seja 

comprometido por expressivos aumentos salariais, o que nos outros países da região implicou 

o deslocamento de atividades produtivas intensivas  para países de menor rendimento, países 

como a própria China na época.  

Temos então o primeiro fator que difencia consideravelmente a China de seus 

vizinhos. Enquanto o grande “ganso líder” teve que disseminar atividades produtivas devido à 

falta de mão de obra e ao tamanho geográfico, o dragão Chinês não só aproveitou dessa 

disseminação, como quando atingiu o mesmo patar de seu vizinho, pois não possuía esses 

mesmos limitadores ao seu crescimento e desenvolvimento.  

 

4.4 A IMPORTÂNCIA DO COMÉRCIO EXTERIOR E DO CÂMBIO 

 

O comércio exterior foi extramenete importante para os planos de desenvolvimento 

chinês e novamente possuía confluências com o que ocorrera no Japão e na Coréia do Sul, 

uma vez que a construção de uma plataforma consistente de exportações foi o instrumento 

utilizado por esses três países analisados para a obtenção de bens de capitais, matérias primas 

e tecnologia avançada porporcionando a expansão do mercado interno e a modernização da 

indústria nacional. Como todos os países classificados no espectro de Estados 

desenvolvimentistas, o processo de abertura não significou a derrubada total de proteção às 

empresas locais, nem a importação desenfreada de produtos estrangeiros. Muito pelo 

contrário, o governo se beneficiou dos investimentos estrangeiros, os quais foram 

estrategicamente escolhidos, e promoveu uma abertura controlada dando prioridade a setores 

que precisavam de uma rápida modernização 
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No que compete a exportação, observamos realmente uma potente “máquina 

exportadora” que acabou emergindo das ações do governo chinês, em contra partida essa 

máquina está intrínsicamente arraigada nas especificidades cambiais uma vez que, como 

salienta CORDEIRO (2014) as vantagens exportadoras do país abrangem fatores como a 

grande escala de produção, a oferta de crédito a juros baixos, baixas taxas de lucro, 

suprimento de bens essenciais e infraestrutura por parte do Estado e, não menos importante, 

uma taxa de câmbio controlada pelo governo e atrelada ao dólar dos Estados Unidos61. Por 

conta disto, a questão cambial é bastante sensível para as autoridades chinesas, dado que uma 

valorização poderia inviabilizar a lucratividade de muitas indústrias chinesas62.  

Devido a essa sensibilidade, a liderança chinesa resiste ao máximo às pressões por 

valorização do “yuan renminbi”63, apesar do gigantesco volume das reservas internacionais 

do país. 

 

4.5 A EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA O DESENOVLVIMENTO 

DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

O investimento na ciência e tecnologia é essencial para um bem sucedido plano de 

desenvolvimento, e além de replicar o foco nesse setor como nas outras experiências asiáticas, 

a China optou por impor um intenso investimento em educação para potencializar ao máximo 

os efeitos causados pela Zonas Econômicas Especias resultadas da dinâmica do “modelo dos 

gansos voadores”.  

Dessa forma, os produtos chineses deixam de possuír baixa intensidade tecnológica, 

para se tornarem produtos de alto valor agregado oriundas do sucesso chinês na adaptação da 

estratégia de “engenharia reversa” originada  da experiência desenvolvimentista japonesa. 

Pois o governo ao oferecer acesso ao mercado interno caracterizado por baixo custo de 

produção e isenções tributárias, exigia que as empresas estrangeiras se instalassem no país e 

montassem quadros técnicos locais para operar as novas tecnologias desenvolvidas, o que 

aliado à grande mão de obra qualificada que o governo chinês cultivou através do 

investimento na educação possibilitaria não só a incorporação de tais inovações através da 

lógica da “engenharia reversa”, mas também a criação de novas tecnologias a partir daquelas. 

