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RESUMO 

 

O objetivo central deste trabalho foi, partindo da concretude do processo 

chinês de desenvolvimento a partir de 1949, contribuir para a verificação de 

qual papel a regulação do trabalho desempenhou nesta trajetória. Bem como, 

buscou-se colaborar no debate acerca dos potenciais de incidência da política 

econômica trabalhista e sua institucionalização nos projetos de 

desenvolvimento nacional. 

 

Palavras-chave: direito econômico do trabalho; regulação do trabalho; 

sociedade harmoniosa; desenvolvimento nacional; China. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

The main objective of this work was, starting from the concreteness of the 

Chinese development process from 1949, to contribute to the verification of 

what role the regulation of labor played in this trajectory. As well as, we sought 

to collaborate in the debate about the potential impact of labor economic 

policy and its institutionalization in national development projects. 

 

Keywords: work regulation; harmonious society; national development; 

China. 
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INTRODUÇÃO 

Em 2002, no 16º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês2, Hu 

Jintao, antecessor do atual Presidente chinês Xin Jinping, propôs “a construção de 

uma sociedade socialista harmoniosa”. Além do conceito de “sociedade 

harmoniosa” [hexie shehui], o então Presidente também introduziu o “conceito 

científico de desenvolvimento” [kexue fazhan guan], sendo que ambos se 

caracterizariam dali em diante como as marcas distintivas da política de sua política.  

Os novos conceitos se sedimentaram no 11º Plano Quinquenal (2006-2010) 

que estava sendo construído naquele Congresso e orientaria a estratégia chinesa 

de desenvolvimento nos cinco anos seguintes. De acordo com Hu Jintao, uma 

sociedade harmoniosa seria uma sociedade democrática e governada pela lei [ruled 

by law], justa, confiável e fraterna, cheia de vitalidade, estável e ordeira, e que 

mantém a harmonia entre homem e a natureza3.  

Desta maneira, se a “sociedade harmoniosa” poderia ser compreendida 

como a visão da administração Hu, o “conceito científico de desenvolvimento” seria 

o ferramental, os meios para se construir tal sociedade4. 

Alguns slogans contemporâneos do 16º Congresso como “Xiao Kang”, 

“xiaokang shehui”, “sociedade harmoniosa” ou ainda “sociedade moderadamente 

próspera”, para muitos analistas sintetizaram um marco em que, tanto na teoria do 

Partido quanto na política do governo, as preocupações sociais passariam a ser 

colocadas em paridade com o crescimento econômico chinês, ou mesmo que a 

construção de uma sociedade socialista harmoniosa seria um processo contínuo 

para solucionar os conflitos gerados pelo rápido crescimento econômico. 

Dezesseis anos se passaram desde a origem dos conceitos apresentados. 

Porém, em recente Relatório sobre o trabalho do governo5, documento 

governamental oficial em que se sintetizam as realizações de 2018 e se 

estabelecem metas norteadoras para 2019, o slogan se manteve presente: “The 

                                                           
2 Cf. Sizheng, Xu. The political situation before and after the "16th National Congress of the 

Communist Party of China". National University of Political Science.  2002.  
3 HU, A. Envisaging China’a grand strategy: The ambitious goal of a prosperous people and a 

powerful nation. Social Sciences in China, Winter, 2005, p. 87-99. 
4 FAN, C. China eleventh five-year plan (2006-2010): From ‘‘Getting Rich First’’ to ‘‘Common 

Prosperity.’’ Eurasian Geography and Economics, v. 47, n. 6, 2006, p. 708-723. 
5 KEQIANG, Li. Report On The Work Of The Government. Disponível em: 

http://english.gov.cn/premier/speeches/2019/03/16/content_281476565265580.htm. Acesso em: 12 
dez. 2018.  
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year’s main targets for economic and social development were accomplished, and 

in building a moderately prosperous society in all respects, we made major 

progress toward a decisive victory.” (grifo nosso). 

No mesmo documento anuncia-se que o crescimento do PIB foi de 6,6% 

em 2018, pior resultado desde 1990 a despeito de ter superado 90 trilhões de yuans. 

Além disso, apesar da população de cerca de 1,4 bilhão, foram criados 13,61 

milhões de novos empregos urbanos, que culminou numa taxa de 5% de 

desemprego. 

Mediante políticas e medidas de apoio estatal à inovação e a startups de 

novos negócios, o volume de transações de tecnologia contratada cresceu em mais 

de 30% e a contribuição dos avanços tecnológicos no crescimento econômico subiu 

para 58,5%:  

 
we continued to implement the innovation-driven development 
strategy and further increased innovation capacity and performance. 
We greatly improved the innovation ecosystem to keep innovators of all 
kinds fully motivated. The reform of the management system for science 
and technology was deepened, steps were taken to achieve breakthroughs 
in core technologies for key fields, and the building of major science and 
technology infrastructure and innovation centers was stepped up. 
We strengthened the principal position of enterprises in technological 
innovation, and extended the policy on raising the proportion of additional 
tax-deductible R&D costs to cover all enterprises.6 (grifo nosso) 

  

Ademais, reduziu-se a população pobre em 13,86 milhões de pessoas, 

incluindo 2,8 milhões através do deslocamento de áreas inóspitas. A renda pessoal 

per capita cresceu, em termos reais, 6,5%. Igualmente, mais de 6,2 milhões de 

unidades habitacionais foram reconstruídas em áreas urbanas degradadas, além 

das 1,9 milhões de casas rurais em ruínas que foram reformadas. 

Políticas de prevenção e controle da poluição foram fortalecidas e as 

concentrações de PM2,5, partículas poluentes inaláveis, permaneceram caindo. 

 
We launched an all-out fight to keep our skies blue, our waters clear, and 
our land pollution-free. Energy and transportation structures were 
upgraded. The replacement of coal with natural gas and electricity in North 
China was steadily advanced. The system of river chiefs and lake chiefs 
was established across the country. The use of both chemical fertilizers and 
pesticides was reduced. Inspections and law enforcement for 
environmental protection were strengthened. And we took active steps to 
respond to climate change.7  

                                                           
6 KEQIANG, Li. Report On The Work Of The Government. Disponível em: 

http://english.gov.cn/premier/speeches/2019/03/16/content_281476565265580.htm. Acesso em: 12 
dez. 2018. 
7 KEQIANG, op. cit. 
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Todavia, considerando as informações até aqui destacadas, o que gostaria 

de introduzir é como, em um Estado com altíssimo poder de articulação e 

centralização econômico-política em uma economia de mercado, entre o preto e o 

branco há infinitas tonalidades de cinza.  

De tal forma, conflitos como os ambientais, do capital-trabalho, políticos e 

advindos da corrupção, entre outros, provocam engrenagens delineadoras de 

política. E não poderia ser diferente.  

Toda a milenar história chinesa é moldada por revoltas do campesinato, 

tendo uma de suas maiores sínteses na Revolução Nacional-Popular, em 1949, 

responsável pela fundação da República Popular da China. Tal colocação é possível 

se depreender do excerto abaixo em que Mao Zedong trata dos inúmeros episódios 

de insurreição do povo chinês: 

 
The history of China's transformation into a semi-colony and colony 
by imperialism in collusion with Chinese feudalism is at the same time 
a history of struggle by the Chinese people against imperialism and 
its lackeys. The Opium War, the Movement of the Taiping Heavenly 
Kingdom, the Sino-French War, the Sino-Japanese War, the Reform 
Movement of 1898, the Yi Ho Tuan Movement, the Revolution of 1911, the 
May 4th Movement, the May 30th Movement, the Northern Expedition, the 
Agrarian Revolutionary War and the present War of Resistance Against 
Japan - all testify to the Chinese people's indomitable spirit in fighting 
imperialism and its lackeys. Thanks to the Chinese people's unrelenting 
and heroic struggle during the last hundred years, imperialism has 
not been able to subjugate China, nor will it ever be able to do so. The 
valiant Chinese people will certainly fight on, even though Japanese 
imperialism is now exerting its full strength in an all-out offensive and many 
landlord and big bourgeois elements, such as the overt and covert Wang 
Ching-weis, have already capitulated to the enemy or are preparing to do 
so. This heroic struggle will not cease until the Chinese people have driven 
Japanese imperialism out of China and achieved the complete liberation of 
the country. The national revolutionary struggle of the Chinese people has 
a history of fully one hundred years counting from the Opium War of 1840, 
or of thirty years counting from the Revolution of 1911. It has not yet run its 
full course, nor has it yet performed its tasks with any signal success; 
therefore the Chinese people, and above all the Communist Party, must 
shoulder the responsibility of resolutely fighting on.8 (grifo nosso) 

 

Porém, neste caso, seria de um raciocínio reducionista analisar os slogans 

que indicam uma mudança significativa no vetor do desenvolvimento chinês, ou até 

mesmo a integralidade do 11º Plano Quinquenal e planos subsequentes, 

meramente como uma ferramenta que mobiliza esforços para a diminuição das 

                                                           
8 ZEDONG, Mao. Long live the great unity of the Chinese people! SWM, Vol. V, pg. 20-21, 30 set. 

1949. Disponível em: http://www.commonprogram.science/documents/30-9-1949.pdf. Acesso em: 
21 jan. 2019 
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disparidades sociais, por exemplo, sem implicá-los e articulá-los no regime de 

crescimento e na dinâmica de acumulação da nação. 

O 11º Plano Quinquenal chinês se coloca, tal como assinalado 

mundialmente quando de sua divulgação, como um dos pontos de viragem na 

trajetória Pós-Reorientação da Estratégia de Desenvolvimento (RED)9, alavancada 

por Deng Xiaoping, em 1978. Entretanto, não somente por propor um 

desenvolvimento mais coordenado, mas por anunciar formalmente uma 

movimentação interna determinante na dinâmica de acumulação chinesa ao indicar 

um desenvolvimento menos focado no caráter quantitativo da produção e mais no 

qualitativo10. 

Digo formalmente, pois na prática a base para alicerçar este marco já vinha 

sendo construída paulatinamente há muito. Afinal, não passaria incólume ao 

planejamento chinês tanto a necessidade da gradualidade de seus processos, 

quanto a necessidade de progressão qualitativa em suas dinâmicas de acumulação 

visando conquistar a posição de país desenvolvido. 

Neste sentido, já em 1954, Zhou Enlai em “Tornando a China em um país 

poderoso, moderno, socialista e industrializado”11 reivindicava a necessidade da 

modernização dos setores-chave para que o país vencesse o subdesenvolvimento 

e a pobreza. Sendo que o investimento em P&D fazia parte destes setores que 

deveriam receber atenção especial do investimento estatal. 

Ainda nesta linha, um dos principais slogans de Deng Xiaoping, “Ciência e 

tecnologia são forças produtivas primárias”, foi reiterado por décadas pelo líder.12 

                                                           
9 Utilizaremos o termo “Reorientação da Estratégia de Desenvolvimento” para nos referirmos ao 

conjunto de políticas pós-78 e que, majoritariamente, são intituladas como “Políticas de Reforma e 
Abertura”. Optamos por utilizar “Reorientação da Estratégia de Desenvolvimento” por compreender 
que a nomenclatura “Políticas de Reforma e Abertura” tende a referendar a tese de que as medidas 
foram essencialmente de cunho liberalizante. 
10 “China’s Eleventh Five-Year Plan has, prior to and since its formal approval, been described as 

“revolutionary,” “a watershed,” and “of turning point significance” (Naughton, 2005; New Five-Year 
Plan, 2005a, 2005b; Nation’s 11th, 2006; Ten Features, 2006), suggesting that China’s leaders are 
seriously rethinking their development priorities and strategies.” 
FAN, C. China eleventh five-year plan (2006-2010): From ‘‘Getting Rich First’’ to ‘‘Common 
Prosperity.’’ Eurasian Geography and Economics, v. 47, n. 6, 2006, p. 708-723. 
11 ENLAI, Zhou. Selected Works of Zhou Enlai. Turning China into a powerful, modern, socialist, 

industrialized country.Foreign Language Press. Bijing, China. 1989. P.142 
12 NOTÍCIAS do Partido Comunista. Ciência e tecnologia são as principais forças produtivas. 

Disponível em: http://dangshi.people.com.cn/GB/221024/221027/14907120.html. Acesso em: 10 
dez. 2018.  
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Assim, a primeira fase das políticas tecnológicas da RPC (1978-1985) se 

expressa no 6º Plano Quinquenal (1981-1985)13 com a inclusão de dois objetivos 

específicos que norteiam o dito acima:  

 
4) Incentivar e implementar a atualização tecnológica das empresas, 
priorizando a economia de energia, e reunir o capital necessário para 
fortalecer a construção dos principais projetos de energia e comunicações 
em preparação para o 7º Plano Quinquenal. 
5) Reunir as pesquisas científicas e tecnológicas do país para a pesquisa 
científica e tecnológica, promover a aplicação de novas tecnologias e 
desenvolver ativamente a educação, a ciência e a cultura para acelerar a 
construção de uma civilização ideológica e material. 

 

O excerto demonstra o início da trajetória chinesa de elaboração de 

programas nacionais de Ciência e Tecnologia, sendo que o primeiro tratou-se do 

“Programa Nacional de P&D em Tecnologias Chave” que fora lançado em 1982 e 

levado a cabo no decorrer dos quatro Planos Quinquenais seguintes.14 

Já em 1986 foi lançado o Programa Nacional de P&D hightech, ou ainda 

Programa 863, que fora implementado no decurso de três Planos Quinquenais, com 

o escopo de enfrentar os desafios globais da nova revolução tecnológica e da 

concorrência15. 

 
Executados ao longo de sucessivos planos quinquenais, as áreas 
prioritárias, objetivos e metas desses programas foram sendo revistas e 
reorientadas às diretrizes e aos objetivos estratégicos do plano em vigor 
(...). O sistema de C&T na China é altamente centralizado e hierarquizado. 
O órgão de decisão superior é o Grupo de Coordenação Nacional de C&T 
e Educação do Conselho de Estado. Os ministérios e as agências 
governamentais, como as Academias de Ciência e de Engenharia são os 
responsáveis pela formulação das políticas e de sua execução16. 
 

Retomando uma perspectiva macro, no que tange aos esforços de 

sistematização e periodização das diversas dinâmicas de acumulação que 

                                                           
13 The 6th Five-Year Plan (1981-1985), 2006. Disponível em: http://www.gov.cn/english/2006-

04/05/content_245699.htm. Acesso em: 10 mar. 2019.   
14 INSTITUTO DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. A transformação da 

china em economia orientada à inovação. 2011. Disponível em: 
http://www.ipdeletron.org.br/wwwroot/pdf-
publicacoes/17/A_transformacao_da_China_em_Economia_Orientada_a_Inovacao.pdf. Acesso 
em: 13 mar. 2019. 
15 “Implementado ao longo de três planos quinquenais, esse programa promoveu o desenvolvimento 

dos setores de alta tecnologia, a capacidade P&D, o desenvolvimento sócio-econômico e a 
segurança nacional. No âmbito desse programa foram criados 54 parques de alta tecnologia do país. 
O primeiro deles foi o de Pequim, em 1988. Instalado na zona industrial de Pequim, esse parque 
está localizado à proximidade de duas das principais universidades chinesas, Universidade de 
Pequim e Tsinghua Universidade.” (INSTITUTO DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO 
INDUSTRIAL, op. cit., 2011, p. 3). 
16 INSTITUTO DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, op. cit., 2011, p. 3. 
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perpassaram e perpassam o processo histórico e de desenvolvimento chinês, 

Carlos Aguiar Medeiros17 sintetiza da seguinte forma, na periodização abaixo, as 

mudanças institucionais e de estratégia de acumulação: 

 

a)  1949-1958: coletivização das terras; 

b)  1958-1966: “grande salto” da indústria pesada; 

c) 1966-1978: “revolução cultural”; 

d) 1978-1991: introdução do sistema de “responsabilidade familiar” e abertura 

externa; 

e) 1991-2001: aprofundamento das reformas liberalizantes, diversificação das 

exportações, expansão da indústria pesada; 

f) 2001-2009: investimento da infraestrutura e indústria pesada. 

 

Medeiros explicita ainda que no que diz respeito à estratégias de 

acumulação, a partir da Reorientação de 1978, seria possível identificar três 

estratégias distintas:  

 

a) Ao longo da década de 80: elevação da produtividade agrícola viabilizada 

pela introdução do regime de responsabilidade familiar e pela exportação 

de bens da indústria leve de consumo; 

b) Década de 90: expansão e diversificação de investimento tanto estatais, 

quanto IDE, diversificação das exportações e crescente incorporação do 

excedente de mão-de-obra rural no processo produtivo urbano; 

c) A partir do final da década de 90, início de 2000: a indústria pesada e a 

urbanização assumem um papel protagonista. 

 

Ainda nesta linha, Zhou Wenzhang18 segmenta em quatro etapas a o 

período pós-RED: 

 

a) 1978 a 1991: “Start up e de exploração do objetivo da Reforma e Abertura”, 

durante o qual ele caracteriza a dinâmica de acumulação como “economia 

                                                           
17 MEDEIROS, Carlos A. Padrões de investimento, mudança institucional e transformação estrutural 

na economia chinesa. Padrões de desenvolvimento econômico: América Latina, Ásia e Rússia 
(1950-2008). Brasília: CGEE, 2013. 
18 WENZHANG, Zhou. “Onde está o mistério do grande sucesso da China em reforma e abertura?”. 

2019. Disponível em: theory.people.com.cn/n1/2019/0122/c148980-30583103.html . Acesso em 
março.2019 
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de commodities planejada” e salienta reformas dos preços, impostos, 

finanças, planejamento e sistema de circulação. Além de pontuar a 

abertura comercial gradual com as Zonas Econômicas Especiais; 

b) 1992 a 2002: “Estágio Inicial do estabelecimento do quadro do sistema 

econômico de mercado socialista”, no qual se destaca a reforma das 

empresas estatais [SOEs]. 

c) 2003 a 2011: “Aprimoramento da economia socialista de mercado”, em que 

ocorre o cancelamento de impostos agrícolas, impostos sobre a criação de 

animais e impostos especiais sobre propriedade visando o incremento da 

renda camponesa, além de ceder mais espaço aos mecanismos mercantis 

e à economia não-pública. 

d) 2012- atualmente: “Aprofundamente da Reforma”, durante a qual definiu-

se como objetivo que o aprofundamento da reforma é aperfeiçoar e 

desenvolver o socialismo com características chinesas, além de promover 

e modernizar os sistemas de governança nacionais; 

 

Importante acrescentar que no período da década de 90 a 2.000, tanto 

diante das pressões internacionais, quanto das contradições advindas do rápido 

crescimento econômico chinês, impulsionou-se a criação de um arcabouço 

institucional capaz de dotar o Estado não só de mecanismo de gerenciamento de 

conflitos, mas de intervenção cada vez mais qualitativa na ordem econômica. 

Diante disto, data da década de 90 o instituto do “rule of law”, ou seja, 

sociedade conduzida pela lei que comporia a construção de um período em que a 

RPC começa a reivindicar um crescimento econômico qualitativo.  

Isto é, empenhando-se tanto na ascensão produtiva nas cadeias globais de 

valor, por intermédio do alto investimento em P&D, quanto na adoção da regulação 

do trabalho enquanto ferramenta de pacificação social e incremento da renda, com 

o fito de expandir seu mercado interno e, assim, esquivar-se não só de choques 

internacionais, mas também da desaceleração econômica global. 

Superada a rápida síntese do atual contexto econômico-produtivo chinês, 

passo a expor a pertinência e a relevância de nos empenharmos na compreensão 

da regulação do trabalho na experiência chinesa de desenvolvimento. 

Atualmente já não há questionamentos quanto à condição de potência 

comercial, industrial e financeira da segunda maior economia mundial, a China.  
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Assim, situado em um contexto histórico-econômico marcado pela 

globalização dos mercados que promoveu uma drástica reorganização das relações 

internacionais de produção, tentar compreender os passos chineses, seja sob a 

perspectiva da integração econômica ou mesmo da concorrência interestatal,  já 

não se encontra no campo do desejo, mas no campo da necessidade de qualquer 

país que vislumbre a superação do subdesenvolvimento. 

Neste sentido, vale rememorar e frisar dois pontos que sintetizam as 

colocações acima acerca das relações de comércio exterior:  

 

a)  A China é, desde 2.009, a maior economia de exportação no mundo. 

Sendo que em 2.017 exportou US $ 2,41 Trilhões e importou US $ 1,54 

Trilhões, resultando em um saldo comercial positivo de US $ 873 Bilhões, 

segundo o Observatory of Economic Complexity (OEC)19;  

b)  Segundo documento oficial da APEX (Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos), desde 2.009 a China ocupa o posto de 

principal parceiro comercial do Brasil. Sendo que só em 2013, o Brasil 

vendeu mais de USD 43 bilhões para a China e comprou USD 37 bilhões 

de mercadorias chinesas, resultando em um saldo comercial bilateral de 

USD 6 bilhões20. 

 

                                                           
19 Disponível em: https://atlas.media.mit.edu/pt/profile/country/chn/. Acesso em: 20 mar. 2019. 
20 FERNANDES, Thaís Moretz-Sohn. Conhecendo o Sistema Político Chinês. Brasília: Apex-Brasil, 

2014.  
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Figura 01 – Série histórica (2008-2018) chinesa de Exportações, Importações e Balança 
Comercial

 

Fonte: Ministério da Economia 

 

Superado o panorama acerca do indiscutível protagonismo e relevância no 

que se refere ao papel que o dragão asiático desempenha no comércio exterior, e 

consequentemente suas influências e determinações sobre nosso destino nacional, 

outros muitos elementos compõem o imaginário social ocidental sobre a China.  