CORDEIRO (2014) expõe os seguintes dados:  

                                                   
61 CORDEIRO, Marcos. Op. Cit., p.182.  
62 KINGE, James (2007). A China sacode o mundo. 3a. edição. São Paulo: Globo, 2007, p.100 
63 Yuan Renminbi é a expressão internacional usada para designar a moeda oficial chinesa, enquanto que o termo 

Yuan refere-se a unidade para contagem da moeda, Renminbi é o nome apropriadamente da moeda nacional 
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“De acordo com o National Bureau of Statistics (NBS, 2010) a cada ano a China 

forma aproximadamente 5 milhões de universitários, dos quais aproximadamente 500 

mil são ligados à área de engenharia (COLVIN, 2010). Em 2009, 345 mil estudantes 

concluíram a pós- graduação e uma quantidade expressiva de estudantes chineses se 

desloca para os Estados Unidos e para a Europa na busca de formação mais 

qualificada. Apesar disso, enquanto os EUA formam 8.000 doutores em engenharia 

por ano, a China já está formando 10.000. Tal situação aponta para um futuro em que 

as vantagens da China se estenderam da manufatura para o segmento de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D), sem que implique a “desindustrialização” do país”. 

(CORDEIRO, 2014, p.184)64. 

 

 

É somente diante dessa perspectiva que podemos compreender a importância da 

educação como uma estratégia para o desenvolvimento, e em especial para a China. Veremos 

que esse setor é de suma importância para a sua ascensão internacional e consolidação como 

um grande player global. 

 

5. O DESENVOLVIMENTO COMO EXPRESSÃO DA INSERÇÃO 

INTERNACIONAL 

 

O século XXI se inicia sobre a ótica de um interdependência cada vez maior no âmbito 

econômico entre os países no sistema internacional, muito devido ao intenso processo de 

globalização que passa a se intensificar cada vez mais durante esse século. Diante disso, a 

expressão usada por CORDEIRO (2014) sintetiza o sucesso do plano de desenovlvimento e 

ascensão chinesa no cenário mundial: “Atravessando o rio tateando as pedras”65.  

Essa incrível adaptabilidade e eficiência do Estado chinês em replicar as experiência 

japonesa e de seus vizinhos asiáticos, e ainda por cima eliminando os limitadores que 

estagnaram a escalada desses países, é surpreendente. O entendimento dos impactos que a 

globalização e que a interdependência causariam no sistema internacional, foi fundamental 

para a consolidação de um plano de escalada internacional baseado no desenvolviemento e 

abertura econômica. 

Podemos enxergar o tamanho engenhosidade do plano chinês, ao resgatar que a 

maioria dos países em ascensão, se amparam no desenvolvimento militar para consolidar sua 

posição no cenário mundial (o que geralemente resulta em conflitos, como as grandes guerras 

mundias). Já a nação oriental não se engajou em invasões, colonizações ou grandes conflitos. 

Na realidade, o plano de ação chinês de buscar a integração do país na economia mundial, 

                                                   
64 CORDEIRO, Marcos. Op. Cit., p.184.  
65 CORDEIRO, Marcos. Op. Cit., p.175.  
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mantendo-se longe de disputas territoriais, acaba por valorizar a diplomacia como expressão 

de força.  

Compartilhando dessa ideia, Barry Buzan66 salienta que ao “ascender pacificamente”, 

diferentemente de outras grandes estratégias empregadas historicamente por candidatas a 

potências mundiais, o governo chinês considerou o tipo de reação que a sua escalada poderia 

provocar na política e economica internacional, uma vez que no contexto da globalização tal 

reflexão era importantíssima. Sendo assim, o tipo de imagem que o país poderia projetar 

internacionalmente foi rigorosamente avaliado, ao mesmo tempo em que direcionava seus 

interesses nacionais.67 

É nesse processo de ligeira ascensão, determinada através de suas lideranças políticas 

e intelectuais de caráter pacífico, que a China adentrou o século XXI como membro da OMC 

e, junto aos EUA, como motor do crescimento global. Aliado a isso, entre os anos de  2003 e 

2008,  a estrutura da economia mundial revelava uma nova realidade: economias emergentes, 

como China, Índia, Rússia, Brasil, dentre outras, revelaram ter um peso na renda mundial e 

nos fluxos de comércio internaiconal equivalentes ou superiores aos das economias centrais. 