Se questionadas sobre o país, toda sorte de pessoas diria que o conhecem, 

provavelmente destacando sua ascensão econômica e elementos como: trabalho 

escravo, mão-de-obra barata ou custo baixo do trabalho, e produtos de baixo custo 

ou “falsificados”. 

Todos os elementos citados realçam pontos centrais para se compreender 

a experiência chinesa de desenvolvimento, pois compõem boa parte das 

formulações que tentam sintetizar sua dinâmica de acumulação, mesmo que de 

forma distorcida. 

Uma destas formulações mais recorrentes é a de que o que sustenta o 

desenvolvimento chinês seria uma ultra exploração de mão-de-obra combinada 

com a inexistência de garantias trabalhistas. Ou seja, basicamente que o sucesso 

chinês se deve a não intervenção estatal na regulação do trabalho após a 

Reorientação da Estratégia de Desenvolvimento, de 1978. 
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Aliás, no que se refere à regulação do trabalho, definitivamente a polêmica 

que contorna o tema não se restringe ao território e ao presente chinês. Se por lá, 

teoricamente, a não-intervenção estatal na regulação do trabalho forjou o gigante, 

concluiu-se que aqui, no Brasil, não poderia ser diferente. 

Desde o nascimento da Consolidação das Leis Trabalhistas, a regulação do 

trabalho no Brasil é alvo permanente de ataque, tendo seu ápice nos anos 90 e há 

pouco, em 2017, com a Reforma Trabalhista, sob o discurso da “modernização” e 

flexibilização próprio do neoliberalismo. 

É aquela velha e conhecida história: “homens práticos, que se creem 

bastante isentos de quaisquer influências intelectuais, são normalmente escravos 

de algum economista defunto.” 21. 

Assim, absorta em uma taxa média de desemprego de 12,7%, a Reforma 

brasileira prometia, entre outros milagres do museu de grandes novidades, a criação 

instantânea de empregos.  

Dois anos se passaram, a taxa média de desemprego encontra-se em 

12,4%, e o salário médio do trabalhador chinês ultrapassou o do brasileiro e do 

estadunidense.  

Entendemos que tais fatos reafirmam a importância e a pertinência do 

estudo do papel da regulação do trabalho na experiência, indiscutivelmente exitosa, 

chinesa. 

Desta maneira, no que concerne ao extenso e complexo debate tanto 

acerca de projetos nacionais de desenvolvimento, quanto ao papel que a regulação 

interpreta neles, a questão é que mesmo após a suposta superação do colonialismo, 

experiências como as prescrições ortodoxas de políticas econômicas aos países da 

Europa Ocidental e o receituário neoliberal sintetizado nos documentos do 

Consenso de Washington22 demonstram os constrangimentos que grandes 

                                                           
21 KEYNES, John Maynard [1936]. A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Trad. Mário R. 

da Cruz. Editora Atlas, 1990, p. 349. 
22 “The term “Washington Consensus” comes from a simple set of ten recommendations identified by 

economist John Williamson in 1989: 1) fiscal discipline; 2) redirecting public expenditure; 3) tax 
reform; 4) financial liberalization; 5) adoption of a single, competitive exchange rate; 6) trade 
liberalization; 7) elimination of barriers to foreign direct investment; 8) privatization of state owned 
enterprises; 9) deregulation of market entry and competition; and 10) secure property rights. The 
reference to “consensus” meant that this list was premised on the ideas shared at the time by power 
circles in Washington, including the US Congress and Administration, on the one hand, and 
international institutions such as the Washington-based IMF and the World Bank, on the other, 
supported by a range of think tanks and influential economists. 
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potências impõem historicamente aos países subdesenvolvidos ou, em 

desenvolvimento, ao perceberem suas trajetórias em plena disputa econômica e 

política23. 

Ressaltando que, majoritariamente, tais ingerências externas não guardam 

identidade alguma com o projeto de desenvolvimento que as moveram aos seus 

postos de potências. 

Tal fenômeno foi qualificado pela expressão "chutar a escada” 24. Ou seja, 

os países omitem os caminhos que percorreram para chegar até seu grau de 

desenvolvimento e impõem outros caminhos aos subdesenvolvidos. Assim, neste 

movimento de "chutar a escada" pela qual eles conquistaram sua posição, estes 

tentam impedir a ascendência econômica e social de outros países. 

Desta forma, é previsível que a regulação do trabalho enquanto ferramenta 

estatal de intervenção no mercado de trabalho e na concorrência intercapitalista, ou 

ainda como variável macroeconômica de inclusão, não saia ilesa a tal disputa de 

destinos. Um exemplo concreto é o do Consenso de Washington, em que a 

prescrição da desregulamentação e do enxugamento dos investimentos públicos 

constrange diretamente a regulação do trabalho e a seguridade social. 

                                                           
It is important to note here that the theoretical foundations underlying these policy recommendations 
were nothing else but neoclassical economics espousing a firm belief in the market’s “invisible hand,” 
the rationality of economic actors’ choice, and a minimalistic vision of the states’ regulation of 
economies.” LOPES, C. Economic Growth and Inequality: The New Post-Washington Consensus. 
RCCS Annual Review, n. 4, out. 2012. Disponível em: https://journals.openedition.org/rccsar/426. 
Acesso em: 21 mar. 2019. 
23 Sobre o tema, cf. MASIERO, Gilmar; COELHO, Diego Bonaldo. A política industrial chinesa como 

determinante de sua estratégia going global. Rev. Econ. Polít., São Paulo, v. 34, n. 1, mar. 2014, p. 
139-157.   Disponível em:  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
31572014000100009&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 12 jul. 2019.  “Pack e Saggi (2006), Noland e 
Pack (2005) e Bailey, Lenihan e Singh (2007) foram além, destacando que, a despeito da 
implementação do receituário de Washington por muitos países, os resultados atingidos por essas 
reformas não foram satisfatórios, desapontando muitas das nações que adotaram medidas 
liberalizantes - por vezes radicais - para melhorarem seu dinamismo industrial e crescimento 
econômico. Dessa maneira, certa reconsideração do papel dos Estados, via políticas mais dirigistas 
e intervencionistas, voltaram ao centro das atenções, principalmente após a crise econômica de 
2008, alinhando-se, ainda que com restrições quanto às suas formas de realização, com os autores 
que entendem os governos como responsáveis por induzir a competitividade (PORTER, 1989; 
CASTELLS, 1999; VIETOR, 2007; DICKEN, 2010). A atenção foi dada, sobretudo, na relevância das 
políticas industriais no contexto da economia global, motivada, em grande parte, pelos resultados 
alcançados pelos países do Leste Asiático no período recente, como destacado por Wade (2010).” 

24 LIST, Friedrich. The National System of Political Economy. Trans. Sampson S. Lloyd. London: 

Longmans, Green and Co., 1909. Disponível em: https://oll.libertyfund.org/titles/315. Acesso em: 16 
dez. 2018.  



31 
 

Todavia, apesar dessa reiterada pressão externa sobre os rumos dos 

países subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, a História Econômica subverte 

tal lógica e nos presenteia com um trunfo que os países desenvolvidos não dispõem. 

Por alguns séculos eles apostaram, erraram e, finalmente, "acertaram" em 

suas estratégias de desenvolvimento econômico. Diante disto, nós, no longínquo 

Sul do mundo podemos, e devemos empregar as lições oferecidas por essas 

experiências como nossa vantagem no atraso. 

Nesta esteira, investigar a experiência chinesa cumpre alguns papéis. Além 

de possível fonte de inspiração dada a criatividade institucional e sofisticada 

articulação entre planejamento estatal e mercado, esta foi e continua sendo uma 

experiência que subverteu a lógica do subdesenvolvimento contrariando 

frontalmente os ditames do Consenso de Washington em um exemplo de 

independência teórica e soberania. 

Ademais, ao desmistificar o consenso de inexistência ou diminuta regulação 

estatal do trabalho após a Reorientação da Estratégia de Desenvolvimento chinesa, 

investigar a experiência nos possibilita acessar o papel que o marco jurídico cumpre 

no processo de desenvolvimento chinês. 

Desta maneira, o ferramental oferecido pela História Econômica e a 

Economia do Desenvolvimento25 nos auxilia a desmistificar as experiências dos 

países desenvolvidos com a finalidade de solucionar tantos conflitos 

contemporâneos no que compete às estratégias para se construir o 

desenvolvimento. 

Entretanto, primordial frisar que não se trata de propor a importação de um 

conjunto de técnicas e a invocação de princípios, na teoria, economicamente 

universais e estáticos. Mas justamente não nos deixarmos seduzir por tais 

importações, e conseguirmos, de fato, identificar táticas que viabilizaram o avanço 

                                                           
25 “O campo teórico da “economia do desenvolvimento” floresceu com os trabalhos clássicos de 

Rosenstein-Rodan (1943) e Lewis (1954), tendo alcançado seu ápice com Hirschman (1958) [para 
uma resenha, ver Stern (1989) e Krugman (1993)]. Por mais rico que tenha sido esse referido campo 
de pesquisa acadêmica, na maior parte dos modelos iniciais tanto o problema do desenvolvimento 
econômico em países pré-industrializados como também as soluções teóricas apontadas para a sua 
superação foram analisados em uma perspectiva de economias relativamente “fechadas” ao 
comércio internacional. A exceção ficou por conta da abordagem crítica de Prebisch (1949), que, ao 
elaborar uma teoria do (sub)desenvolvimento dos países latino-americanos a partir das contradições 
existentes nas relações econômicas (notadamente comerciais) entre os países centrais e periféricos, 
deixou como herança um enfoque teórico – as conhecidas “teses da Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe (Cepal)” – em que os problemas destes últimos passaram a ser analisados 
em perspectiva global.” (NASSIF, 2005, p. 20). 
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dos países desenvolvidos e vê-las como comprovação de que há outros caminhos 

para além das receitas neoliberais. 

Ou seja, não é pressuposto deste trabalho a hipótese de que a simples 

importação de fórmulas prontas seja suficiente para definir e promover políticas de 

desenvolvimento necessariamente inovadoras e eficientes. 

 
Now there are two different attitudes towards learning from others. 
One is the dogmatic attitude of transplanting everything, whether or not it is 
suited to our conditions. This is no good. The other attitude is to use our 
heads and learn those things which suit our conditions, that is, to absorb 
whatever experience is useful to us. That is the attitude we should adopt.26 
(grifo nosso) 
 

Ainda neste sentido, Friedrich List ao postular a defesa de políticas 

protecionistas à indústria visando o desenvolvimento das forças produtivas 

nacionais, esclareceu que cada Nação deveria desenvolver sua própria trajetória 

para tanto27. 

Assim, em confronto com a Economia Política Clássica, o teórico, que forjou 

a expressão “chutar a escada”, negava a existência de leis econômicas universais, 

relativizando o rigor estático que a então Escola tratava tais leis. 

Em contraponto à concepção de universalidade das leis, e as entendendo 

enquanto provisórias, condicionais e contingentes, se concebeu a concepção de 

"leis do desenvolvimento". Estas se fundavam na busca pela racionalidade por 

detrás da evolução histórica dos povos e das nações28. 

Frente ao exposto até aqui, o objetivo central do trabalho é compreender 

qual papel desempenha a regulação do trabalho na atual condição da dinâmica de 

acumulação chinesa. 

Ademais, não é desmotivada a utilização dos termos “atual condição” e 

“dinâmica de acumulação”. A opção se dá por entender que ambos engessam o 

mínimo possível a narrativa referente e implicada em um processo histórico e que, 

assim, requer a devida dinamicidade para compreendê-la. 

Ainda neste sentido, e já passando à questão do método e metodológica, 

apesar de optar pelo recorte temporal da atual dinâmica de acumulação chinesa, 

                                                           
26 TSETUNG, Mao. Selected Works Of Mao, v. V, 1977, p. 420. Disponível em: 

http://www.bannedthought.net/China/Individuals/MaoZedong/Books/SelectedWorksOfMao-V5.pdf. 
Acesso em: 20 mar. 2019.  
27 LIST, op. cit.  
28 BERCOVICI, Gilberto. A política econômica e direito econômico. São Paulo: USP, 2010. 
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ou seja, a que se perpetra a partir dos anos 2.000 e foi cunhada de “Sociedade 

Harmoniosa”, não fundo tal escolha em qualquer tentativa de periodização.  

O recorte temporal tem fins unicamente metodológicos, no sentido de 

tornar possível e rigorosa a execução da investigação, porém com total respeito à 

perspectiva de processo histórico próprio do método histórico-materialista do qual 

lanço mão nesta pesquisa científica. 

Ou seja, não entendo que há real divisão histórica entre a China pré e pós 

qualquer espécie de remodelagem que tenha atingido sua dinâmica de acumulação. 

Desta forma, o marco de viragem em sua dinâmica, que utilizo como ponto 

referencial para o recorte temporal, se insere e constrói o processo histórico, 

dialético e dinâmico por natureza e, assim, não existe história autônoma anterior ou 

posterior a ele, existe, sim, plena evolução na continuidade. 

Amparada pela ontologia e método materialista-histórico, a proposta é que 

partindo da concretude29 da experiência chinesa se possibilite abstrair de tais 

processos algumas respostas às interrogações que o Brasil a tanto persegue no 

que tange ao debate da relação da regulação do trabalho com o processo de 

desenvolvimento. Análise concreta da situação concreta30  

Outra ressalva importante é que este trabalho não tem por objetivo se 

engendrar no debate teórico acerca do modo de produção vigente na China. 

Partimos apenas do fato mundialmente conhecido de que desde 2001 o país aderiu 

à OMC, Organização Mundial de Comércio, como parte de seu processo de 

abertura comercial e que passados os 15 anos da assinatura do Protocolo de 

Acessão31 para sua entrada, o país passou a ter reconhecidamente status de uma 

                                                           
29 “Como bom materialista, Marx distingue claramente o que é da ordem da realidade, do objeto, do 

que é da ordem do pensamento (o conhecimento operado pelo sujeito): começa-se ‘pelo real e pelo 
concreto’, que aparecem como dados; pela análise, um e outro elementos são abstraídos e, 
progressivamente, com o avanço da análise, chega-se a conceitos, a abstrações que remetem a 
determinações as mais simples. Este foi o caminho ou, se se quiser, o método.” NETTO, José Paulo. 
Introdução ao estudo do método de Marx. São Paulo: Expressão Popular, 2011, p. 42. 
30 “Em sua Introdução à Crítica da Economia Política, afirmou Marx ser o método científico correto o 

que começa, não com o concreto real, porém com as categorias abstraídas deste (suas 
determinações unilaterais) a fim de reconstituir o concreto como "rica totalidade com múltiplas 
determinações e relações". Este concreto- totalidade é o concreto pensado, produto da mente, sua 
obra de reconstituição da realidade empírica, a realidade dada na intuição e na representação, que 
o processo analítico da abstração de com pôs nas determinações categorias, mais simples. A 
realidade imediata, decomposta pela abstração, recompõe-se pela síntese, já não com a 
“representação caótica do conjunto”, porém, como “rica totalidade com múltiplas determinações e 
relações.” GORENDER, 2011, p. 30. 
31 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Accession of the People’s Republic of China. 

WT/L/432, Genebra, 23 nov. 2001. Disponível em: www.wto.org. Acesso em: 20 mar. 2019. 
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economia de mercado, e que, indiscutivelmente se insere e participa da 

concorrência global capitalista32. 

No que concerne à metodologia, enquanto conjunto de instrumentos e 

técnicas utilizadas para a investigação científica, se utilizará da análise bibliográfica, 

documental e de dados secundários para embasar esta pesquisa científica. Isto sob 

a perspectiva do Direito Político e Econômico, o qual na concepção de Eros Grau 

transcende a mera categorização de ramo do Direito e se coloca como método de 

análise do mesmo33. 

Ou seja, sob a lente do fato econômico enquanto conteúdo da norma, ou 

ainda, da fundamentação econômica da elaboração do Direito Positivo. 

Por este ângulo, vale destacar outro objetivo do trabalho que é retirar o 

debate acerca da regulação do trabalho do campo do assistencialismo e da 

moralidade, colocando-o sob a lente de critérios objetivos como os do 

desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção, sendo que para 

isso o Direito Econômico é ferramenta crucial. 

Ou seja, ao esclarecer a função que os marcos jurídicos do trabalho 

desempenham na política econômica chinesa é possível expor seu caráter de 

ferramental macroeconômico e não se limitar ao caráter de regulamentação de 

relações contratuais individuais. 

Para se compreender a trajetória do desenvolvimento chinês é necessário 

verificar uma série de articulações minuciosas entre diversos setores, sendo que 

tenho ciência de que a questão referente à regulação do trabalho é uma das 

múltiplas determinações que compõe a totalidade34 da atual dinâmica de 

acumulação do país. 

                                                           
32 "(...) a liberalização comercial se realizou de forma paulatina, tanto que após sua entrada na 

Organização Mundial do Comércio (OMC), em 2001, os superávits comerciais se expandiram de 
forma relevante. Em 2006, a China já participava com 10% das exportações mundiais de bens 
manufaturados, contra cerca de 4% para o total da América Latina, segundo dados da OMC." 
BARBOSA, Alexandre de Freitas. China e América Latina na nova divisão internacional do trabalho. 
In: LEÃO, Rodrigo Pimentel Ferreira; PINTO, Eduardo Costa; ACIOLY, Luciana (orgs.). A China na 
Nova Configuração Global: impactos políticos e econômicos. Brasília: IPEA, 2011. 
33 GRAU, Eros Roberto. Direito, conceitos e normas jurídicas. Revista dos Tribunais, São Paulo, 

1988, p. 130-153. 
34 “A verdadeira totalidade, a totalidade do materialismo dialético, (...) é urna unidade concreta de 

forças opostas em uma luta recíproca; isto significa que, sem causalidade, nenhuma totalidade viva 
é possível e que, ademais, cada totalidade é relativa; significa que, quer em face de um nível mais 
alto, quer em face de um nível mais baixo, ela resulta de totalidades subordinadas e, por seu turno, 
é função de uma totalidade e de urna ordem superiores; segue-se, pois, que esta função é 
igualmente relativa. Enfim, cada totalidade é relativa e mutável mesmo historicamente: ela pode 
esgotar-se e destruir-se - seu caráter de totalidade subsiste apenas no marco de circunstâncias 
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Assim, a experiência chinesa se assemelha a um novelo de lã em que para 

desvendá-la é necessário desatar emaranhados de nós, os quais equivalem às 

articuladas engrenagens que nunca se acionam sozinhas, mas sim em uma 

interdependência global constantemente recalibrada entre Estado, planejamento e 

mercado. 

No intuito de desvendar a origem e atuação destas engrenagens, este 

trabalho se divide em três capítulos, além desta introdução e da posterior conclusão. 

O Capítulo 1 busca sedimentar conceitos e fatos históricos da Era Mao Zedong 

(1949-1976) e articulá-los com a trajetória da regulação do trabalho do período. 

O segundo capítulo tem o objetivo de retratar a dinâmica de acumulação 

chinesa do século passado conformando-o com o processo de globalização, com a 

trajetória da regulação do trabalho na transição para a economia socialista de 

mercado chinesa, além de dedicar-se aos conflitos distributivos próprios do mundo 

do trabalho que emergiram após a Reorientação da Estratégia de Desenvolvimento 

e o ferramental jurídico que germina naquelas condições materiais. 

O Capítulo 3 cuida brevemente do debate teórico acerca da relação entre 

regulação do trabalho e desenvolvimento nacional e, sob tal perspectiva, discute a 

nova dinâmica de acumulação chinesa pautada pela inovação e o papel que a 

regulação trabalhista desempenha nela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
históricas determinadas e concretas." LUKÁCS, G. O jovem Marx e outros escritos de filosofia. Rio 
de Janeiro: Editora UFRJ, 2007, p. 57. 
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1. GESTANDO E EDIFICANDO O GIGANTE CHINÊS 

1.1 ERA MAO ZEDONG E A REGULAÇÃO SOCIALISTA DO TRABALHO 

CHINESA 

Fellow Delegates, we are all convinced that our work will go down in the 
history of mankind, demonstrating that the Chinese people, comprising one 
quarter of humanity, have now stood up. The Chinese have always been a 
great, courageous and industrious nation; it is only in modern times that 
they have fallen behind. And that was due entirely to oppression and 
exploitation by foreign imperialism and domestic reactionary governments. 
For over a century our forefathers never stopped waging unyielding 
struggles against domestic and foreign oppressors, including the 
Revolution of 1911 led by Dr. Sun Yat-sen, our great forerunner in the 
Chinese revolution. Our forefathers enjoined us to carry out their unfulfilled 
will. And we have acted accordingly. We have closed our ranks and 
defeated both domestic and foreign oppressors through the People's War 
of Liberation and the great people's revolution, and now we are proclaiming 
the founding of the People's Republic of China. From now on our nation will 
belong to the community of the peace-loving and freedom-loving nations of 
the world and work courageously and industriously to foster its own 
civilization and well-being and at the same time to promote world peace 
and freedom. Ours will no longer be a nation subject to insult and 
humiliation. We have stood up. Our revolution has won the sympathy and 
acclaim of the people of all countries. We have friends all over the world.35  

 
 “A China ergueu-se! Nunca mais será um país humilhado!”, bradou Mao 

Zedong ao proclamar a República Popular da China em 1º de outubro 1949, diante 

do êxito da Revolução Nacional-Popular que liderara após séculos de dominação 

do solo chinês pelas potências estrangeiras36. 

A Revolução, que sintetizou um longo processo de conflitos políticos e 

armados, expressava um movimento mundial de liquidação dos chamados “Antigos 

Regimes” iniciados pela Revolução Francesa, em 1789 e aprofundado pela 

Revolução Russa, de 191737. 

 
E os impactos da Revolução de 1949 são também fundamentais para 
explicar a trajetória futura da China. A revolução varre do solo chinês as 
forças responsáveis pelo atraso, paralisia e pelas tendências 
desagregadoras do país. São eliminados os restos das antigas 

                                                           
35 The chinese people have stood up!, 21 set. 1949. Disponível em: 

http://www.commonprogram.science/documents/21-9-1949.pdf. Acesso em: 13 mar. 2019.  
36 “A China entrou no século XX sob o estigma da humilhação nacional. Parte do seu território, 

inclusive de sua capital estava ocupada por oito potências estrangeiras – Inglaterra, Estados Unidos, 
Alemanha, França, Rússia czarista, Japão, Itália e Áustria.” 
CARRION, Raul K. M. A Construção do Socialismo na China e as Reformas Econômicas Pós-
Revolução Cultural, 2004. Disponível em: 
http://www.raulcarrion.com.br/Monografia_Socialismo_China.pdf. Acesso em: 13 mar. 2019.  
37 OLIVEIRA, Amaury Porto de. A Revolução Chinesa Passada no Calidoscópio, 2011, p. 1-15. 

Disponível em: http://www.gr.unicamp.br/ceav/content/pdf/Amaury_Porto_de_Oliveira-
A_Revolucao_chinesa_Passada_no_Calidoscopio.pdf. Acesso em: 11 mar. 2019.  
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burocracias civis e militares que sobreviveram à queda do império, 
os proprietários de terras parasitários que viviam de rendas e as 
camadas burguesas ligadas ao comércio exterior, criadas com a 
ocupação de regiões do país por potências estrangeiras.38 (grifo 
nosso). 
 

Assim, o exército camponês de Mao, ao quebrar o imobilismo tradicional39 

da sociedade chinesa, criou as condições políticas necessárias ao rompimento do 

ciclo de dominação estrangeira, em favor da edificação socialista e da utilização do 

planejamento econômico e da hegemonia estatal sobre os setores estratégicos da 

economia, anulando assim o aspecto espontâneo inerente à ação das leis 

econômicas40. 

Este capítulo tem o escopo de, fundado majoritariamente em documentos 

estatais oficiais e revisão bibliográfica, lançar luz de maneira panorâmica e 

descritiva sobre os alicerces que assentaram os passos do gigante asiático a partir 

da Revolução de 1949. 

CHAPTER IV. ECONOMIC POLICY  
ARTICLE 26. The basic principle for the economic construction of the 
People's Republic of China is to develop production and bring about 
a prosperous economy through the policies of taking into account 
both public and private interests, of benefiting both labour and 
capital, of mutual aid between the city and countryside, and 
circulation of goods between China and abroad. The state shall 
coordinate and regulate state-owned economy, co-operative economy, the 
individual economy of peasants and handicraftsmen, private capitalist 
economy and state capitalist economy, in their spheres of operations, 
supply of raw materials, marketing, labour conditions, technical equipment, 
policies of public and general finance, etc. In this way all components of the 
social economy can, under the leadership of the state-owned economy, 
carry out division and co-ordination of labour and play their respective parts 
in promoting the development of the social economy as a whole. 
ARTICLE 35. Industry: In order to lay the foundation for the 
industrialization of the country, the central point of industrial work 
shall be the planned, systematic rehabilitation and development of 
heavy industry, such as mining, the iron and steel industry, power 

                                                           
38 OLIVEIRA, C. B. A. Reformas econômicas na China. Economia Política Internacional: análise 

estratégica, Campinas, n. 5, abr./jun. 2005, p. 3-8. 
39 “Durante o império a crença era de que a China continuava a ser a potência que fora em séculos 

anteriores. O rápido desenvolvimento científico e tecnológico auferido pelos países que obtiveram 
êxito em realizar suas revoluções industriais era ignorado, bem como as diversas derrotas militares 
ocorridas no passado próximo. A sociedade chinesa, milenar, mantinha o entendimento de que sua 
cultura era superior e que seu “modelo” não poderia estar errado. Esta paralisia tinha origem, em 
grande medida, nos valores do confucionismo e significava, em última instância, o reconhecimento 
das decisões do imperador como emanadas de Deus.(...) Por meio dos processos revolucionários o 
Estado chinês criava as bases para a centralização do poder nas mãos do partido comunista e, 
consequentemente, os meios para levar adiante uma estratégia de industrialização com forte 
controle estatal1. Com esses processos quebravam-se o imobilismo e a paralisia.” 
MILARÉ, L. F. L.; DIEGUES, A. C. Contribuições da Era Mao Tsé-Tung para a Industrialização 
Chinesa. Rev. Econ. Contemp., Rio de Janeiro, v. 16, n. 2, mai.-ago. 2012, p. 359-378. 
40 JABBOUR, Elias. A historicidade e o sucesso do “socialismo de mercado” chinês. Revista Espaço 

Acadêmico, v. 9, n. 101, out. 2009 [Dossiê: 60 anos da revolução chinesa], p. 95. 
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industry, machine-making industry, electrical industry and the main 
chemical industries, etc. At the same time, the production of the textile 
industry and other light industries beneficial to the national welfare and to 
the people's livelihood shall be restored and increased so as to meet the 
needs of the people's daily consumption.41   
The emphasis in our country's construction is on heavy industry. The 
production of the means of production must be given priority that's settled. 
But it definitely does not follow that the production of the means of 
subsistence, especially grain, can be neglected. Without enough food 
and other daily necessities, it would be impossible to provide for the 
workers in the first place, and then what sense would it make to talk 
about developing heavy industry? Therefore, the relationship between 
heavy industry on the one hand and light industry and agriculture on the 
other must be properly handled.42 (grifo nosso) 

 

Tentando construir a compreensão dos alicerces do fenomenal 

desenvolvimento chinês, majoritariamente, se parte da análise de sua dinâmica de 

acumulação pós-Reorientação da Estratégia de Desenvolvimento, ou seja, a partir 

de 1978. 

Entretanto, esta perspectiva é fundada em uma leitura que compreende a 

chamada Reforma de Abertura chinesa como o elemento que propiciara o 

crescimento nacional de maneira isolada. 

Porém, conforme já fora exposto, nada no projeto chinês é tão monótono. 

Tal leitura expressa a incompreensão, proposital ou não, que circunda o 

processo de Reorientação chinês, uma vez que o considera como meramente uma 

combinação de privatizações e desregulamentações, ignorando todo processo 

histórico em que está envolvida inclusive a viabilização da Reorientação da 

Estratégia de Desenvolvimento ocorrida em 1978. 

Assim, vale destacar as palavras de Elias Jabbour e Fernando Luiz de 

Paula43 que frisam que  

do ponto de vista da mudança estrutural, diferentemente das experiências 
latino-americanas, o “Estado Revolucionário” fundado em 1949 teria 
fincado as bases para o catching up pós-1978, estabelecendo: 1) uma 
unidade política, controle pleno de seu território e, diferentemente de seus 
vizinhos desenvolvimentistas (Japão, Coreia do Sul e Taiwan), grande 
margem de manobra para escolhas estratégicas próprias, sem 
interferência de outras potências; 2) uma preexistente sólida indústria de 

                                                           
41 The common program of the chinese people's political consultative conference, 29 set. 1949. 

Disponível em: 
http://www.commonprogram.science/documents/THE%20COMMON%20PROGRAM.pdf. Acesso 
em: 11 mar. 2019.  
42 ZEDONG, Mao. On the ten major relationships, 1956. Disponível em: 

https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-5/mswv5_51.htm#v5_71. 
Acesso em: 12 mar. 2019.  
43 JABBOUR, Elias; PAULA, Luiz Fernando de. A China e a “socialização do investimento”: uma 

abordagem Keynes-Gerschenkron-Rangel-Hirschman. Revista de Economia Contemporânea, v. 22, 
n. 1, 2018. 
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base; 3) pequenas e médias unidades produtivas espalhadas pelo interior 
do país, que seriam, em grande parte, convertidas posteriormente nas 
TVEs; e 4) preexistência de instituições forjadas à planificação 
econômica.44  
 

Desta forma e retomando os primeiros passos após a proclamação da 

República Popular da China, em contraponto ao entendimento de que 

exclusivamente o ano de 1978 seria fulcral, esta seção tem a finalidade de resgatar 

panoramicamente e na trilha de documentos governamentais econômicos, políticos 

e jurídicos o legado da Era Mao Zedong, que perdurou de 1949 a 1976 e a trajetória 

da regulação do trabalho no período de economia planificada.  

 

1.1.1 O Programa Normal (1949-1954) 

 

De volta a 1949, herdando uma economia falida com taxas crescentes de 

inflação, agricultura em estado de colapso, sofrendo cronicamente de um sistema 

de propriedade da terra e exploração arbitrária e desumana, fome nos campos e 

nulas reservas cambiais, o novo governo inicialmente concentrou seus esforços 

para reabilitar um país devastado pela guerra civil que ocorrera entre nacionalistas 

e comunistas no período de 1927 a 1948.45  

 
China, whose voyage differed from the common western path, offers some 
remarkable puzzles. Firstly, unlike the dispersive powers in European 
countries before the modern epoch, China enjoyed the centralized and 
powerful administration in its long history. Secondly, in contrast to the 
concentration of state power during the state-building in Western Europe, 
China experienced the destruction of the former centralized state 
following the fall of the Chinese empire. Under these circumstances, 
several political groups could be identified through their distinct agendas in 
re-building a centralized state power. Finally, China’s state-building project 
was eventually completed by the communists. Therefore, distinct from the 
prototype of the Western states, specific political and social features could 
be perceived in China’s state-building project.46 (grifo nosso) 
 

Para viabilizar a institucionalização do novo Regime, foi fundada pelo 

Partido Comunista da China uma Conferência para reunião de toda frente ampla 

                                                           
44 PAULA, Luiz Fernando de; JABBOUR, Elias. A China e seu Catching Up: Uma abordagem 

desenvolvimentista clássica. Disponível em: http://www.luizfernandodepaula.com.br/ups/a-china-e-
seu-catching-up.pdf. Acesso em: 19 mar. 2019. 
45 GONÇALVES, A. Chinas swing from a planned soviet-type economy to an ingenious socialist 

market economy: an account of 50 years. Working Papers Series, Social Sciences Research 
Network, 2006. 
46 HE, Jiangsui. Identifying mistakes to discipline a New State: The rectification campaigns in China's 

land reform, 1946-1952. PhD, University of California, 2008, p. 9-10. 
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que legitimava e sustentara a proclamação de sua República Popular. A 

Conferência foi denominada de Conferência Consultiva do Povo Chinês e reuniu 

delegados de mais de 20 organizações, grupos e “partidos patrióticos 

democráticos”. 

Assim, a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC)47 se 

forja sobre a política maoísta de 16 caracteres48 enquanto um órgão importante de 

cooperação multipartidária e consulta política sob a liderança do Partido Comunista 

da China, sendo expressão da democracia socialista e, definitivamente, um arranjo 

institucional com características chinesas que tem como os principais pilares a 

democracia e a unidade49. 

A CCPPC tem, desde então, formado o símbolo da propaganda da 

coexistência do PCC com outras organizações e partidos.50 

 
Our conference is composed of more than six hundred delegates, 
representing all the democratic parties and people's organizations of China, 
the People's Liberation Army, the various regions and nationalities of the 
country and the overseas Chinese. This shows that ours is a conference 
embodying the great unity of the people of the whole country.51 
 
662 delegates representing 45 different organizations as well some special 
invited guests are convening. 585 delegates are qualified to vote, from 
whom 323 are CCP member. There are 69 women present, 7 persons 

                                                           
47 Cf. The common program of the chinese people's political consultative conference, 29 set. 1949. 

Disponível em: 
http://www.commonprogram.science/documents/THE%20COMMON%20PROGRAM.pdf. Acesso 
em: 11 mar. 2019. 
48 “The General Outline of the Statutes of the Chinese People's Political Consultative Conference 

stipulates that the CPPCC promotes the participation of all parties and non-partis parties of the 
Chinese People's Political Consultative Conference in accordance with the principle of long-term 
coexistence, mutual supervision, courage, and dissatisfaction between the Communist Party of China 
and various democratic parties and non-party members. The unity and cooperation of the people fully 
reflects and exerts the characteristics and advantages of the socialist party system in China. The 16-
character policy of "long-term coexistence, mutual supervision, courage, and honor and disgrace" is 
the basic policy of cooperation between the Communist Party of China and various democratic 
parties. This policy was supplemented and perfected based on the principle of "long-term coexistence 
and mutual supervision" proposed by Mao Zedong in 1956, based on the fundamental changes in 
China's class relations, combined with the new situation and new tasks in the new era of socialist 
construction. This policy fully reflects the relationship between China's new socialist parties.” 
Disponível em: http://www.cppcc.gov.cn/2011/12/16/ARTI1513309181978134.shtml. Acesso em: 11 
mar. 2019. 
49 Introdução à Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Disponível em: 

http://www.cppcc.gov.cn/zxww/newcppcc/zxgk/index.shtml. Acesso em 11 mar. 2019.  
50 GONÇALVES, op. cit., 2006. 
51 The chinese people have stood up!, 21 set. 1949. Disponível em: 

http://www.commonprogram.science/documents/21-9-1949.pdf. Acesso em: 13 mar. 2019.  
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represent different religious movements: Buddhism (2) and Christianity 
(5).The Islam representatives are incorporated in the minority delegates.52 
 

Fruto dos esforços da Conferência foi a construção de um documento 

síntese nomeado de “Programa Comum”53. Este permaneceu em vigor de 1949 a 

1954, ano em que fora promulgada a nova Constituição da República Popular da 

China. 

Desta forma, o Programa serviu como um documento de transição para 

institucionalização do Regime e que marcou os primeiros passos inclusive para ser 

possível um consenso para materialização da nova Constituição. 

 
Held on September 21, 1949 in Beiping (now Beijing), the First Plenary 
Session of the CPPCC was attended by representatives from the 
Communist Party of China, all democratic parties, personages without party 
affiliation, mass organizations, regions, the Chinese Peoples Liberation 
Army, ethnic groups, overseas Chinese and other patriotic democrats . The 
Session exercised the functions and powers of the National Peoples 
Congress (NPC) and represented the will of the people of the whole 
country. It adopted a provisional constitution entitled the Common 
Program of the CPPCC, the Organic Law of the CPPCC and the 
Organic Law of the Central Peoples Government of the Peoples 
Republic of China. It selected Beijing as the capital of the Peoples 
Republic of China, made the five-star red flag the national flag, chose the 
March of the Volunteers as the national anthem and decided that China 
should adopt the Gregorian calendar. The session also elected the First 
National Committee of the CPPCC and the Central Peoples Government 
Council of the Peoples Republic of China. It proclaimed the founding of 
the Peoples Republic of China and turned the first page in the history 
of New China. 
After the founding of New China, as a united front and consultative 
organization, the National Committee of the CPPCC and its Standing 
Committee played an important role in frequent consultations on the 
implementation of the states general principles and made great 
contributions to restoring and developing the national economy, 
consolidating the newly emerged peoples political power, assisting the 
government in carrying out social reforms and expanding the peoples 
democratic united front. 
The First Session of the First NPC was held in September 1954. It adopted 
the Constitution of the Peoples Republic of China. In December of the 
same year, the CPPCC Charter was passed at the First Session of the 
Second National Committee of the CPPCC. The Charter states that the 
Common Program has been replaced by the Constitution and that the 
Plenary Session of the CPPCC will no longer exercise the functions 
and powers of the NPC. But the CPPCC will continue to exist and play 
the role of a united front organization. After the First Session of the 
Second National Committee of the CPPCC, local committees of the 
CPPCC were established respectively in all provinces, autonomous 

                                                           
52 The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954: the first plenum of the CPPCC 

of September 21, 1949 – September 30, 1949. Disponível em: 
http://www.commonprogram.science/CPPCCconference.html. Acesso em: 10 mar. 2019. 
53 Cf. ENLAI, Zhou. Characteristics of the draft common programme of the people’s political 

consultative conference, 22 set. 1949. Disponível em: 
http://www.commonprogram.science/documents/charateristics.pdf. Acesso em: 13 fev. 2019.  
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regions and municipalities directly under the Central Government.54 
(grifo nosso) 
 

Segundo o Programa, a economia deveria consistir em três setores: o setor 

estatal, no qual o governo controlaria as grandes indústrias, as minas, empresas 

públicas e empresas de serviços públicos; o setor agrícola, composto por fazendas 

individuais que seriam gradualmente transformadas em unidades coletivas; o setor 

privado, constituído por empresas de médio porte que permaneceriam nas mãos 

de pequenos e médios capitalistas. Dos três, o setor estatal deveria assumir a 

posição de liderança econômica, combinando os papéis de motor e catalisador 

no processo produtivo nacional para evitar o ressurgimento do setor privado, fonte 

das “antigas relações de produção” superadas durante a revolução.55 

No que se refere ao setor agrícola, como em outras partes do Terceiro 

Mundo, a Reforma Agrária era uma questão central na revolução chinesa e, em 

geral, sobre a qual seu sucesso se baseava. Assim, o artigo 27 do Programa dispôs 

que: 

 
ARTICLE 27. Agrarian reform is the necessary condition for the 
development of the nation's productive power and for its 
industrialization. In all areas where agrarian reform has been carried out, 
the ownership of the land acquired by the peasants shall be protected. In 
areas where agrarian reform has not been carried out, the peasant masses 
must be set in motion to establish peasant organisations and to put into 
effect the policy of "land to the tiller" through such measures as the 
elimination of local bandits and despots, the reduction of rent and interest 
and the distribution of land.56 (grifo nosso) 
 

Neste sentido, nas palavras de Arnaldo Gonçalves, a Lei de Reforma 

Agrária57 aprovada no início dos anos 50 tinha três objetivos: (i) a abolição do 

                                                           
54 A Brief History of the CPPCC. 2012. Disponível em: 

http://www.cppcc.gov.cn/zxww/2012/07/03/ARTI1341301498359101.shtml. Acesso em: 11 fev. 
2019.  
55 GONÇALVES, op. cit., 2006. 
56 The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954: Preamble and Chapter 1 of 

the Common Program. Disponível em: http://www.commonprogram.science/chapter1.html. Acesso 
em: 13 fev. 2019. 
57 “Following the liberation of China in 1949, the central government of the People's Republic of China 

published a Land Reform Law on June 30, 1950. The law abrogated ownership of land by landlords 
and introduced peasant landownership. During the winter of 1950-51, land was confiscated from 
former landlords and redistributed to landless peasants and owners of small plots, as well as to the 
landlords themselves, who now had to till the land to earn a living. The reform liberated productive 
forces, increased the productivity of agriculture, and laid the basis for the industrialization of China. 
The law defined the principles and methods for the expropriation and re-allocation of land. It protected 
the interests of rich peasants, middle peasants (meaning self-sufficient peasants) and renters of small 
plots, as well as the national bourgeoisies, so as to preserve and develop the productive forces as 
rapidly as possible. Nearly 310 million people were involved in carrying out land reform movement in 
the newly liberated areas. Around 300 million peasants who had little or no land were assigned some 
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sistema de propriedade feudal e a neutralização dos proprietários rurais; (ii) a 

redistribuição da terra para os camponeses pobres que eram o núcleo principal da 

população rural; (iii) a proteção dos interesses dos pequenos e médios agricultores 

e o seu isolamento da influência dos proprietários de terras, de modo a assegurar o 

fornecimento de alimentos à população chinesa58. 

 
A lei sobre a reforma agrária de junho de 1950 confiscou terras dos 
grandes proprietários e as redistribuiu para cerca de 300 milhões de 
camponeses pobres e médios. Em menos de três anos mais de 50% das 
terras mudou de mãos e o número de camponeses pobres se reduz de 
60% para 30% no total da população.59 

 

No que concerne à regulação do trabalho, o período de 1.949 a 1.978 é 

conhecido como o período de Economia Planejada Tradicional em que os 

determinantes do Sistema de Seguridade Social estavam intimamente estruturados 

com a economia planejada. 

Neste sentido, é desta época que data uma das estruturas que sintetizava 

a organização do bem-estar60 chinês e que ficou conhecida como “danwei” (work 

unit; unidade de trabalho) e a política “iron rice bowl”, no que se refere à provisão e 

estabilidade de emprego.  

 
As a basic socioeconomic institution in Mao’s China, danwei refers to 
SOEs, state agencies, government departments, and other 
organizations in the public sector. Among them, SOEs were typical. 
Danwei controls personnel, provides communal facilities, operates 
independent accounts and budgets, has an urban or industrial role, 
and is in the public sector. Functioning as a self-sufficient “mini 
welfare state”, the danwei system was composed of three basic 

                                                           
47 million hectares of land plus farm implements, livestock and buildings. The peasants were relieved 
of rent payments equivalent to 35 billion kilograms of grain per year. By the spring of 1953, with the 
exception of Taiwan and the ethnic minority regions of Xinjiang and Tibet, land reform was basically 
complete, and the peasants had achieved genuine liberation. The feudal system of landownership 
that had existed for more than 2,000 years was completely destroyed and the landlord class was 
eliminated.” 1950: The Land Reform, 15 set. 2009. Disponível em 
http://www.china.org.cn/features/60years/2009-09/15/content_18530605.htm. Acesso em: 12 mar. 
2019. The agrarian reform Law of the people’s of China. Peking: Foreign Languages Press, 1950. 
Disponível em: http://www.bannedthought.net/China/MaoEra/Rural/AgrarianReformLawOfPRC-
1950.pdf. Acesso em: 12 mar. 2019.  
58 GONÇALVES, op. cit., 2006. 
59 ANDRADE, Everaldo de Oliveira. A Revolução Chinesa. Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2305662/mod_resource/content/1/A%20revolu%C3%A7ao
%20chinesa%20e%20a%20revolu%C3%A7%C3%A3o%20cultural.pdf. Acesso em: 05 jan. 2019. 
60 Bem-Estar no que se refere e em paralelo às experiências de Welfares States, ou seja, estruturas 

estatais que garantiam acesso da população a uma série de direitos sociais como educação pública, 
saúde pública e etc. 