Dados do FMI sugerem que, em 2007 e 2008, mais da metade do PIB global, medido 

em paridade poder de compra, foi gerado nos países em desenvolvimento68. A expansão e 

o dinamismo econômico – que permitiu uma participação cada vez mais expressiva do PIB 

chinês na economia mundial -, assim como a construção de uma teia ampla de relações 

políticas no meio internaiconal, condicionaram à China uma importância crescente na 

economia e na política em nível mundial. Nesse perspectiva,  o “dragão chinês” acabou 

atingindo um papel fundamental no funcionamento do comércio global e se tornou um 

importante player mundial, ganhando cada vez mais influência ao adentrar em instituições 

multilaterais como a Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial do 

Comércio (OMC), o Banco Mundial e outras. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sob a análise do institucionalismo histórico, pudemos observar o nascimento de um 

bem sucedido modelo de desenvolvimento asiático originado da experiência japonesa que 

                                                   
66 Professor de Relações Internacionais na London School of Economics e especialista em segurança 

internacional. 
67 BUZAN, Barry. China in the international Society: Is “peaceful rise” possible?. The Chinese Journal of 

International Politics, Vol. 3, 2010, 5–36. Disponível em: 

<https://assetpdf.scinapse.io/prod/2097068909/2097068909.pdf> 
68 Relatório Anual do FMI 2008. Disponível em: https://www.imf.org/ 
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devido a limitadores geográficos disseminou parte de seu desenovlvimento à países vizinhos o 

que provocou uma cadeia de desenvolvimento compartilhado, liderado pelos próprios 

japoneses. Esse “gansaral”  de países que replicavam o plano de desenvolvimento japonês 

moldaram e o aperfeiçoaram para potencializar suas particularidaes. 

Dispostos sob a tutela do “ganso” líder em uma dinâmica similar ao voo de gansos, 

esses países, mesmo conseguindo potencializar suas particularidades, acabaram por encontrar 

diversos limitadores que impossibilitavam uma ascensão e consolidação como importantes 

players globais. Tal situação isolou o Japão como o grande influenciador regional e expressão 

asiático no sistema internacional. Entretanto mesmo com um bem sucedido modelo 

econômico o país encontrou dificuldades ao longo de sua trajetória que limitaram sua força no 

âmbito internacional, até o início do desenvolviemento do “Dragão chinês”. 

Como salientamos, a trajetória histórica chinesa é única, sua capacidade de 

planejamento e adaptabilidade, aliada à máxima exploração de suas especificidades através da 

replicação das experiências bem-sucedidas dos processo de desenvolvimento de seus vizinhos 

asiáticos, acabaram por influenciar suas escolhas desde o período das reformas inicadas em 

1978. 

Em questões como a importância do planejamento estatal em guiar a economia, 

concentração de capital, perfil de atuação no mercado de trabalho, abertura ao mercado 

externo, aliados ao investimento em educação para o desenvolvimento de novas tecnologias, 

fica evidente essa influência ocasionada por esse modelo de desenvolvimento asiático no 

planejamento de crescimento da China que, ao contrário de seu vizinhos, possuía 

particularidades capazes de enfrentar os limitadores que estagnaram seus crescimentos no 

final da década de 1990. 

Cientes de que a estratégia de inserção e consolidação internacional chinesa foi 

baseado em aspectos de seu plano desenvolvimentista, podemos postular que dentre as muitas 

frases de efeito proferidas e conhecidas de Napoleão, uma se concretizous: “Quando a China 

despertar, o mundo tremerá”.  

O “ganso líder” orientou e cultivou uma gansarada rumo a uma escalada internacional 

para tentar suprir suas limitações, o grande problema foi que no meio de inofensivos gansos 

havia um pequeno dragão que se desenvolveu e despertou para o sistema internacional, 

alçando voos mais alto que seu líder e se consolidando como grande potência mundial 

contemporânea e desafiando até mesmo o posto hegemônico, até então solitário desde a Guera 

Fria, da grande “águia americana”, tal como definiu Arrighi (1996). 
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