44 
 

elements: job tenure (iron rice bowl), an egalitarian wage (big rice 
pot), and a welfare package.61 
 
By the mid-1950s all urban workers in China were employed either by state-
owned or collective enterprises. Under the system of allocating work in 
those enterprises, the state had the power to assign workers to various 
jobs. Since such assignments were both arbitrary and permanent, the 
system came to be known as the "iron rice bowl." This was a guarantee that 
once a worker was hired he could never be fired and could only be 
promoted, not demoted.62 
 

Li Mingfu63 aponta que os benefícios assegurados no período se dividiam 

em três categorias: (i) direitos sociais providos pelo Estado diretamente; (ii) direitos 

sociais realizados pelas unidades de trabalho e os (iii) direitos sociais realizados e 

providos pelas cooperativas coletivas rurais; sendo que o modo dominante se dava 

nas unidades de trabalhos. 

Não por acaso a literatura situou o danwei chinês como um tipo de 

organização de bem-estar chamado de bem-estar ocupacional [occupational 

welfare]64, uma vez que o acesso às garantias de direitos sociais estavam 

interligadas com o espaço ocupacional.  

Ou seja, os empregados dependiam de suas unidades de trabalho para 

usufruir de vários serviços públicos como saúde pública, educação pública e 

moradia que eram garantidos de maneira vitalícia:  

 
Since the fifties, occupational welfare has been the predominant 
mode by which welfare benefits and services are distributed in China. 
Work units, or danwei, provide their members with comprehensive welfare 
'from the cradle to the grave. Urban employees depend on their work units 
for a wide range of benefits and services covering health insurance, 
retirement pensions, housing, nurseries, canteens, bathing facilities, 
various kinds of subsidies both in cash and in kind and, in large state 
organisations, even hospitals and schools.65 (grifo nosso) 

                                                           
61 YEE, Rita Kwok Hoi. Impact of Reforms on the Labour System in China. Policy and Society, v. 25, 

n. 1, 2006, p. 157-77.  
62 Beijing Review.” Should the “Iron Rice Bowl” Be Smashed?”. 1979. 
63 MINGFU, Li. Research Report on Issues Concerning the Expansion of Social Security Coverage 

in China. Institute of International Labor and Social Security, MOHRSS, s/data.  Disponível em: 
https://www.usp2030.org/gimi/RessourceDownload.action;jsessionid=X1tQZAV5Te4nyeU5JPcAkS
b3Rv3KI-AOq-qvc13vHSr4XcYTBu1M!-1825323354?id=15047. Acesso em: 10 fev. 2019. 
64 “'Occupational welfare' includes 'those benefits that accrue to wage and salary earners over and 

above their pay, including those referred to as fringe benefits' (BRYSON, 1992: 131) and covers, in 
Britain for example, such benefits as private pension schemes, paid holidays, sick pay, death benefits, 
cheap meals, motor cars and season tickets. With few exceptions these are the 'prerogatives of the 
private sector' (Rein and Rainwater, 1986: vii). Entitlement to occupational welfare is based not on 
citizenship but on the job status which applies to selected groups of the working population according 
to merit, work performance and productivity (Abel-Smith and Titmuss, 1974: 31; Taylor-Goodby and 
Dale, 1981: 159-60).” LÜTHJE, Boy; LUO, Siqi; ZHANG, Hao. Beyond the Iron Rice Bowl: regimes 
of production and industrial relations in China. Chicago: University Chicago Press, 2013, p. 11-12. 
65 LÜTHJE; LUO; ZHANG, op. cit., p. 11-12. 
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Desta forma, os espaços ocupacionais funcionavam não só como o lugar 

em que os empregados urbanos trabalhavam, mas como um tipo de espaço que 

alguns teóricos chamaram de vila urbana, ou microcosmo de uma comunidade 

urbana e organização de bem-estar, ou uma estrutura social multifuncional, ou 

ainda, que o bem-estar ocupacional tornou as unidades de trabalho [work units] em 

mini Estados de Bem-Estar Social66. 

 
The danwei is therefore more than just a workplace. It brings the state 
and its state-sector urban citizens together and articulates a relationship of 
entitlements and obligations between them. But the danwei is also more 
than just the meeting place between state and society. In a 'redistributive 
economy’ (Polanyi 1977; Szelenyi 1983; Kornai 1984; Nee 1989, 1990; 
Walder 1992; Lee 1994) which collects and distributes goods through 
centralized decision making and bureaucratic hierarchies, danwei has 
become the principal organizational framework through which the socialist 
state allocates resources and redistributes income. Danwei membership is 
an important status because it entitles a worker to the goods and incomes 
'redistributed7 by the state to its urban population. In market economies, 
suchgoods and incomes would have been supplied basically through the 
market.67 
 

Para se dimensionar a estrutura do danwei, Ming Kawn Lee exemplifica: 

 
The Dagang Petroleum, for example, had 189 canteens, 37 nurseries, 9 
hospitals, 37 clinics, 30 primary schools, 21 secondary schools, and 
numerous shops, grocery stores, bathrooms and other facilities. It 
was a typical example of a 'da erh chuan' work unit, i.e. it was large and all-
embracing (Dagang Shiyou Guanli Ju, 1996:70-71). Smaller work units may 
not have as many facilities and services. Nevertheless, they tend to be 'xiao 
erh chuan', i.e. small but also all-embracing.68 (grifo nosso) 
 

Ainda no que se trata do danwei, segundo Ho-Lup Fung69, seus pilares se 

sintetizavam, prioritariamente, na garantia de entrada no mercado de trabalho e na 

estabilidade, uma vez que o Estado retirara dos empregadores a prerrogativa da 

demissão.  

Isto porque acreditava-se que os empregadores preocupavam-se sobretudo 

com questões referentes à eficiência e produtividade no curto prazo e sob uma 

perspectiva individual e microeconômica, sem levar em conta o papel que os 

                                                           
66 Idem, ibidem. 
67 XIE, Yu; LAI, Qing; WU, Xiaogang. Danwei and social inequality in contemporary urban China. 

Research in the Sociology of Work, v. 19, p. 283, 2009. 
68 Idem, p. 12.  

69 FUNG, Ho-Lup. The Making and Melting of the “Iron Rice Bowl” in China 1949 to 1995. Social 

Policy & Administration, v. 35, n. 3, 2002, p. 258-73. 
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empregos desempenhavam na política macroeconômica socialista. Assim, as 

demissões, se necessárias, deveriam ser executadas sob a orientação e 

coordenação macroeconômicas gerais da economia planejada. Considerações em 

nível micro sobre demissão deveriam ser incorporadas às políticas sociais e 

econômicas do regime. 

Neste sentido, Fung também contribui com importante debate acerca das 

ferrenhas críticas aos programas socialistas de garantia e estabilidade no emprego, 

uma vez que tais análises ortodoxas afirmam que as políticas socialistas 

mencionadas seriam o caminho para o desequilíbrio fiscal e à ineficiência 

econômica e responsáveis, inclusive, pelo fracasso econômico dos regimes 

socialistas. 

No entanto, ponderou o teórico que essas críticas se concentraram 

principalmente na eficiência sob uma perspectiva empresarial, ignorando o contexto 

e perspectiva própria da economia planejada. E que, embora fosse possível que os 

regimes socialistas não estivessem cientes dos problemas de ineficiência em nível 

micro, eles estavam mais preocupados com a eficácia e a produtividade no nível 

macroeconômico, do que no nível empresarial.  

Desta forma, segundo ele, a determinação da gestão macroeconômica foi 

considerada mais importante do que a sobrevivência de empresas individuais, e a 

relação “trabalhador-Estado” recebeu mais atenção do que a relação “trabalhador-

empresa”. 

 
Although the Chinese regime was ideologically committed to full 
employment protection, it was not insensitive to the problems deriving from 
this policy orientation. In the event, various organizational and market 
attempts were made to trim down the size of the iron rice bowl. The regime 
was not, as we generally assume, economically deterministic. Rather, it 
was a matter of focusing on macro issues. The economic rationality 
of the planned economy was prioritized on macro-planning balances 
rather than efficiency at the unit level. The socialist regime constantly 
reiterated that the growth of the labour force, jobs and the income level 
were to correspond to the growth of the economy. This concept of integral 
balancing was characteristic of a planned economy, and the regime took 
up the role of steering the labour force to meet developmental goals.70 
 

Ainda no que se refere ao instituto tigela de aço de arroz [“iron rice bowl”], 

este se caracterizava pelo três velhos aços [“three old irons”]: emprego vitalício,a  

                                                           
70 FUNG, Ho-Lup. The Making and Melting of the “Iron Rice Bowl” in China 1949 to 1995. Social 

Policy & Administration, v. 35, n. 3, 2002, p. 258-73. 
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tigela de aço de arroz; salários igualitários de administração centralizada, os salários 

de aço e gestão e provisão dos empregos, as cadeiras de aço [“iron chair”].71 

Ademais, nas palavras de Ng Sek e Malcom Warner72, o instituto era 

endêmico nas empresas estatais (State Owned Enterprises; SOEs), ou seja, os 

trabalhadores rurais e os trabalhadores das empresas coletivas (Collectively-Owned 

Enterprises; COEs) não tinham acesso à tais benesses. 

 
Occupational welfare follows from an employment relation which relates the 
individual to the state and which at the same time defines the former's rights 
and entitlements and the latter's obligations. Such rights and entitlements 
are not extended, however, to all citizens. They are limited only to a 
selected sector of the citizenry: urban workers in employment in the 
state sector. This means, in the early 1950s, around 80 per cent, in the 
late 1980s, around 70 per cent, and in 1996, 66.7% of the urban labour 
force (State Statistical Bureau 1989:101; Hu 1996:126; see also Table 
1.4).73(grifo nosso) 
 

Desta forma, o Estado não apenas responsabilizava-se pelas políticas 

econômicas e públicas de criação de empregos, como também intervinha em todos 

os outros aspectos de provisão e manutenção dos vínculos empregatícios. 

Expressão disso são importantes documentos da época que guardam as primeiras 

expressões da regulação do trabalho após a Revolução de 1949. 

Primeiramente, o próprio Programa Comum já assegurara em seu artigo 32 

o instituto do contrato coletivo de trabalho aos trabalhadores das empresas 

privadas, uma carga-horária de 8 a 10 horas de trabalho nas empresas privadas e 

estatais, a fixação de salário mínimo e seguridade: 

 
ARTICLE 32. The system of worker's participation in the administration of 
production shall, for the present period, be established in state-owned 
enterprises. This means that factory administrative committees shall be set 
up under the leadership of the factory managers. In privately-owned 
enterprises, in order to carry out the principle of benefitting both labour and 
capital, collective contracts shall be signed by the trade union, representing 
the workers and employees, and the employer. For the present period, an 
eight to ten-hour day should in general be enforced in publicly and privately 
operated enterprises, but under special circumstances this matter may be 
dealt with at discretion. The people's governments shall fix minimum wages 
according to the conditions prevailing in various localities and trades. 
Labour insurance shall be gradually established. The special interests of 
juvenile and women workers shall be safeguarded. Inspection of industries 

                                                           
71 WARNER, M; ZHU, Y. Labour and management in the People's Republic of China: seeking the 

‘harmonious society’. Asia Pacific Business Review, v. 16, n. 3, jul. 2010, p. 285-98. Tradução livre. 
72 NG, S. H.; WARNER, M. China’s trade unions and management. Basingstoke: Macmillan and New 

York: St Martins Press, 1998. 
73 NG, S. H.; WARNER, M. China’s trade unions and management. Basingstoke: Macmillan and New 

York: St Martins Press, 1998. 

https://scholar.google.com/scholar?cluster=3417046763719397171&hl=pt-BR&as_sdt=0,5&sciodt=0,5
https://scholar.google.com/scholar?cluster=3417046763719397171&hl=pt-BR&as_sdt=0,5&sciodt=0,5
https://scholar.google.com/scholar?cluster=3417046763719397171&hl=pt-BR&as_sdt=0,5&sciodt=0,5
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and mines shall be carried out in order to improve their safety devices and 
sanitary facilities. 74 
 

Outras regulamentações, de caráter majoritariamente administrativo, que 

marcam o período inaugurando a regulação do trabalho pós-1949 são: 

 

a) Lei Sindical; 

b) Medidas provisórias da Federação de Sindicatos de Toda a China para o 

Estabelecimento de Contratos Coletivos em Empresas Industriais e 

Comerciais Privadas (1949)75; 

c) Medidas provisórias da Federação de Sindicatos da China para Relações de 

Trabalho e Gestão (1949)76; 

d) Normas do Ministério do Trabalho sobre procedimentos de resolução de 

disputas trabalhistas (1950)77; 

e) Medidas provisórias do Ministério do Trabalho para aliviar os trabalhadores 

desempregados (1950)78; 

f) Introdução ao Registro de pessoal técnico desempregado (1950)79; 

g) Regras Gerais para a Organização das Instituições Municipais do Trabalho 

emitidas pelo Ministério do Trabalho (1950)80; 

h) National Wage Reform (1952 e 1956); 

                                                           
74 The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954: Preamble and Chapter 1 of 

the Common Program. Disponível em: http://www.commonprogram.science/chapter1.html. Acesso 
em: 13 fev. 2019.  
75 Medidas provisórias da Federação de Sindicatos de Toda a China para o Estabelecimento de 

Contratos Coletivos pelo Trabalho e pelo Capital de Empresas Industriais e Comerciais Privadas, 22 
nov. 1949. Disponível em: https://www.chinacourt.org/law/detail/1949/11/id/1.shtml. Acesso em: 22 
fev. 2019. Tradução livre. 
76 Medidas provisórias da Federação de Sindicatos da China para Relações de Trabalho e Gestão, 

22 nov. 1949. Disponível em: www.chinalawedu.com/falvfagui/fg23051/14067.shtml. Acesso em: 22 
fev. 2019. Tradução livre. 
77 Normas do Ministério do Trabalho sobre procedimentos de resolução de disputas trabalhistas 

(Aprovado pelo Conselho do Governo em 16 de novembro de 1950).  Disponível em: 
https://www.chinacourt.org/law/detail/1950/11/id/25.shtml. Acesso em: 22 fev. 2019. Tradução livre.. 
78 Medidas provisórias do Ministério do Trabalho para aliviar os trabalhadores desempregados, 17 

jun. 1950. Disponível em: https://www.chinacourt.org/law/detail/1950/06/id/16.shtml. Acesso em: 22 
fev. 2019. Tradução livre. 
79 Ministério do Trabalho lançou uma introdução ao registro de pessoal técnico desempregado, 20 

mai. 1950. Disponível em: https://www.chinacourt.org/law/detail/1950/05/id/15.shtml. Acesso em: 22 
fev. 2019. Tradução livre. 
80 Regras Gerais para a Organização das Instituições Municipais do Trabalho emitidas pelo Ministério 

do Trabalho, 20 mai. 1950. Disponível em: https://www.chinacourt.org/law/detail/1950/05/id/14.shtml. 
Acesso em: 22 fev. 2019. Tradução livre.. 



49 
 

i) Decisão do Conselho de Governo sobre questões de trabalho e emprego 

(1952)81 Comitê Administrativo de Emprego do Conselho de Governo para a 

Unificação dos Desempregados (1952)82; 

j) Lei de Pensões (1951)83; 

k) Regras Internas de Trabalho das Empresas Estatais (1954)84. 

 

Henry R. Zheng85 reforça que mais de duas dúzias de regulamentações 

foram emitidas pelo governo chinês conformando o complexo básico de Direito do 

Trabalho pós-1949. O autor ressalta que em um contexto em que ainda reinava uma 

sistema de trabalho baseado na liberdade contratual, tais novas regulamentações 

priorizaram o caráter protetivo dos interesses dos empregados limitando o poder 

dos empregadores no que competia à demissão, pagamentos e segurança do 

trabalho, e aumentando o poder de barganha dos empregados por meio de 

instrumentos coletivos de organização, como os contratos coletivos. 

Além disso, ele pontua a maneira como a estatização das grandes 

empresas em meados de 1950 influenciaram o arcabouço jurídico mencionado, 

sendo que em 1956 praticamente todas as grandes empresas estavam sob controle 

estatal (SOEs, ou empresas estatais urbanas) ou eram coletivas, passando aos 

aparelhos estatais a administração da provisão e recrutamento para o trabalho. 

 
Assignment was based primarily on the dictates of state planning with little 
consideration for personal preference. The guiding slogan was (fucong 
zuguo fenpei) "obey the assignment of the motherland." The mobility of 
labor was tightly controlled [hukou]. Interregional transfer was very difficult, 
if not impossible, and it was not uncommon for husbands and wives to work 
in separate cities hundreds of miles apart. Ordinarily, enterprises could not 
dismiss employees simply for poor work performance and government 
labor departments seldom made adjustments in the labor force in response 
to economic factors. Enterprises were responsible for providing employees 
all social benefits, including housing, medical insurance, and pensions 
[danwei]. This close link between the enterprises and social welfare 

                                                           
81 Disponível em: cpc.people.com.cn/GB/64184/64186/66657/4492792.html. Acesso em: 22 fev. 

2019. Tradução livre. 
82 Comitê Administrativo de Emprego do Conselho de Governo para a Unificação dos 

Desempregados, 30 ago. 1952. Disponível em: 
www.chinalawedu.com/falvfagui/fg23051/17739.shtml. Acesso em: 22 fev. 2019. Tradução livre. 
83 Labour insurance regulations of the people's republic of China (Adopted by the 73rd Government 

Administrative Meeting of the Government Administration Council on February 23, 1951 and 
promulgated by the Government Administration Council on February 26, 1951). Disponível em:  
https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/817/Labour%20Insurance%20Regulations%201951.pdf. Acesso 
em: 23 fev. 2019. 
84 Disponível em: cpc.people.com.cn/GB/64184/64186/66659/4492982.html. Acesso em: 22 fev. 

2019. Tradução livre. 
85 ZHENG, Henry R. An Introduction to the Labor Law of the People's Republic of China, 1987. 
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contributed to the immobility of the labor force. In this context, labor 
law after 1956 largely focused on maintaining safe working 
conditions, regulating workers' compensation, pensions, and medical 
benefits, and certifyinum standards for labor assignment.86(grifo 
nosso) 
 

Em relação às regulamentações que guardavam a finalidade de provisão 

de emprego, Ho-lup Fung87  as contextualiza em um movimento estatal que, frente 

a um brutal desemprego, estimulava suas empresas públicas a recrutar os 

desempregados, fornecendo inclusive subsídios para possibilitar as contratações. 

Segundo o teórico, tal postura levou a um recrutamento massivo na área 

urbana, abrangendo 1,6 milhões de desempregados em três anos, o que fez com 

que os empreendimentos ficassem sobrecarregados com trabalho desnecessário. 

Desta forma, por meio de algumas regulamentações e do 1º Plano Quinquenal, 

visou-se uma alocação mais racional e eficiente da mão-de-obra. 

Para isso a liberdade de recrutamento no nível empresarial foi abandonada 

e adotou-se um sistema unificado de alocação de mão-de-obra. Dentro desse 

sistema, o emprego deveria seguir as necessidades dos planos nacionais, e as 

empresas precisavam se registrar nas agências de emprego locais para o 

recrutamento de funcionários. Como os trabalhadores técnicos, ou ainda, melhor 

qualificados eram raros na época, os pedidos de recrutamento precisavam obter a 

aprovação das autoridades superiores para que suas expertises não fossem 

desperdiçadas em atividades menos sofisticadas.  

Fung88 afirma que a economia nacional era vista como um tabuleiro de 

xadrez, com o governo como o jogador para mover a mão-de-obra de um quadrado 

para outro no interesse da máxima eficiência via posicionamento estratégico. Assim, 

além do caráter socialista da proteção trabalhista, a alocação de mão-de-obra no 

nível macro era um fator-chave que determinava o desenho de esquemas de 

mobilização para a entrada no emprego. 

                                                           
86 Idem, p. 386. 

87 FUNG, Ho-Lup. The Making and Melting of the “Iron Rice Bowl” in China 1949 to 1995. Social 

Policy & Administration, v. 35, n. 3, 2002, p. 258-73. 

88 Idem, ibidem. 



51 
 

Outras importantes expressões de tais intervenções estatais na regulação 

do trabalho, à época, se expressam nas duas Reformas Nacionais dos Salários que 

ocorreram em 1952 e, posteriormente, em 1956.89 

A Reforma de 1952 introduziu um sistema em que os salários eram 

baseados no preço das mercadorias, já a segunda Reforma, ocorrida em 1956 

substituindo a primeira, instaurou um salárioigualitário e de administração estatal 

centralizada: “In 1956, a "national wage reform" was completed where all formal 

employees were placed under an egalitarian centrally administered eight-grade 

wage scale, and wage levels were frozen for nearly two decades until 

1977.”90(grifo nosso) 

Ainda no que se refere às estruturas estatais de Bem-Estar Social, 

importante frisar a promulgação da Lei de Pensões91 em 1951, que teve sua última 

emenda em 2.015.  

Esta que foi a primeira lei trabalhista na história da China, se restringia aos 

trabalhadores das grandes empresas urbanas estatais (SOEs com mais de 100 

empregados, ou empresas especializadas em setores-chave como transporte, 

correio)92 restando excluídos os agricultores do setor agrícola e os empregados do 

capital privado, sendo que os últimos tinham as convenções coletivas93 como 

ferramentas protetivas. 

                                                           
89 Cf. JIANG, J. J.; WANG, K. Z. She Hui Zhu Yi Chiu life Duan De Laodong Gong Zi He She Hui Bao 

Zhang (Labour Wage and Social Security Under the Primary Stage of Socialism). Shanghai: Fu Dan 
University, 1994. 
90 YEE, Rita Kwok Hoi. Impact of Reforms on the Labour System in China. Policy and Society, v. 25, 

n. 1, 2006, p. 157-77.  
91 “The 1951 labour insurance law was superseded by "the Interim Measures on Retirement "(guan 

yu gong ren tui xiu tui zhi de zan xing bian fa), issued by the State Council in June 1978: it shortened 
the qualifying total working years from 25 for men (20 for women) to 10 years.” Possível acessar o 
conteúdo e histórico legislativo da Lei em:  
https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawHistory.aspx?pcode=N0050001. Acesso em: 15 mar. 
2019.  
92 Texto da Lei (1951): “Their application shall be limited to the following enterprises for the time 

being: (1) State-operated, joint state-private, private and cooperative factories, mines and their 
subsidiary units and business management organizations, each of which employs more than 100 
workers and staff members. (2) Each railway, shipping or postal and telecommunications enterprise 
and its subsidiary units.” Disponível em: 
https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawHistory.aspx?pcode=N0050001. Acesso em: 15 mar. 
2019. 
93 “Despite the great achievements realized by collective convention, compared to the more 

privileged national labour insurance provision that were only given to those who work for state sectors, 
collective convention failed in enabling a national statutory floor for people working in private sectors. 
The welfare benefits that gained in the convention were different across the sectors, they were mostly 
concessions made by capitalists in an effort to satisfy both parties. The level of labour protection was 
rather low and contingent according to sectorial context. The collective convention took the form of a 
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Abaixo tabela com comparação entre os Programas de Proteção Social por 

setor, a partir de 1951: 

 

Tabela 1 - Programas de Proteção Social por Setor a partir de 1951 

 Programa de 
Proteção 

Nível de Proteção Status Social 

Setor Estatal National Labour 
Insurance 

Médio para Alto Empregado do 
Estado 

Setor Privado Convenção Coletiva Baixo para Médio Empregado 

Setor Agrícola Nenhum Muito Baixo Agricultor 

Fonte: SHEN, Xi. The Institutional Evolution of Social Insurance in China: A Sociological 
Study of Law Mobilization. Tese de Doutorado em Sociologia. Université Paris-Saclay; 
Université normale de la Chine de l’Est (Shanghai), 2018, p. 32. Tradução da autora. 
 

Outro ponto distintivo de tal instituto de proteção social foi o fato de que seu 

financiamento se dava exclusivamente pela empresa estatal. Isto é, os empregados 

beneficiários não arcavam com qualquer porcentagem de seus salários94 

 
The enterprise based welfare system evolved from a comprehensive labour 
insurance package which originated in the 1950s with the promulgation of 
"the Social Insurance Regulation of the PRC" (zhong hua ren min gong 
heguo lao dong bao xian tiao li). This law prescribed the provision of 
sickness benefits, pension benefits, and funeral expenses the SOEs 
workers, which constituted about 19% of the total labour force or 80% 
of the urban workers at the time of its inception.  
The social protection programs, administered across enterprises by the All 
China Federation of Trade Unions (ACFTU) and the Ministry of Labour 
(MOL) were financed by a social welfare fund made up of 3% of wage bills 
by enterprises, while individual enterprises bore the cost of other services 
and benefits (Friedman 1996; Yuan 1992).95 (grifo nosso) 
 

A implementação do diploma de 1951 cobriu cerca de 26,2 milhões de 

trabalhadores chineses, com a reformulação da regulamentação em 1953 e 1956 

                                                           
tripartite-style corporatism that prevailed in many European continental countries, however this 
democratic mechanism was guided by general interests and principles set out by communists at the 
beginning, managed democracy was only option for workers to engage with.” SHEN, Xi. The 
Institutional Evolution of Social Insurance in China: A Sociological Study of Law Mobilization. Tese 
de Doutorado em Sociologia. Université Paris-Saclay; Université normale de la Chine de l’Est 
(Shanghai), 2018, p. 33.  
94 Cf. Comparação com políticas de bem-estar social europeias: SHEN, Xi. The Institutional Evolution 

of Social Insurance in China: A Sociological Study of Law Mobilization. Tese de Doutorado em 
Sociologia. Université Paris-Saclay; Université normale de la Chine de l’Est (Shanghai), 2018, p. 34. 
95 YEE, Rita Kwok Hoi. Impact of Reforms on the Labour System in China. Policy and Society, v. 25, 

n. 1, 2006, p. 167. 
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que estendia sua proteção para empresas estatais menores, os beneficiários 

chegaram a 137,7 milhões em 1958.96 

Outros episódios importantes do período foram as fundações da ACFTU97 

(All China Federation of Trade Unions), em 1949, que detêm o monopólio de 

representação das trabalhadoras e dos trabalhadores chineses; e de outras 

estruturas estatais, como o  Supremo Tribunal Popular, disciplinadas pela Lei 

Orgânica do Poder Central Popular da República Popular da China98. 

Passando à conclusão deste tópico acerca do Plano Comum, em setembro 

de 1954, em excerto do tradicional e relevante documento governamental Relatório 

sobre o trabalho do governo, Zhou Enlai narra que entre 1949 e 1952 o Governo 

Central do Povo, de acordo com as previsões do Plano Comum, completaram a 

unificação continental, reformaram o sistema agrário, lançaram campanhas para 

supressão dos contra-revolucionários e efetivaram várias reformas democráticas. 

Ainda segundo Enlai, tais conquistas reabilitaram a economia e prepararam 

o caminho para o desenvolvimento da economia planejada e a transição gradual 

para uma sociedade socialista. 

1.1.2 I Plano Quinquenal (1953-1957) 

Outro ponto central para a constituição da estrutura do planejamento chinês, 

mas que é frequentemente desconsiderado pelos analistas, são os Planos 

Quinquenais. Estes documentos até hoje, mesmo após a Reorientação de 1978, 

são figuras fundamentais para a compreensão dos passos chineses ao delinear por 

onde pisaram e pisarão.  

 
In Western studies of China’s economic rise and political system, the 
uses and impact of planning processes in policy coordination are 
widely ignored. The “demise of the plan” and the “transition from plan to 
market” are taken for granted as the determining trajectory of China’s 
transformation (see, e.g., Chai, 1998; Liew, 1997). Recent comprehensive 
treatises of China’s economic rise mention state planning only in passing 
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or not at all (Brandt and Rawski, 2008; Huang, 2008; Naughton, 2007; 
Chow, 2007). Chinese multiyear programs tend to be played down as futile 
efforts at reigning in a complex and dynamic economy, or as outright 
symbolic gestures without any potential for meaningful implementation. 
Consequently, academic debates have concentrated on market 
liberalization, regulatory reform, the privatization of state-controlled 
enterprises, private entrepreneurship, and ownership rights.99 (grifo nosso) 

 

Tais Planos primeiramente expressam a influência soviética sobre o início 

da experiência chinesa, uma vez que se popularizaram como mecanismo de 

planejamento próprios do socialismo soviético. 

Neste sentido, segundo Arnaldo Gonçalves, a primeira década da 

República Popular da China poderia ser classificada, em termos do modelo da 

economia emergente, como resultado do fortalecimento dos mecanismos centrais 

de planejamento, assimilados da experiência soviética de 1928-41, e da priorização 

do setor industrial, especificamente da indústria pesada, no papel de liderança 

econômica.  

 
Ao mesmo tempo, devido à falta de experiência de planejamento e 
estatísticas incompletas, isso não afeta a precisão do plano. Portanto, 
durante a execução do plano, devemos prestar atenção a qualquer plano 
de trabalho combinado com o desenvolvimento real, assim com base na 
experiência real, a experiência de criatividade das massas, para ser capaz 
de continuar a fazer o plano mais preciso e mais completo. Estudar 
seriamente a experiência avançada da União Soviética na construção do 
socialismo nos fará cometer menos erros. O apoio da União Soviética e 
das democracias do povo é uma vantagem importante para a construção 
econômica planejada da China.100 
 

Ainda segundo Gonçalves, o plano nacional tinha uma escala de cinco 

anos, então inúmeros ministérios e departamentos estaduais teriam sido criados 

para responder às necessidades de controlar e supervisionar cada setor industrial, 

criando-se assim uma vasta rede burocrática que dificultara a capacidade de 

tomada de decisões, um fator que seria indispensável para a retificação e 

aprimoramento da produção. 

Em relatório governamental acerca do I Plano Quinquenal se afirma que as 

tarefas básicas do plano basearam-se, em síntese, em concentrar as principais 

forças na construção industrial centradas em 156 projetos de construção projetados 
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pela União Soviética e 694 grandes projetos de construção; estabelecer as bases 

para a industrialização socialista; desenvolver a propriedade coletiva socialista para 

estabelecer a base para a reforma socialista das indústrias de agricultura e 

artesanato.101 

No que se refere à agricultura, consagrada no Capítulo IV do Plano, afirma-

se que o seu desenvolvimento seria a condição básica para garantir o 

desenvolvimento industrial e a conclusão de todos os planos econômicos, e que a 

indústria e a agricultura eram os dois principais setores da economia nacional.  

Isto porque, segundo Luis Felipe Lopes Milaré e Antônio Carlos Diegues102, 

compreendia-se o setor primário como um ator determinante no processo de 

desenvolvimento industrial, uma vez que seria necessário que este setor estivesse 

apto a suprir a indústria nascente com matérias primas, bem como os trabalhadores 

da cidade com alimentos.  

Aduzem ainda que é por meio da apropriação da acumulação primitiva, 

possibilitada pelo aumento da produtividade do campo, que o governo chinês 

obteria os recursos necessários aos empreendimentos industriais. E que, para que 

ocorresse a criação da grande indústria seria necessário que existisse um mercado 

para os bens por ela produzidos. Concluem então que a ampliação do produto do 

campo e, consequentemente, da renda do trabalhador agrícola viabilizaria a criação 

de demanda para os bens produzidos pela indústria nascente.  

Tendo isto em mente se executou a Reforma Agrária e a agricultura de tipo 

pequena produção mercantil tornou-se a grande propriedade cooperativada por 

meio de uma reestruturação que se cunhou “Cooperativização do campo”: 

 
Nos três primeiros anos após a revolução, o clima favorável e a 
reestruturação trouxeram um grande aumento da produção. Após 1952 
houve novas reestruturações, nas quais os camponeses foram 
organizados em cooperativas para que houvesse aumento da produção 
com ganhos de escala. Aos poucos, os agricultores foram obrigados a 
entregar suas produções ao governo por meio das agências estatais. Logo 
as trocas efetuadas por agentes privados foram extintas e o governo 
passou a ser o único distribuidor.103 
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Neste sentido, Raul Carrion104  afirma que o Governo Popular procurou 

impulsionar milhões de camponeses individuais no sentido da socialização, seja 

através de “grupos de ajuda mútua no trabalho” – mantendo a economia individual 

–, seja através de cooperativas de produção (onde a terra era entregue sob a forma 

de ações). E que, excepcionalmente, onde os camponeses estavam de acordo e 

havia condições técnicas para isso, foram criadas granjas coletivas de caráter 

socialista, a título de experiência e de modelo. Em consequência, em fins de 1954 

os grupos de ajuda mútua já eram cerca de 10 milhões e as cooperativas de tipo 

inferior totalizavam 480 mil. 

Ainda segundo Carrion, o número de famílias camponesas incorporadas 

aos grupos de ajuda mútua e às cooperativas aumentou de 21 milhões em 1951 

para 70 milhões em 1954 (19,2% e 60,3%, respectivamente, do total de famílias 

camponesas da China). Em meados de 1955 o número de cooperativas de tipo 

inferior já era de 670 mil.105 

Quanto à indústria, o setor é tratado de maneira prioritária no capítulo III 

do Plano, no qual afirma-se que o centro deste é o estabelecimento da indústria 

pesada na construção de fins industriais básicos para tornar a economia nacional 

avançada e superar o extremo atraso técnico no sentido da modernização.106  

Afirma ainda que seguindo a trilha da tecnologia, ela criaria uma moderna 

base tecnológica para a indústria, agricultura e transporte da China. Para este fim, 

o plano de infraestrutura industrial deveria estabelecer uma nova indústria equipada 

com tecnologia moderna avançada e, ao mesmo tempo, usar tecnologia avançada 

moderna para transformar gradualmente a indústria original.107  

O Plano aduz ainda que para construir a indústria pesada uma grande 

quantidade de fundos de construção deveria ser investida a longo prazo. Os fundos 

necessários para essa industrialização seriam determinados pela confiança na 

acumulação interna na China. E que portanto, seria necessário implementar um 

regime de poupança muito rigoroso, eliminando todas as despesas desnecessárias 
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e gastos improdutivos para assegurar as necessidades de construção e aumento 

nacional. 

No que tange à utilização racional e eficiente da força de trabalho, 

necessidade que se diagnosticou após políticas de emprego do Programa Comum 

conforme fora demonstrado, o Plano estabelece em seu Capítulo IX uma série de 

orientações108: 

 
(1) órgãos estatais e empresas estatais devem estabelecer um sistema de 
capacitação de forma gradual e cuidadosamente racionalizar órgãos 
administrativos, reduzir o pessoal não produtivo e aumentar a proporção 
de pessoal produtivo; 
(2) Fortalecer a alocação da força de trabalho e estabelecer gradualmente 
um sistema de distribuição de mão-de-obra.  
Cada unidade de negócios deve fazer um plano de reabastecimento de 
trabalho a cada ano com base no plano de trabalho. Não é permitido 
recrutar pessoas por conta própria. 
(3) Todos os setores e localidades econômicas devem desenvolver uma 
variedade de possibilidades de empregabilidade sob o ajuste dos planos 
nacionais, a fim de fazer pleno uso da abundante mão-de-obra da China. 
(4) Os departamentos de gestão empregatícia dos governos central e local 
devem organizar e gerir a força de trabalho remanescente da cidade para 
ajudá-los a se inserir no mercado de trabalho. 
(5) Aumento dos salários e benefícios do pessoal dos trabalhadores 
Com base no crescimento contínuo da produção e na melhoria contínua 
da produtividade do trabalho, os salários e benefícios dos trabalhadores e 
funcionários aumentarão de forma adequada. 
 

Em editorial do Diário do Povo109 de outubro de 1953, informou-se que o 

valor total da produção das indústrias estatais havia aumentado 45% em 1952 e 

1951, e a produção total de grãos, 13%. Ademais, que o envio de carga pelo 

transporte ferroviário aumentara 19% e que as vendas brutas haviam aumentado 

62%. 

O Editorial também afirmava que a escala de infraestrutura nacional se 

expandira, e o investimento total realizado pelos seis departamentos centrais da 

indústria aumentara 210% em comparação a 1951.  

Concluíram que com o desenvolvimento da economia nacional, os 

empreendimentos culturais e educacionais também cresceram significativamente, e 

as vidas dos trabalhadores e camponeses em todo o país foram melhoradas. 

Afirmavam, ainda, que a rápida recuperação da economia chinesa deveria primeiro 
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ser atribuída ao sistema democrático do povo, às reformas populares democráticas 

e à assistência da União Soviética. 

Assim, já passando à conclusão deste tópico acerca do I Plano Quinquenal, 

em setembro de 1954, em excerto do tradicional documento governamental 

Relatório de trabalhos do governo, que tem o escopo de executar um balanço dos 

trabalhos do último Plano Quinquenal, uma espécie de prestação de contas à 

Assembleia do Povo Chinês e fixar metas para o próximo, Zhou Enlai reafirma que 

os elementos básicos do Plano foram concentrados,  

 

a) no desenvolvimento da indústria pesada como fundamento para a 

industrialização do país e modernização da defesa nacional; 

b) em trazer um desenvolvimento correspondente para as comunicações, 

transportes, indústria da luz, agricultura e comércio; 

c) na capacitação do pessoal necessário para o desenvolvimento 

econômico; 

d) na promoção da transformação gradual e cooperativa da agricultura e do 

artesanato; 

e) em continuar a transformação da indústria e do comércio capitalista; 

f) na garantia da melhora gradual da vida material e cultural das pessoas, de 

acordo com o que o desenvolvimento da produção permitir. 

 

Ainda neste documento são expostas estatisticamente algumas conquistas 

do período, como: o aumento de 50% de saída de grãos e de 180% de saída de 

algodão, se comparado a 1949; que se estimava que o valor total de saída da 

indústria moderna seria 4,2 vezes maior que em 1949; que a saída de produtos de 

subsistência seria 3,1 vezes maior que em 1949; e que, se estimava que em 1954 

apenas 29% da saída total da indústria seria de empresas capitalistas que não 

haviam se tornado empresas estatais-privadas, entre outros números. 

Segundo Carrion, em 1956 a economia estatal já representava 32,2% da 

renda nacional, a economia cooperativada 53,4% e a mista estatal-privada 7,1%, 

totalizando 92,7%. Na produção industrial, o setor socialista chegara a 67,5% e o 

capitalismo de Estado a 26,9%, enquanto o capitalismo privado reduzira-se a quase 

zero. Nas vendas ao varejo, o comércio estatal e cooperativo de abastecimento e 
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venda totalizaram 68,3% e o comércio capitalista de Estado e cooperativos de 

pequenos comerciantes alcançaram 27,5%, enquanto o comércio particular 

reduzira-se a 4,2%. Em 1957, a produção industrial havia crescido 128,3% em 

relação a 1952 (18% ao ano), sendo que a fabricação de meios de produção havia 

aumentado 210% (25,4% ao ano) e a de artigos de consumo 83% (12,9% ao 

ano).110  

Ainda nas palavras de Carrion, a indústria pesada passara a representar 

45% do total da produção industrial do país. A produção agrícola crescera 25% em 

relação a 1952 (4,5% anuais), e o nível de vida do povo também se elevara de forma 

persistente, sendo que o consumo per capita de operários e empregados teria 

aumentado 38,5% em relação a 1952 e o dos camponeses, 27,4%. No mesmo 

sentido, Fairbank: 

 
The First Five-Year Plan of the period 1953–1957 was felt to be on the 
whole a great success. National income grew at an average rate of 8.9 
percent. Agricultural output was said to have expanded about 3.8 percent 
as against a population growth of about 2.4 percent. In other developing 
countries economic growth averaged about 2.5 percent. India was under 2 
percent during the 1950s. The PRC statistics, on paper, were impressive. 
According to them, the proportion of primary-school children enrolled in 
school jumped from 25 to 50 percent. In general, it was said that urban 
wages rose by almost a third and peasant income about a fifth.111 
 

Outro episódio importante do período foi a promulgação da Constituição 

do Povo da República da China112, que ocorrera em 1954, sendo que até naquele 

momento o Programa Comum vinha desempenhando tal função. A nova 

Constituição afirmava em seu preâmbulo que 

 
Desde a fundação da República Popular da China até a conclusão de uma 
sociedade socialista, este é um período de transição. A tarefa geral do 
estado durante o período de transição é alcançar gradualmente a 
industrialização socialista do país e gradualmente completar a 
transformação socialista da agricultura, do artesanato e da indústria e 
comércio capitalistas. Nosso povo nos últimos anos tem realizado com 
sucesso a reforma agrária, a Guerra da Coréia, a supressão de contra-
revolucionários, a luta para restaurar a economia nacional, como a grande 
escala, que é a construção econômica de forma planejada, uma transição 
gradual para uma sociedade socialista para preparar o necessário 
Condição. 
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A primeira reunião do Primeiro Congresso Nacional do Povo da República 
Popular da China, na capital Pequim, em 20 de setembro de 1954, aprovou 
solenemente a Constituição da República Popular da China. Esta 
Constituição é baseada no Programa Comum da Conferência Consultiva 
Política do Povo Chinês, de 1949. A nova Constituição reforça a vitória 
política, as conquistas econômicas desde o estabelecimento da República 
Popular da China e a revolução do povo em nosso país, reflete ainda a 
aspiração comum das pessoas na construção de uma sociedade socialista. 
 

O diploma que contava com quatro capítulos e 106 artigos, disciplinava as 

instituições nacionais, os direitos e deveres fundamentais dos cidadãos, os 

emblemas e a capital nacional, designada Pequim. 

Em síntese, no que concerne às instituições, a Nova Constituição 

estabeleceu o Congresso Nacional Popular como o mais alto órgão do poder estatal, 

o Congresso Nacional do Povo como órgão responsável pelo exercício do poder 

legislativo do Estado e a Assembleia Nacional Popular, que seria eleita a cada 

quatro anos e exercia as atribuições de: alterar a Constituição, a legislação e 

fiscalizar e executar a Constituição. 

Quanto aos direitos e deveres fundamentais, o diploma assegurava que 

os cidadãos eram iguais perante a lei e que as mulheres tinham o mesmo direito de 

votar e serem votadas, como os homens. Ademais assegurava o direito ao trabalho, 

ao descanso, à educação e à assistência material quando os trabalhadores se 

encontrassem velhos, doentes ou incapacitados. 

 
Artigo 91. Os cidadãos da República Popular da China têm o direito de 
trabalhar. Através do desenvolvimento planejado da economia nacional, o 
estado gradualmente expande o emprego e melhora as condições de 
trabalho e os salários para garantir que os cidadãos desfrutem desse 
direito. 
Artigo 92. Os trabalhadores da República Popular da China têm o direito 
de descansar. O estado estipula o horário de trabalho e o sistema de férias 
para trabalhadores e funcionários, e gradualmente expande as condições 
materiais para os trabalhadores descansarem e se recuperarem para 
garantir que os trabalhadores desfrutem desse direito. 
Artigo 93. Os trabalhadores da República Popular da China têm direito a 
assistência material quando estiverem velhos, doentes ou tiverem 
perdido a capacidade de trabalhar. O estado organiza o seguro social, o 
alívio social e os serviços de saúde em massa e, gradualmente, expande 
essas instalações para garantir que os trabalhadores usufruam desse 
direito. 
Artigo 94. Os cidadãos da República Popular da China têm direito à 
educação. O Estado estabelece e expande gradualmente várias escolas 
e outras instituições culturais e educacionais para garantir que os cidadãos 
desfrutem desse direito. 
O estado está particularmente preocupado com o desenvolvimento da 
juventude física e intelectual. 
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Outra regulamentação contemporânea e fundamental, e que ainda marca a 

atualidade é o que se convencionou chamar de hukou, ou ainda, sistema de registro 

familiar, que fora introduzido pelo documento Estabelecimento de um sistema 

permanente de registro de famílias113. 

 
The origins of the hukou system lie embedded in the baojia system of 
population registration and mutual surveillance perfected over millennia. 
But its antecedents also lie in 20th-century techniques of social control that 
were perfected in areas under Kuomintang and Japanese rule, and in the 
Communist-led revolutionary base areas. Equally important is the direct 
influence of the Soviet passbook system and the role of Soviet advisers in 
creating a social order that could be mobilized in the service of socialist 
developmental priorities.114 
 

Vale rememorar que à época, a estrutura econômica chinesa se 

caracterizava por uma vasta população ocupada na agricultura, comprimida num 

espaço de terra arável relativamente escasso e amplo excedente de mão de obra 

rural115. Sendo que estima-se que em 1952 o emprego agrícola alcançasse a marca 

de 173 milhões de habitantes, enquanto que o urbano, em torno de 24 milhões. 

Segundo Belton Feisher e Denis Tao Yang116, a China utilizou um sistema 

de registro domiciliar para fins de coleta de impostos e controle social por mais de 

2.000 anos, mas a importância e peculiaridade do hukou se derivaria de sua adoção 

formal pelo governo chinês em 1958. 

O documento, com a finalidade de regular o mercado de trabalho rural e 

urbano e administrar a velocidade da urbanização, designava o local legal de 

residência e do trabalho de uma pessoa no momento de seu nascimento com base 

na localidade do registro da mãe117 e proibia a mudança de residência ou 

movimentação congênere sem um certificado de migração.  
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Neste sentido, Isabela Nogueira118  o classifica como um mecanismo de 

controle não apenas migratório, mas também social, dado que minimamente dava 

ao Estado a capacidade de direcionar a velocidade da urbanização, os limites 

populacionais das grandes cidades e a oferta de mão-de-obra.  

Nogueira ainda enfatiza que, contrariando a trajetória clássica de países em 

desenvolvimento, o processo de industrialização chinês não foi acompanhado de 

urbanização, e durante os 30 anos da fase maoísta a composição da força de 

trabalho permaneceu quase inalterada e majoritariamente agrária. Ademais, afirma 

que a fatia da população rural em relação ao total saiu de 88,8% em 1950 para 

85,6% em 1982, concluindo que a migração foi eficientemente controlada pelo 

sistema de registro populacional, hukou, que aponta, até os dias de hoje, a 

municipalidade de nascimento do cidadão.119 

Neste sentido, Feisher e Yang aduzem que a posse do hukou apropriado 

(por exemplo, agrícola, rural versus não agrícola, urbano) também acaba por 

determinar o acesso aos serviços públicos sociais, como saúde, educação e, até 

recentemente, alimentos racionados ou subsidiados, que eram fornecidos apenas 

a residentes urbanos. Portanto, embora os trabalhadores rurais tivessem fortes 

incentivos para buscar oportunidades de emprego com melhores salários nas 

cidades, eles precisavam superar as barreiras legais ao trabalho nas cidades.120 

Passando à conclusão deste tópico acerca do I Plano Quinquenal e as 

ocorrências sob seu jugo121, em setembro de 1954, em excerto do tradicional 

documento governamental Relatórios de trabalhos do governo, que tem o escopo 

de executar um balanço dos trabalhos do último Plano Quinquenal, uma espécie de 

                                                           
118 MORAIS, Isabela Nogueira de. Desenvolvimento Econômico, Distribuição de Renda e Pobreza 

na China Contemporânea. Instituto de Economia da UFRJ, 2011. Disponível em: 
http://www.ie.ufrj.br/intranet/ie/userintranet/hpp/arquivos/270920174114_5_Nogueira_Maoismo.pdf. 
Acesso em: 15 jan. 2019.  
119 Idem.  
120 FLEISHER, Belton M.; YANG, Dennis Tao. China’s Labor Market. In: Conference on “China’s 

Market Reforms” organized by Stanford Center for International Development, Stanford University, 
September 19-20, 2003. Disponível em 
https://siepr.stanford.edu/sites/default/files/publications/203wp.pdf. Acesso em: 23 mar. 2019. 

121 Cf. JIANGUO, Hong Xianghua Shi. "One Five" Plan: A Fundação da Industrialização da Nova 

China. 17 jun. 2019. Disponivel em: http://dangshi.people.com.cn/n1/2019/0617/c85037-
31154961.html. Acesso em: 20 jun. 2019.  
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prestação de contas à Assembleia do Povo Chinês e fixar metas para o próximo, 

Zhou Enlai reafirma que os elementos básicos do Plano foram concentrados, 

 

a) no desenvolvimento da indústria pesada como fundamento para a 

industrialização do país e modernização da defesa nacional; 

b) em trazer um desenvolvimento correspondente para as comunicações, 

transportes, indústria da luz, agricultura e comércio; 

c) na capacitação do pessoal necessário para o desenvolvimento 

econômico; 

d) na promoção da transformação gradual e cooperativa da agricultura e do 

artesanato; 

e) em continuar a transformação da indústria e do comércio capitalista; 

f) na garantia da melhora gradual da vida material e cultural das pessoas, de 

acordo com o que o desenvolvimento da produção permitir. 

 

Ainda neste documento são expostas estatisticamente algumas conquistas 

do período, como: o aumento de 50% de saída de grãos e de 180% de saída de 

algodão, se comparado a 1949; que se estimava que o valor total de saída da 

indústria moderna seria 4,2 vezes maior que em 1949; que a saída de produtos de 

subsistência seria 3,1 vezes maior que em 1949; e que, se estimava que em 1954 

apenas 29% da saída total da indústria seria de empresas capitalistas que não 

haviam se tornado empresas estatais-privadas, entre outros números. 

Segundo Carrion, em 1956 a economia estatal já representava 32,2% da 

renda nacional, a economia cooperativada 53,4% e a mista estatal-privada 7,1%, 

totalizando 92,7%. Na produção industrial, o setor socialista chegara a 67,5% e o 

capitalismo de Estado a 26,9%, enquanto o capitalismo privado reduzira-se a quase 

zero. Nas vendas ao varejo, o comércio estatal e cooperativo de abastecimento e 

venda totalizaram 68,3% e o comércio capitalista de Estado e cooperativos de 

pequenos comerciantes alcançaram 27,5%, enquanto o comércio particular 

reduzira-se a 4,2%. Em 1957, a produção industrial havia crescido 128,3% em 

relação a 1952 (18% ao ano), sendo que a fabricação de meios de produção havia 
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aumentado 210% (25,4% ao ano) e a de artigos de consumo 83% (12,9% ao 

ano).122  

Ainda nas palavras de Carrion, a indústria pesada passara a representar 

45% do total da produção industrial do país. A produção agrícola crescera 25% em 

relação a 1952 (4,5% anuais), e o nível de vida do povo também se elevara de forma 

persistente, sendo que o consumo per capita dos trabalhadores urbanos teria 

aumentado 38,5% em relação a 1952 e o dos camponeses, 27,4%.  

 
The First Five-Year Plan of the period 1953–1957 was felt to be on the 
whole a great success. National income grew at an average rate of 8.9 
percent. Agricultural output was said to have expanded about 3.8 percent 
as against a population growth of about 2.4 percent. In other developing 
countries economic growth averaged about 2.5 percent. India was under 2 
percent during the 1950s. The PRC statistics, on paper, were impressive. 
According to them, the proportion of primary-school children enrolled in 
school jumped from 25 to 50 percent. In general, it was said that urban 
wages rose by almost a third and peasant income about a fifth.123 
 

No que se refere à industrialização, abaixo tabela124 que sintetiza a 

distribuição do capital estatal fixo investido entre 1952 e 1957, que nos permite 

visualizar a priorização do setor industrial no período: 

 
Tabela 2 - Distribuição do investimento fixo estatal em 1952, 1955 e 1957 
 

Setor 1952 1955 1957 

Indústria 39% 46% 
 

52% 
 

Construção 2% 4% 3% 

Prospecção de 
recursos naturais 

2% 3% 2% 

Agricultura, 
silvicultura, gestão 
da água e 
meteorologia 

14% 7% 9% 

                                                           
122 CARRION, Raul K. M. A Construção do Socialismo na China e as Reformas Econômicas Pós-

Revolução Cultural, 2004. Disponível em: 
http://www.raulcarrion.com.br/Monografia_Socialismo_China.pdf. Acesso em: 13 mar. 2019. 
123 FAIRBANK, John King; GOLDMAN, Merle. China: a new history. 2 ed. UK: Harvard University 

Press, 2006. 
124 MILARÉ, Luís Felipe Lopes; DIEGUES, Antônio Carlos. Contribuições da era Mao Tsé-Tung para 

a industrialização chinesa. Revista de Economia Contemporânea, v. 16, n. 2, 2012, p.359-378. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1415-
98482012000200009&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 15 mar. 2019. 
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Transporte e 
Comunicação 

18% 19% 15% 

Comércio 3% 4% 3% 

Cultura, Educação e 
Pesquisa 

6% 6% 7% 

Saúde pública e 
bem-estar 

1% 1% 1% 

Serviços Públicos 
Urbanos 

4% 2% 3% 

Outros 0% 2% 1% 

Total em % 100% 100% 100% 

Total (em milhões de 
yuan) 

4.360 9.300 13.830 

Fonte: MILARÉ; DIEGUES, 2012, p. 369.  
 

Palavras de Fairbank acerca dos dados de investimentos estatais acima 

mencionados: 

 
The PRC record in industrial investment was almost like that in the Soviet 
Union during the forced industrialization begun in the USSR in 1928, even 
though for China per capita national income in 1950 was only about one 
half to one quarter that of the Soviet Union in 1928. In adopting the Soviet 
model for rapid industrialization—favoring heavy industry at the expense of 
agriculture—the CCP was misled by the fact that in the USSR the ratio of 
population to resources was much more favorable and industrialization was 
far more advanced before the revolution. About half the PRC’s total 
industrial investment was given to 156 Soviet-aided projects that were 
large-scale and capital-intensive. Of the 156 Soviet plants, nearly all were 
in heavy industry and located in inland centers like Wuhan and Baotou in 
the north so as to get away from dependence on Shanghai and Tianjin on 
the coast.125 
 

 

1.1.3 II Plano Quinquenal (1958-1962), o Grande Salto Adiante (1958-1960) e a 

Recuperação Econômica (1961-1965) 

 

Adotado em 1956 pelo 8º Congresso do Partido Comunista Chinês, as 

tarefas básicas do Segundo Plano Quinquenal126 consistiam em: 

                                                           
125 FAIRBANK, John King; GOLDMAN, Merle. China: a new history. 2 ed. UK: Harvard University 

Press, 2006. 
126  “All these factors led the planners of the Second Five-Year Plan in 1956 to some very sensible 

conclusions. They agreed that heavy industry should receive more but that progress in the 



66 
 

 
a) Continuar a construção industrial com a indústria pesada em seu 

núcleo, melhorar tecnicamente a economia e estabelecer uma 
base sólida para a industrialização socialista;  

b) Continuar a reforma socialista, melhorar e estender a propriedade 
coletiva socialista e a propriedade pública;  

c) Na base do desenvolvimento de infra-estrutura e reforma 
socialista, desenvolver ainda mais a produção industrial, 
agricultura e artesanato, bem como transporte e comércio;  

d) Esforçar-se para formar talentos construtivos, reforçar a pesquisa 
científica para atender às demandas da economia socialista e do 
desenvolvimento cultural;  

e) Sob a pré-condição de crescimento da produção industrial e 
agrícola, fortalecer a defesa nacional e melhorar a vida material e 
cultural das pessoas. 127 

 

Todavia, diante do inexorável sucesso do I Plano Quinquenal e buscando 

emancipar-se da dependência da URRS que havia se instalado no que tange ao 

investimento na indústria, as metas que estavam sendo elaboradas para o 2º Plano 

Qüinqüenal foram arbitrariamente aumentadas em 1958. A produção prevista para 

o aço passou de 12 para 30 milhões de toneladas e foi colocada a meta de 

ultrapassar a produção de aço da Inglaterra nos próximos 15 anos. Era a política do 

Grande Salto à Frente que ia se formando128. 

Ainda neste sentido, segundo Gonçalves, em 1957, o Congresso Nacional 

Popular aprovou o “Grande Salto Adiante” e alterou os objetivos estabelecidos no II 

Plano Quinquenal, propondo um aumento de 19% na produção de aço, um aumento 

de 18% na produção de carvão e eletricidade e de 33% acima do valor inicial da 

produção industrial proposta pelo Plano suplantado129. 

                                                           
countryside would be essential to long-term progress in the cities. The planners also felt that 
largescale plants would be less effective than smaller-scale ones in the interior. Small local plants, 
though less advanced in technology, could use labor and materials on the spot, reduce transportation 
costs, and begin the industrialization of the countryside. Meanwhile, the planners wanted to be less 
dependent on Soviet aid. A final incentive arose from the fact that collectivization of agriculture had 
not noticeably increased production of grain and other farm products. It seemed that the growth of 
the enormous state bureaucracy had reached a point of impeding economic growth, and there was a 
strong sentiment in favor of less centralization. However, the Second Five-Year Plan discussed in 
1956 was never worked out to the point of publication because it was superseded in the spring of 
1958 by the Great Leap Forward.” FAIRBANK, John King; GOLDMAN, Merle. China: a new history. 
2 ed. UK: Harvard University Press, 2006. 
127 What are the changes in Five-Year Plans' economic focus, 5 abr. 2006. Disponível em: 

http://www.gov.cn/english/2006-04/05/content_245613.htm. Acesso em: 15. fev. 2019.  
128 CARRION, Raul K. M. A Construção do Socialismo na China e as Reformas Econômicas Pós-

Revolução Cultural, 2004, p. 26. Disponível em: 
http://www.raulcarrion.com.br/Monografia_Socialismo_China.pdf. Acesso em: 13 mar. 2019.  
129 GONÇALVES, A. Chinas swing from a planned soviet-type economy to an ingenious socialist 

market economy: an account of 50 years. Working Papers Series, Social Sciences Research 
Network, 2006. 
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Tal política caracterizou-se, economicamente, pela coletivização agrícola 

com a criação das comunas, com o escopo de atingir a descentralização das 

atividades produtivas em direção ao interior do país. 

Nas palavras de Miguel Henriques de Carvalho, em 1958, 750 mil 

cooperativas agrícolas foram reorganizadas em 23 mil comunas, compreendendo 

em torno de 90% da população rural chinesa. O tamanho de cada comuna variava 

de 5 a 100 mil pessoas. As comunas correspondiam a unidades produtivas com alto 

grau de autonomia administrativa, em consonância com as diretrizes definidas pelos 

órgãos centrais de planejamento. As comunas eram praticamente autossuficientes 

economicamente, sendo responsáveis pela produção agrícola para consumo 

próprio – entregando o excedente ao Estado –, parte de sua produção industrial, 

além de assegurar serviços públicos como educação e saúde para todos os seus 

residentes.130 

 
The structure of agricultural collectivization was capped in 1958 by 
the establishment of communes. The sheer size of the operation, far 
bigger than most outsiders can imagine, shows a special Chinese capacity. 
Once the collectivization structure was completed in 1958, the individual 
farmer found himself under six levels of administration—at the top was 
the province, followed by the prefecture, county, commune, brigade, 
and production team. Under China’s 2,000 counties were 70,000 
communes. Each commune was generally comparable in size to an old 
standard market community. Under these 70,000 communes were 750,000 
brigades, each of which was roughly the size of a village and had about 220 
households, almost 1,000 persons. Beneath the brigades were the 5 million 
production teams, each of about 33 households or 145 persons.131(grifo 
nosso) 
 

Outra característica central da política foi a manutenção dos esforços e 

investimentos em torno da industrialização que se sintetizavam na meta supracitada 

de alcançar a produção de aço da Inglaterra, assim, a reorganização agrícola surtiu 

em um desvio de sua força de trabalho para as obras de infraestrutura do período 

e para a produção industrial.132 

                                                           
130 CARVALHO, Miguel Henriques de. Evolução política e econômica da china no período maoísta 

(1949-1978), s/data, p. 6. Disponível em: 
https://franklinserrano.files.wordpress.com/2017/05/evoluc3a7c3a3o-polc3adtica-e-econc3b4mica-
da-china-no-perc3adodo-maoc3adsta_miguel-carvalho-2017.pdf. Acesso em: 30 mar. 2019. 
131 FAIRBANK, John King; GOLDMAN, Merle. China: a new history. 2 ed. UK: Harvard University 

Press, 2006, p. 354. 
132 CARVALHO, Miguel Henriques de. Evolução política e econômica da china no período maoísta 

(1949-1978), s/data, p. 8. Disponível em: 
https://franklinserrano.files.wordpress.com/2017/05/evoluc3a7c3a3o-polc3adtica-e-econc3b4mica-
da-china-no-perc3adodo-maoc3adsta_miguel-carvalho-2017.pdf. Acesso em: 30 mar. 2019. 
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Diante disto, segundo Carvalho, verificou-se que a aceleração do 

crescimento industrial e da construção civil alcançada nos primeiros anos do Grande 

Salto Adiante foi realizada a expensas da agricultura, reduzindo drasticamente a 

produção de alimentos no país.133 

 
Crescendo continuamente desde o início da década de 1950 ao mesmo 
ritmo do crescimento populacional, a produção de alimentos atingiu em 
1958 seu volume máximo, declinando substancialmente nos dois anos 
seguintes. Em relação a 1958, a produção de grãos caiu 15% em 1959 e 
28,5% no ano seguinte, 25 indício do colapso da oferta de alimentos com 
impacto severo sobre a população chinesa. Até o início de 1961, quando o 
Grande Salto Adiante foi oficialmente abandonado, os dados oficiais 
apontam para 20 milhões de mortes relacionadas à falta de alimentos no 
país, enquanto Naughton (2006 p. 72), por exemplo, aponta para algo entre 
25 e 30 milhões, de qualquer maneira a maior epidemia de fome registrada 
da história do século XX.  
Esta queda drástica na oferta de alimentos relaciona-se à escassez 
de força trabalho para, simultaneamente, acelerar no montante 
exigido as produções agrícola e industrial, além da ocorrência de 
fenômenos climáticos adversos, em contexto de crescente isolamento 
internacional. Este acontecimento terá, pelos anos seguintes, 
repercussões importantes no interior do PCC, sepultando crescentemente 
o consenso em torno da liderança de Mao acerca de quais rumos a China 
deveria seguir e das potencialidades da economia centralmente 
planificada. 134(grifo nosso) 
 

Entretanto, apesar dos inquestionáveis insucessos da política, Milarés e 

Diegues concluem que ao se analisar a Era Mao Zedong é possível observar um 

período de crescimento acelerado com fortes transformações industriais, inclusive 

transformações qualitativas em seu sistema produtivo. Ademais, aduzem que, 

apesar de se reduzir em períodos específicos – logo após o "Grande Salto Adiante" 

e início da revolução cultural –, o PIB chinês mantivera uma trajetória ascendente, 

com crescimento real médio superior a 4% a.a.135 

Neste sentido, destacam a crescente participação da indústria no PIB, em 

detrimento de uma menor participação da agricultura. Pontuam ainda que em 1952 

a participação da agricultura era superior a 70% do PIB, mostrando que a economia 

era primordialmente agrária e que a indústria era praticamente inexistente (sua 

participação não chegava a 8%). Assim, os autores creditam às reformas de Mao 

Zedong e o foco na indústria de base, a participação crescente da indústria no PIB 

                                                           
133 Idem, ibidem.  
134 Idem, ibidem.  
135 MILARÉ, Luís Felipe Lopes; DIEGUES, Antônio Carlos. Contribuições da era Mao Tsé-Tung para 

a industrialização chinesa. Revista de Economia Contemporânea, v. 16, n. 2, 2012, p.359-378. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1415-
98482012000200009&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 15 mar. 2019. 
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afirmando que em 1978, 36% do PIB chinês já eram formados pela indústria e 37%, 

pela agricultura.136 

Diante dos fortes desequilíbrios, como a redução do crescimento agrícola e 

o desabastecimento de gêneros alimentícios frutos da política do Grande Passo à 

Diante, Mao Zedong renuncia à presidência em 1958 e em 1961 a política é 

suspensa pelo 8º Comitê Central. 

 
O fracasso da estratégia do grande salto acirrou as diferenças internas no 
governo chinês. Duas linhas eram identificadas e podem ser 
caracterizadas da seguinte forma: de um lado, aqueles que privilegiavam 
o vínculo soviético, reforçando o aparelho burocrático do Estado (Liu 
Shaoqi e Peng Zhen) e, de outro, os maoístas, identificados pela defesa 
do ressurgimento do ardor revolucionário compatível às peculiaridades 
chinesas. Além disso, os problemas advindos da aplicação da estratégia 
contribuíram para o refluxo da influência de Mao Zedong, que renunciou à 
Presidência em 1958. Liu Shaoqi assumiu no ano seguinte, adotando 
algumas reformas que possibilitaram aos moderados, reformistas e 
pragmáticos uma ascensão política.137 
 

Neste contexto de crise, conflitos ideológicos internos do Partido se acirram 

e comporiam a origem, posteriormente, da Revolução Cultural (1966-1976) 

deflagrada por Mao Zedong138. 

 
O conflito, grosso modo, estaria assentado na disputa entre os 
voluntaristas (associados a Mao Zedong) e os pragmáticos (vinculados a 
Liu Shaoqi). Como questões de fundo, deve-se destacar as concernentes 
às relações sino-soviéticas, bem como a crítica maoísta ao caráter 
capitalista das reformas empreendidas pelo Estado sob a administração 
dos moderados. Liu Shaoqi defendia a retomada da responsabilidade 
privada na agricultura, dos incentivos materiais aos operários, a formação 
de um corpo de profissionais na administração das indústrias, bem como 
medidas políticas assentadas na estabilidade e no profissionalismo, que 
visassem a modernização. Mao Zedong, por sua vez, continuava 

                                                           
136 Idem. 
137 VIZENTINI, Paulo; RODRIGUES, Gabriela. O dragão chinês e os tigres asiáticos. Porto Alegre: 

Novo Século, 2000, p. 18.  
138 “Contando neste processo com o firme apoio do ELP, a Revolução Cultural é identificada 

usualmente como uma manobra de Mao para retomar a condução da política interna da China, 
perdida após as políticas de recuperação econômica que se seguiram após o abandono do Grande 
Salto Adiante. Contudo, em última análise, a Revolução Cultural representou, também, um 
movimento direcionado a evitar a solidificação de estruturas sociais viciadas que restaurassem a 
antiga ordem hierárquica e capitalista no país, problema que, segundo Mao, se insinuava, sobretudo, 
após as políticas de recuperação encampadas por Liu Shaoqi e Deng Xiaoping após o Grande 
Salto Adiante. Como já mencionado, havia o reconhecimento por parte de Mao de que a estatização 
dos meios de produção e a primazia política do PCC eram elementos insuficientes para atender às 
aspirações socialistas presentes na Revolução Chinesa de 1949. Ao contrário, o aprofundamento 
das relações de produção forjadas nas comunas, sem a presença de qualquer espectro mercantil, 
era considerado essencial para assegurar a igualdade social, e, assim, o caráter socialista da 
experiência chinesa.Por sua vez, ao lado destas práticas, deveria ocorrer o fomento a uma cultura 
autenticamente revolucionária, pautada em valores adequados à sociedade que se almejava 
construir, em oposição, portanto, à milenar herança cultural legada pelo regime anterior e presente 
nos interstícios da sociedade chinesa pós-revolução.” CARVALHO, op. cit., s/data, p. 15. 
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apostando na coletivização, no fortalecimento da moral comunista e numa 
maior participação operária na administração – gerenciamento das 
fábricas e do Estado – ressaltando a permanência do caráter 
revolucionário.139  
 

Neste sentido, importante situar que a principal divergência se dava entre 

uma frente que se colocava a favor da utilização dos mecanismos mercantis para 

garantir o desenvolvimento das forças produtivas e o progresso material, a qual foi 

tachada de reformista, ou pragmática. E a outra frente alinhada à Mao Zedong, 

contrária a tal posicionamento, não dissociando o progresso material da 

necessidade de transformar as relações de produção.140 

Assim, o período de 1961 a 1965 estabeleceu-se como o período de 

retificação do Grande Passo à Diante e recuperação econômica chinesa, sendo que 

segundo Carrion, resumidamente os três primeiros anos do 2º Plano Qüinqüenal 

(1958-1960) foram do Grande Salto à Frente, deixando de lado o plano original e 

causando grandes dificuldades econômicas. Nos dois últimos anos do 2º Plano 

Qüinqüenal (1961-1962) foram realizados reajustes na economia nacional. Após, 

três anos de continuação dos reajustes (1963-1965), em um período de transição 

para o 3º Plano Qüinqüenal (iniciado em 1966).141  

No que tange à política do Grande Salto Adiante, vale frisar a questão 

referente ao emprego urbano e, consequentemente, à tigela de arroz de ferro que, 

conforme já fora exposto no trabalho, garantia o recrutamento, a contratação, 

estabilidade vitalícia do vínculo empregatício e acesso aos serviços públicos. 

Assim, conforme ilustra a tabela abaixo, no período pré-Reorientação a 

mão-de-obra urbana era majoritariamente absorvida pelas empresas urbanas 

estatais, que eram as quais ofereciam toda estrutura do danwei de bem-estar social. 

Diante disto, para reduzir os custos investidos nas empresas estatais 

urbanas e respectivos mecanismos de bem-estar social, milhões de trabalhadores 

foram removidos de volta para o campo reduzindo tanto a população urbana, quanto 

a mão de obra na cidade. Como política de compensação, estes mesmos 

trabalhadores recebiam pequenos lotes de terra para que pudessem sustentar-se 

pela produção familiar. 

 

                                                           
139 VIZENTINI; RODRIGUES, op. cit., 2000, p. 19.  
140 CARVALHO, op. cit., s/data, p. 12 
141 CARRION, op. cit., 2004, p. 26.  
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Figura 02 – Mão de obra absorvida pelas Estatais 

 
Fonte: YEE, 2006, p. 4 

 

During the 1960s, approximately 18 million urban youths were diverted to 
the rural areas under Mao's "Resettlement to the countryside" campaign, a 
measure to solve the serious urban unemployment problem as a result of 
the failure of the Great Leap.142 
 
Many construction projects were closed down so that the labour force could 
be cleared. Drastic action was taken in 1961to reduce the urban population 
and trim down the size of the workforce. Emergency measures were issued, 
requiring the removal of 8 to 10  million workers from a total of 45.32 
million workers in the urban SOEs. All rural workers employed since 
1958 were to be returned to their devastated rural homelands. Under the 
strict enforcement of the socialist regime, the total urban population was 
actually reduced by  10 million in 1961 including a workforce of 8.72 
million. 
Another cut of  million workers was made in 1962. As a measure of 
compensation, the laid-off workers, after being sent back to their rural 
homes, were to be given a small piece of land to till and some basic tools 
for survival production. Job guarantee was no longer valid for new recruits 
when the economy was in depression, with self-reliance replacing job 
security as the major survival strategy. By June 1963 the targeted reduction 
in urban population had been reached. From January  to June , more than 
17.50 million workers had been sent back to their rural homelands. Given 
this enforced emigration of the rural force, the size of the iron rice 
bowl became smaller and easier to remould, to accord with the 
economic capacity of China.143 (grifo nosso) 

 

                                                           
142 YEE, op. cit., 2006, p. 4.   

143 FUNG, op. cit., 2002.  
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Um grande desgaste político-econômico advindo da política maoísta do 

Grande Salto compôs a origem da Revolução Cultural que, segundo Fairbank, durou 

de 1966 a 1976, finalizando-se junto da Era Mao Zedong. 

 
Mao’s last decade—from 1966 until his death in 1976—saw a domestic 
political struggle that convulsed China, constantly amazed the outside 
world, and achieved appalling destruction. It was a fitting finale to China’s 
twenty lost years begun in 1957 with the Anti-Rightist Campaign that 
dispensed with so many intellectuals.144 
 

Passando à conclusão do panorama do período Maoísta, Maddison145 

sintetiza em quatro pontos os objetivos econômicos centrais perseguidos no 

período:  

a) Mudança fundamental nos direitos de propriedade;  

b) Grande aumento no financiamento estatal de mecanismo 

administrativos e militares; Investimento estatal concentrado no 

desenvolvimento industrial, particularmente no desenvolvimento da 

indústria pesada; Estrangulamento do consumo; Necessidades 

básicas (alimentação, saúde e educação) tratadas de maneira 

prioritária. Serviços habitacionais e distributivos mínimos;  

c) Forças do mercado substituídas por dispositivos estatais de 

regulação para alocação de investimentos, controle do mercado de 

trabalho e fixação de preços e salários. Gastos sociais urbanos 

delegados às empresas estatais responsáveis pela provisão de 

moradia, educação, serviços de saúde e lazer [danwei]. 

Compromisso estatal com o pleno emprego;  

d) Centralização estatal do comércio exterior. Importações 

concentradas em bens de produção essenciais e economia 

doméstica isolada das forças do mercado internacional. Investimento 

estrangeiro direto nulo e dívidas e transações interestatais restritas a 

outros países comunistas. Isolamento diplomático. 

Elias Jabbour dá destaque, em suas palavras, às largas capacidades 

produtivas instaladas entre 1949 e 1978, à política de descentralização industrial 

                                                           
144 FAIRBANK; GOLDMAN, op. cit., 2006, p. 383. 
145 MADDISON, Angus. Dynamics of Development in the New China. In: ___. Chinese economic 

performance in the long run. 2 ed., 2007, p. 59-91. Disponível em: 
http://piketty.pse.ens.fr/files/Maddison07.pdf. Acesso em: 13 abr. 2019.  
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(autosuficiência) de Mao Zedong, que permitiu que se reproduzisse na China uma 

clivagem de industrialização e urbanização tipicamente rurais, além do 

espraiamento pelo interior do país das chamadas Empresas de Cantão e Povoado 

(ECP`s).146 

Milaré e Diegues frisam a criação e o fortalecimento da indústria pesada, 

além da formação da indústria de insumos agrícolas e da ampliação da área 

irrigada.147 Hung, por sua vez, enfatiza a indústria estatal e a infraestrutura, além 

uma grande, educada e saudável força de trabalho rural e a autonomia estatal de 

governos estrangeiros e instituições financeiras internacionais.148  

Além dos destaques mencionados, é consenso entre os autores citados e 

outros149, tanto a necessidade de se considerar a trajetória de acumulação liderada 

pelo Estado chinês em sua integralidade e de maneira ininterrupta, ou seja, 

considerando a Era maoísta, tanto quanto o relevante papel que o legado de tal 

período desempenhou no sucesso da execução das políticas da Reorientação da 

Estratégia de Desenvolvimento, levadas à cabo posteriormente por Deng Xiaoping. 

Assim, Carlos Aguiar Medeiros150 sintetizará as quase três décadas da Era 

Maoísta em três períodos, em suas palavras, um primeiro marcado essencialmente 

pela distribuição e coletivização das terras; um segundo, iniciado em 1958 com o 

“grande salto à frente” priorizando a indústria pesada; e um terceiro, iniciado com o 

auge da “revolução cultural” em 1966 que provocou grande desorganização na 

agricultura. 

Um dos principais desdobramentos do período final da Era Mao Zedong, ou 

seja, das tensões e problemáticas criadas tanto pela política de um Salto a Diante, 

quanto pela Revolução Cultural, foi a projeção de Deng Xiaoping, ainda sob a 

salvaguarda de Zhou Enlai, como uma das principais lideranças do Partido 

Comunista Chinês.  

Em documento oficial da Comissão de Comércio dos Estados Unidos, de 

título “Estratégias de desenvolvimento econômico da China e seus efeitos no 

                                                           
146 JABBOUR, Elias. A historicidade e o sucesso do “socialismo de mercado” chinês. Revista Espaço 

Acadêmico, v. 9, n. 101, out. 2009 [Dossiê: 60 anos da revolução chinesa].  
147 MILARÉ; DIEGUES, op. cit., 2012.  
148 HUNG,Ho-fung .The China Boom: why China will not rule the world. Columbia University Press, 

2015, p. 50.  
149 Cf. JIE, Li. Mao Zedong has made at least five great contributions to the Chinese nation. Disponível 

em: http://casseng.cssn.cn/focus/201402/t20140221_969978.html. Acesso em: 23 mar. 2019. 

150 MEDEIROS, op. cit., 2013. 
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comércio dos EUA”151 narra-se que já em 1971 Mao designara à Zhou Enlai a 

responsabilidade de acelerar o desenvolvimento econômico nacional:  

À época Enlai concluiu que, para executar a modernização da indústria 

chinesa, seria necessária a modernização de seus maquinários e equipamentos. 

Diante disso, concluiu também que não seria possível fazê-lo não fosse pela 

importação de tecnologia estrangeira, o que demandaria a construção de uma 

política industrial voltada para a internalização de tecnologia. 

 
In 1971 a new policy line began to emerge that modified the self-reliance 
doctrine. A group of high-ranking cadres. led by Zhou Enlai. believed that 
importation of foreign technology was essential for attaining the goal of 
accelerating development and modernization. Zhou decided to reactivate 
the Technical Import-Export Corporation. which was deactivated in the late 
1960's. and to import large amounts of new equipment and whole plants 
from Western countries. Zhou's decision made China•s foreign trade lean 
toward the West.152  
 

Neste contexto que se dá a busca pela retomada e aprimoramento das 

relações exteriores com países ocidentais, entre eles os Estados Unidos da 

América, o que explica a visita do então presidente estadunidense, Nixon à China 

em 1972. O episódio sintetizou-se no documento “Shanghai Communiqué”153, 

comunicado que formaliza e marca a normalização das relações diplomáticas entre 

os países. “The strategy of opening up to the world is firmly established with the 

renewal of Sino-US diplomatic relations and the visit of President Nixon to the 

mainland in 1972, followed by the recognition of the PRC by the US in December, 

1978.”154 

Em artigo sobre Deng Xiaoping, David Shambaugh conta que no último ato 

público antes de seu falecimento, Zhou Enlai anuncia, ao lado de Deng, a política 

das “Quatro Modernizações”, no Congresso Nacional Popular de 1975155, a qual ele 

sustentava a defesa desde 1954.156 

                                                           
151 UNITED STATES LNTERNATIONAL TRADE COMMISSION. China’s Economic Development 

Strategies and Their Effects on U.S. Trade, 1965. Disponível em 
https://www.usitc.gov/publications/332/pub1645.pdf. Acesso em: 15. mai. 2019. Tradução livre.  

152   UNITED STATES LNTERNATIONAL TRADE COMMISSION. op. cit., 1964. 
153 SHANGHAI COMMUNIQUÉ. Joint Communique of the United States of America and the People's 

Republic of China, 28 fev. 1972. Disponível em: 
http://www.taiwandocuments.org/communique01.htm. Acesso em: 15 mar. 2019.  

154 GONÇALVES, op. cit., 2006. 

155 SHAMBAUG, David. Deng Xiaoping: The Politician. The China Quartely: Deng Xiaoping: An 

Assessment, n. 135 Special, 1993. 
156 Cf. Turning China into a powerful, modern, socialist, industrialized country (1954), p. 142; The key 

to building a powerful socialist country is to modernize science and technology (1963), p. 427; Major 
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Mao declarou a Revolução Cultural entre 1966 e 1969, que pregava a 
revisão partidária, cujo objetivo era manter o fervor revolucionário e a 
manutenção do Partido Comunista no poder. Esta revolução teve como 
destaque a participação de estudantes e trabalhadores, e dela se 
originaram a constituição chinesa. Este período é lembrado pela 
estagnação material e tecnológica. Durante este período, nas décadas de 
1960 e 1970, os chineses viveram regressões e crescimento 
(recuperação), tendo seu recorde ocorrido em 1970. Apesar das 
iniciativas de Mao Tsé-Tung não terem dado certo, elas prepararam 
terreno para um novo tempo, o de Deng Xiaoping157.(grifo nosso) 
 

 

2 REORIENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO CHINESA, 

TRABALHO E CONFLITO DISTRIBUTIVO 

 
On Chairman Mao's instructions, it was suggested in the report on the work 
of the government to the Third National People's Congress that we might 
envisage the development of our national economy in two stages beginning 
from the Third Five-Year Plan: The first stage is to build an independent 
and relatively comprehensive industrial and economic system in 15 
years, that is, before 1980; the second stage is to accomplish the 
comprehensive modernization of agriculture, industry, national 
defence and science and technology before the end of the century, so 
that our national economy will be advancing in the front ranks of the 
world.158 
 
Revolution means carrying out class struggle, but it does not merely mean 
that. The development of the productive forces is also a kind of revolution 
— a very important one. It is the most fundamental revolution from the 
viewpoint of historical development.159 (Talk with some leading comrades 
of the Central Committee, April 1, 1980) 

 

Em 1976 Mao Zedong vem a falecer, Hua Kuofeng o sucede e em 1977 

anuncia a reabilitação de Deng Xiaoping que havia sido afastado do Partido, 

posteriormente executa a revisão do V Plano Quinquenal vigente que se tornaria 

um Plano Decenal (1976-1985). Neste contexto se retoma e viabiliza a política das 

                                                           
taks for developing the national economy (1964), p. 458. Em: Selected Works of Zhou Enlai. V. II. “In 
January 1975, Zhou Enlai renews his call “for an independent and relatively industrial economic 
system” to be created by 1980 and for a general update of those sectors of the economy pinpointed 
in the Four Modernizations by the end of the century. This speech, which is considered the political 
basis for a new development programme, meets opposition from the Gang of Four,9 which 
denounces the strategy as “the path towards restoring capitalism” and as treason to the Party and 
Mao. Deng is again dismissed from all his posts in the Party and state as a “capitalist roader” Em 
“China’s swing from a planned Soviet-type economy to an ingenious socialist market economy:An 
account of 50 years”. GONÇALVES, op. cit., 2006. 
157 SHAMBAUG, David.op cit., 1993. 
158 ENLAI, Zhou. Report on the Work of the Government, 13 jan. 1975. In: Documents of the First 

Session of the Fourth National People's Congress of the People's Republic of China. Disponível em: 
https://www.marxists.org/reference/archive/zhou-enlai/1975/01/13.htm. Acesso em: 25 fev. 2019. 
159 XIAOPING, Deng. Selected Works, v. III. Beijing: Foreign Languages Press, 1994. 
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“Quatro Modernizações”160, de Enlai, que inauguraria formalmente o início da 

Reorientação da Estratégia de Desenvolvimento chinesa. 

 
Na França, Deng firmou laços de amizade e identificação intelectual 
com Chu En-lai, seis anos mais velho do que ele, mas companheiro de 
lutas nas décadas em que os dois foram ascendendo ao topo do PCC. 
Unia-os a convicção, nascida na vivência de ambos no exterior, de que a 
China só superaria o atraso trazido por um século de colonialismo, se se 
abrisse para o mundo, disposta a aprender com o mundo. 
Chu En-lai foi o idealizador das “Quatro Modernizações”, transformadas 
em programa de governo por Deng (1978), com a determinação adicional 
de abertura da economia chinesa para o mercado internacional. 
Quando Deng Xiaoping voltou ao centro do poder, após a morte de Mao 
Zedong e o fim da Revolução Cultural, encontrou a cúpula do PCC enleada 
no que se chamava a norma dos “dois o quê quer quê”: diante de qualquer 
problema, valia o quê quer que Mao tivesse dito ou feito. Deng insurgiu-se 
contra essa submissão à autoridade e conduziu sua própria ascensão à 
liderança do partido, brandindo o argumento de que “a prática é o único 
critério da verdade”. Transformou essa asserção numa completa teoria da 
modernização, exposta com segurança em reuniões do partido, em 1978 
e 1979. A visão pragmática do mundo, característica central do 
pensamento dengista, tem desde então marcado todo o extraordinário 
reerguimento da China161.(grifo nosso) 
 

Frente a isto, o 11º Comitê Central na Terceira Sessão Plenária em 

dezembro de 1978 anuncia a política de modernização como o objetivo central das 

reformas. Episódio que sintetiza o acontecimento é o discurso intitulado “Emancipar 

a mente, buscar a verdade nos fatos e a unidade para olhar para o futuro”162, de 

Deng Xiaoping163: 

 
During the drive to realize the four modernizations, we are bound to 
encounter many new and unexpected situations and problems with 
which we are unfamiliar. In particular, the reforms in the relations of 
production and in the superstructure will not be easy to introduce. They 

                                                           
160 GONÇALVES, op. cit., 2006. 

161 OLIVEIRA, Amaury Porto de. Governando a China: a quarta geração de dirigentes assume o 

controle da modernização. Revista Brasileira de política internacional, v. 46, n. 2, p. 138-160, 2003. 
162 XIAOPING, Deng. Emancipate the mind, seek truth from facts and unite as one in looking to the 

future, 13 dez. 1978. Disponível em: http://cpcchina.chinadaily.com.cn/2010-
10/15/content_13918199.htm. Acesso em: 11 mar. 2019. 
163 “At its Third Plenary Session, December 22, 1978, the 11th Central Committee of the Chinese 

Communist Party (CCP) adopted as the focus of the entire Party’s work the socialist modernization 
of China. Broad goals have been set to increase agricultural production by 4.3% annually and 
industrial production by 10% annually. More and more agreements are being made with the 
developed capitalist countries to use their technological equipment and expertise in this great effort. 
For example, there are agreements with Japanese firms to aid in the building of steel mills in China, 
with West German firms to build industrial chemical plants, and with the US Flour Corporation to 
develop an $800 million copper mine. Also, China will send thousands of its students abroad, 
including the United States, to learn from others so that they can better serve China. These are all 
manifestations of their determined effort to become a powerful, modernized socialist country by the 
year 2000.” WORKERS CONGRESS (Marxist-Leninist). Modernization Necessary for Socialist 
Construction, 22 jan. 1979. Disponível em: https://www.marxists.org/history/erol/ncm-5/wc-
modernization.htm. Acesso em: 25 mar. 2019. 
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touch on a wide range of issues and concern the immediate interests of 
large numbers of people, so they are bound to give rise to complications 
and problems and to meet with numerous obstacles. In the reorganization 
of enterprises, for example, there will be the problem of deciding who will 
stay on and who will leave, while in that of government departments, a good 
many people will be transferred to other jobs, and some may complain. And 
so on. Since we will have to confront such problems soon, we must be 
mentally prepared for them. We must teach Party members and the masses 
to give top priority to the overall situation and the overall interests of the 
Party and the state. We should be full of confidence. We will be able to 
solve any problem and surmount any obstacle so long as we have faith in 
the masses, follow the mass line and explain the situation and problems to 
them. There can be no doubt that as the economy grows, more and 
more possibilities will open up and each person will be able to make 
his contribution to society. 
The four modernizations represent a great and profound revolution in 
which we are moving forward by resolving one new contradiction after 
another. Therefore, all Party comrades must learn well and always 
keep on learning. 
On the eve of nationwide victory in the Chinese revolution, Comrade Mao 
Zedong called on the whole Party to start learning afresh. We did that pretty 
well and consequently, after entering the cities, we were able to rehabilitate 
the economy very quickly and then to accomplish the socialist 
transformation. But we must admit that we have not learned well enough in 
the subsequent years. Expending our main efforts on political campaigns, 
we did not master the skills needed to build our country. Our socialist 
construction failed to progress satisfactorily and we experienced grave 
setbacks politically. Now that our task is to achieve modernization, our lack 
of the necessary knowledge is even more obvious. So the whole Party must 
start learning again164.(grifo nosso) 
 

A Reorientação da Estratégia de Desenvolvimento, que se inaugura com a 

política de Quatro Modernizações, caracteriza-se pela decisão de romper com a 

economia socialista planificada e adotar o que viria a, futuramente, ser conceituado 

como economia socialista de mercado, ou ainda “socialismo de mercado com 

características chinesas”. 

Deste modo, rompe-se também com o entendimento de que o mercado e 

seus mecanismos seriam inerentes ao modo de produção capitalista, passando a 

compreendê-lo como uma categoria histórica, e não um modo de produção em si.  

Ao abordar o tema, Wladimir Pomar aduz que o mercado passou a ser 

regulador dos preços e das demandas produtivas, e que o planejamento estatal 

macroeconômico teria a função de retificar desvios e agir sobre o mercado no 

sentido de orientá-lo de acordo com as estratégias do respectivo momento do 

processo de desenvolvimento.165  

                                                           
164 XIAOPING, Deng. Emancipate the mind, seek truth from facts and unite as one in looking to the 

future, 13 dez. 1978. Disponível em: http://cpcchina.chinadaily.com.cn/2010-
10/15/content_13918199.htm. Acesso em: 11 mar. 2019. 
165 POMAR, Wladimir. China: desfazendo mitos. São Paulo: Publisher Brasil, 2009, p. 120. 

http://cpcchina.chinadaily.com.cn/2010-10/15/content_13918199.htm
http://cpcchina.chinadaily.com.cn/2010-10/15/content_13918199.htm
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Neste mesmo sentido, Medeiros destaca que apesar das relevantes 

mudanças institucionais, o Estado chinês manteve amplo controle sobre os 

investimentos e ampla coordenação do processo de desenvolvimento lançando 

mão dos Planos Quinquenais, além da manutenção do controle sobre preços 

básicos e sobre os fluxos financeiros externos. Assim, o autor compara a conduta 

chinesa com a de países como Coreia do Sul e Taiwan no auge de seus processos 

de catch up.166 

 
The Third Plenary Session of the 11th the Communist Party of China(CPC) 
Central Committee in December 1978 opened a new historic period of 
reform and opening-up, which was a monumental strategic choice that has 
shaped contemporary China, an inexhaustible source of vitality for national 
development and progress, and the only path toward socialism with 
Chinese characteristics and rejuvenation of the Chinese nation. Reform 
and opening-up has transformed China from a highly centrally-planned 
economy to a dynamic socialist market economy and from a closed or semi-
closed society to an all-round open society. China’s comprehensive 
national strength has reached a new level and its people are generally living 
in a moderately well-off society. During the great endeavor of reform and 
opening-up, China has made remarkable progress toward the Millennium 
Development Goals(MDG) in the first 15 years of the new century.167 
 

Outro episódio importante que se liga ao caráter da Reorientação e das 

políticas de modernização foi a defesa por Deng Xiaoping dos “Quatro Princípios 

Cardinais” sobre os quais se deveria forjar, política e ideologicamente, tais políticas, 

sendo eles: o caminho socialista; a ditadura do proletariado; a direção do Partido do 

Comunista da China e o pensamento marxista-leninista e o maoísta. 

 
The Central Committee maintains that, to carry out China's four 
modernizations, we must uphold the Four Cardinal Principles ideologically 
and politically. This is the basic prerequisite for achieving modernization. 
The four principles are: 
1. We must keep to the socialist road. 
2. We must uphold the dictatorship of the proletariat. 
3. We must uphold the leadership of the Communist Party. 
4. We must uphold Marxism-Leninism and Mao Zedong Thought.168 
  

No que diz respeito à cronologia, Pomar destaca o caráter gradual e de 

combinações de estratégias que percorreu a Reorientação no intento de conquistar 

                                                           
166 MEDEIROS, op. cit., 2010.  
167 China’s National Plan on Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, set. 

2016, p. 3. Disponível em: https://www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/W020161012709956373709.pdf. 
Acesso em: 20 jan. 2019. 
168 XIAOPING, Deng. Uphold the four cardinal principles, 30 mar. 1979. Disponível em: 

http://en.people.cn/dengxp/vol2/text/b1290.html. Acesso em: 25 fev. 2019. 
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um desenvolvimento relativamente rápido, mas buscando a manutenção da 

estabilidade socioeconômica.  

Desta forma, ele salienta que o período de 1978 a 1980 fora considerado 

de reajustamentos na agricultura e de início da abertura ao exterior, e que a partir 

de 1984 se inicia as chamadas “reformas urbanas”, um complexo de reformas na 

indústria, comércio, finanças, serviços, estrutura estatal, salários, preços.169 

Assim, a política de Quatro Modernizações consistia na modernização e 

aprimoramento de setores chave da infraestrutura e economia para preparar o país 

para a “política de portas abertas” que expandiria a possibilidade de cooperação 

econômica com diversos países170.  

Os setores alvos da política foram:  

a) Agricultura;  

b) Indústria;  

c) Ciência e Tecnologia;  

d) Defesa Nacional.  

 

Abaixo apresento o panorama das políticas nos setores citados171: 

 

a) Agricultura: a reforma agrícola se caracterizou, em suma, pela 

extinção gradual na extinção gradual do sistema de comunas 

populares e na adoção do sistema de responsabilidade familiar. Esse 

consistia em contratos de responsabilidade entre camponeses e 

Estado que permitiam a comercialização do excedente da respectiva 

produção agrícola. Destes processos resultaram as indústrias de 

caráter rural cunhadas de Township and Village Enterprises 

(TVEs)172, ou Empresas de Cantão e Povoado (ECP`s), sendo que 

                                                           
169 POMAR, op. cit., 2009, p. 120. 
170 “Deng stated in December 1979, that the objectives of the Four Modernizations was to quadruple 

the then GNP of 250 billion US dollars to a figure of one trillion by the end of the century, equivalent 
to the value of 1000 dollars per capita. Later he would maintain this goal while readjusting GNP per 
capita to 800 dollars in response to an increase in population to 1,2 billion.” GONÇALVES, op. cit., 
2006. 
171 Idem, ibidem. 

172 “TVE means "town and village enterprise", which is one of the form of new collective danweis. 

The establishment of the "TVEs" entered officially into experimental phase when the State Council 
promulgated the Rules on certain questions about the development of enterprises of 
communes and production teams (trial draft), the 3rd. July 1979. By these rules, these 
"enterprises" are exempted from taxes of 2 to 3 years.” HUI, Wan-Sze. Socialist market economy and 
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até em 1987 a quase totalidade dos antigos “grupos de produção” e 

comunas já haviam sido dissolvidas.173 

Além disso, investiu-se na mecanização e industrialização do campo, 

o que criou um certo excedente de mão de obra da agricultura, e na 

expansão de tais empresas rurais com a finalidade de incrementar a 

produtividade agrícola. Consequentemente elevou-se tanto a 

produtividade do trabalho agrícola, quanto a capacidade de consumo 

e os mercados agrícolas. Diversos autores e autoras concluíram que 

a o impulso na renda dos camponeses gerado pelo aumento da 

produtividade agrícola fora responsável pela gigantesca redução da 

pobreza ocorrida no período, além do aumento da demanda por bens 

industriais que caracteriza o consumo como um dos drives da então 

dinâmica de acumulação. Neste sentido, importante frisar o relevante 

papel das TVEs tanto na absorção de mão de obra174, outrora 

agrícola, por terem técnica de produção intensiva em mão-de-obra, 

quanto sua alta participação na produção dos exportados pelo país, 

se destacando a gradual evolução qualitativa de seus produtos.175 

Ademais, Elias Jabbour176 ressalta que a implantação das ECPs 

                                                           
industrial reform in China during the Dengist era from 1978 to 1997. Economies and finances. École 
Nationale Supérieure des Mines de Paris, 2001, p. 151. Disponível em: https://pastel.archives-
ouvertes.fr/pastel-00550602/document. Acesso em: 12 mar. 2019. 
173 MASEIRO, Gilmar. Origens e desenvolvimento das Township and Village Enterprises (TVEs) 

chinesas. Revista de Economia Política, v. 26, nº.3 (103) jul.-set. 2006, p. 425-444. 
174 “Indeed, the fundamental shift in the distribution of the labor force shown in Table 1 has been the 

striking feature of China’s rural labor market since the inception of reform. Between 1978 and 2000, 
the rural labor force grew by 2.6 percent per annum, from 306.4 to 479.6 millions. However, the 
workers in rural non-agricultural activities increased by about 27 percent per annum, from 
21.8 to 151.6 millions. Table 1 also shows how the incremental rural labor supply was absorbed 
during the entire period. The remarkable statistic is that approximately 75 percent of the 
increment found employment in the nonagricultural sector, with a majority finding jobs in 
TVEs. Empirical evidence shows that for 1986-1995, the rapid expansion of non-farm activities 
contributed 43.6 percent of the total income growth of farm households for a large sample 
from Sichuan province (Yang, forthcoming)”. FLEISHER; YANG, op. cit., 2003, p. 5. 
175 Cf. LO, Dic; LI, Guicai. China’s economic growth, 1978-2007: Structural-institutional changes and 

efficiency attributes. Journal of Post Keynesian Economics, v. 34, n. 1, out. 2011, p. 59-83. 
MEDEIROS, op. cit., 2013. MEDEIROS, Carlos Aguiar de. Economia e Política do Desenvolvimento 
Recente da China. Revista de Economia Política, v. 19, n. 3 (75), jul.–set. 1999. JABBOUR, Elias. 
Infra-estrutura em energia e transportes e crescimento econômico na China: o enfrentamento da 
crise financeira e a formação de uma economia continental.  Dissertação (Mestrado em Geografia 
Humana). São Paulo: Universidade de São Paulo – FFLCH-USP, 2004. MORAIS, op. cit., 2011. 
MASIERO, op. cit., 2006. 
176 JABBOUR, Elias Marco Khalil. “Sete Décadas depois”: socialismo e desenvolvimento na China 

hoje. 2019. 
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permitiu que tal absorção de mão de obra se desse no próprio vilarejo 

rural e não se tornasse fluxo migratório ao litoral. Desta maneira, o 

autor aduz que conformou-se uma divisão social/regional do trabalho 

mais ampla que, junto da instalação destas empresas, concorreu 

para  que três características centrais da expansão da economia de 

mercado se realizassem: “1) especialização produtiva; 2) 

diferenciação entre agricultura e indústria e 3) superação das 

barreiras inibidoras à conexão de mercados regionais em um único 

e integrado mercado nacional” 

 
For agriculture, the objectives are the following: the maximization of 
agricultural production through mechanization, electrification, 
irrigation and better utilization of chemical fertilizers, as well as the 
statistical increase of production by 4 to 5 percent by year; an increase in 
output of food products from 285 millions tons in 1977 to 400 
millions by 1985; the mechanization of 85 percent of farm work; the 
expansion of water works to assure an extension of irrigated land by 121 
million acres; the establishment of 12 base production zones for food 
products and consumer goods; 
modifications in the system of production incentives and the widening of 
permission for use of family lots for private purposes (accounting for 25 
percent of agricultural and subsidiary production).177(grifo nosso) 
 
A expansão das TVE´s dá guarida à tomada da divisão social do trabalho 
como uma das categorias nodais de análise à compreensão do 
desenvolvimento chinês. Em 1978, o número total de empregados nas 
TVE`s era de 28,265 milhões de trabalhadores, triplicando nos dez 
primeiros anos de reformas econômicas para 93,667 milhões e chegando 
138,661 milhões de empregados em 2004. Entre 1978 e 2004, a queda da 
participação do emprego agrícola no China foi de 242%, enquanto o 
emprego rural não agrícola elevou-se em 471% na indústria, 582% na 
indústria de construção e acima de 3.000% no setor de serviços (KANG, 
2006, p. 291). Essa transferência de atividades teve incidência direta na 
estrutura de renda camponesa: em 1978, 7,92% da renda provinha de 
atividades não-agrícolas, saltando a 30,61% em 1996 com consequente 
queda de renda via atividades agrícolas caindo de 90,08% em 1978 para 
69,39% em 1996. Cabe destacar, concomitante a esta expansão industrial 
no campo, a produção de cereais tem tido crescimento contínuo desde 
2004, fruto de reformas institucionais que incluiu a abolição de todos os 
impostos sobre a renda e a produção agrícolas, além de um claro processo 
de alta mecanização e especialização produtiva,. A produção de cereais 
em 2014 alcançou o recorde de 607,1 milhões de toneladas. 
O reordenamento da divisão social do trabalho e o rumo da unificação do 
mercado nacional chinês teve nas TVE`s um elemento essencial. Porém, 
seu raio de ação acompanhou a própria estratégia de Estado, passando a 
ser ponte da inserção internacional do país, sobretudo a partir da década 
de 1990, sendo que no final da citada década, as TVE`s eram responsáveis 
por 40% de toda produção industrial (MASIERO, 2006, p. 432) e 27% das 
exportações do país (KANG, 2006, p. 137). Em 1989, a exportação de 
têxteis e calçados pelas TVE`s correspondeu a 47,7% das exportações 
deste produtos, número que caiu a 29,1% em 2002 e 23% em 2007; 

                                                           
177 GONÇALVES, op. cit., 2006. 
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enquanto a participação nas exportações de bens duráveis de consumo 
saiu de 14,4% em 1989, chegando a 29,1% em 2002 e 30,3% em 2007. 
Exemplos de expansão global de TVE`s, são inúmeros, entre elas pode-se 
de citar a Haier com 50% do mercado de pequenos frigoríficos dos EUA; a 
Galanz, com 33% do mercado mundial de microondas; a Legend, com 20% 
do mercado mundial de placas para computadores e a China International 
Marine Containers com 40% do mercado internacional de contêineres 
refrigerados (MASIERO, 2006, p. 441)178 
 
Alguns especialistas ocidentais tendem a olhar a China como sendo a atual 
“fábrica” de mercadorias a baixo custo. Mas não deixam de reconhecer 
também as graduais mudanças da evolução das exportações das TVEs 
chinesas como pode ser visualizado na Tabela 2. A manufatura das TVEs 
chinesas têm gradualmente evoluído da exportação de calçados e 
roupas para englobar também máquinas industriais, produtos 
eletrônicos, hardwares e bens duráveis de consumo.179(grifo nosso) 
 

b)  Indústria: Para além dos vultuosos investimentos no setor industrial 

e na importação de equipamentos e maquinários, a reforma industrial 

tinha como central a reforma das SOEs (State Owned 

Enterprises)180, ou ainda, empresas estatais urbanas, que conforme 

já exposto neste trabalho, estavam sob o danwei.  

Desta forma, em 1979 a reforma passa pela fase de 

“descentralização”181, que transferia responsabilidades e poder de 

                                                           
178 JABBOUR, Elias Marco Khalil. “Sete Décadas depois”: socialismo e desenvolvimento na China 

hoje. 2019. 
179 MASEIRO, op. cit., 2006, p. 441.  
180 “SOE reforms have contributed to China’s economic development in two ways: first, changes to 

SOEs have made room and created the necessary conditions for the emergence and flourishing of 
private enterprises and enterprises with other ownership forms. Second, such change has also helped 
to enhance the efficiency and competitiveness of SOEs, leading to the substantial growth of their 
output, which in turn enables SOEs, especially the large ones, to maintain their substantial share in 
the economy. Reforms have so far created a new generation of SOEs with diversified ownership 
types and a significant level of internationalization. Now there are only a small number of SOEs that 
are purely state owned, with the majority of enterprises now state-controlled shareholding 
corporations”. GARNAUT, Ross; SONG, Ligang; FANG, Cai (edts.). China’s 40 years of reform and 
development 1978–2018. Acton ACT 2601-Austrália: ANU Press – The Australian National 
University, 2018. Disponível em: http://press-
files.anu.edu.au/downloads/press/n4267/pdf/book.pdf?referer=4267. Acesso em: 10 mai. 2019. 
181 “Significant market-oriented reforms of the enterprise sector have been a major driver of China’s 

growth and have resulted in the rapid expansion of the private sector in the past decades. At the 
outset of reform in 1980, state firms accounted for more than 95 percent of the workforce and 80 
percent of investment. The remaining balance was under collective firms, which at the time were 
usually closely aligned with, if not directly controlled by, local governments. Since then, the state 
share has declined to less than 20 percent of the workforce (in 2011) and 34 percent of investments 
(in 2012), as the private sector rapidly expanded (Figure 1.6). Many of the small and medium-sized 
state firms became privately owned. While the “commanding heights” of the economy, such as in 
electricity, petroleum, aviation, and telecommunication, remain largely state-owned, even these 
SOEs underwent reforms through corporatization and restructuring. Competition among SOEs was 
promoted, and the scope for private competition expanded. As a result, the profitability and the 
average returns on equity of SOEs increased.” China: systematic country diagnostic: towards a more 
inclusive and sustainable development. 2017. World Bank Group, 2017, p. 30. Disponível em: 
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decisões do Conselho de Estado para a própria administração do 

danwei, até que em 1992 a reforma progride quando o documento 

“Regulation on transforming the management mechanisms in all-

people-owned industrial enterprises” é promulgado, o qual ficou 

conhecido como “cracking the three irons”, ou seja, como o fim das 

políticas de gestão e provisão de emprego, estabilidade empregatícia 

vitalícia e equidade dos salários centralmente administrados.  

Posteriormente, em 1994, é promulgada a Company Law, 

culminando em 1996 na política “manter as grandes e deixar as 

pequenas irem”182 ("To seize the large ones and to release the small 

ones (zhuada fangxiao)")183, conhecida como a série de 

privatizações das empresas estatais em que foram mantidas apenas 

as que tinham papel estratégico no planejamento econômico. 

Ademais, no ano de 1979 e seguintes são promulgadas diversas 

regulamentações184 sobre Joint Adventures e investimentos 

estrangeiros diretos. A partir de 1980, a implementação de Zonas 

Econômicas Especiais185, algumas estrategicamente localizadas nas 

zonas costeiras do país e responsáveis pelo relevante aumento das 

exportações chinesas se destacam enquanto política de 

modernização industrial do período186: 

                                                           
http://documents.worldbank.org/curated/en/147231519162198351/pdf/China-SCD-publishing-
version-final-for-submission-02142018.pdf. Acesso em: 20 mar. 2019. 
182 Statute of Privatization of Government-Owned Enterprises, 15 jan. 2003. Disponível em: 

https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0120044. Acesso em: 19 mar. 2019. 
183 Cf. HUI, op. cit., 2001, p. 113. 
184 “Lei da República Popular da China em joint ventures sino-estrangeiras”, adotada 

em 1º de julho de 1979, na segunda sessão do Quinto Congresso Nacional do Povo, a “Lei dos 
contratos de joint ventures chinesas e estrangeiras ”, adotada em 13 de abril de 1988, na sessão do 
Sétimo Congresso Nacional do Povo, e a “lei de joint venture sino-estrangeira da RPC”, aprovada 
na mesma sessão. Mais tarde, a “Sino-Foreign equity joint-venture terms tentative provisions” 
approved by the State Council on September 30, 1990, and by the “PRC, Sino-foreign venture 
Cooperative Joint Venture Law Implementing Rules”, promulgated by the Ministry of Foreign Trade 
and Economic Cooperation, on September 4, 1995, and amended them.  
185 “A Special Economic Zone has four special characteristics: (1) administrative restrictions are 

relatively relaxed and concepts of a free market instilled at the expense of obedience to central 
planning directives; (2) fiscal incentives, i.e. tax reductions and exemptions, are offered; (3) the 
system of property ownership is mixed, with private property, especially emphasized, co-existing with 
quasi-private, cooperative, collective and “state capitalism”; (4) they are of large dimension and have 
sufficient autonomy to approve FDI inflows.” GONÇALVES, op. cit., 2006. 
186 Cf. “In 1971. a new policy line began to emerge that modified the self-reliance doctrine. A group of 

high-ranking cadres. led by Zhou Enlai. believed that importation of foreign technology was essential 
for attaining the goal of accelerating development and modernization. Zhou decided to reactivate the 

https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0120044
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For industry, the following objectives are set out: a massive investment 
equal to the total for the entire proceeding 28 years; a ten percent growth 
rate per sector; the completion of 120 big industrial projects (including oil 
pipelines, energy storage centers, ports and dams); an increase in steel 
production to 60 million tons by 1985 and 180 million tons by 1990; the 
opening of 10 new oilfields (at a cost of 60 billion US dollars); the opening 
of new coal mines and 30 power stations.187 
The Comunist authorities realized that .hina needed foreign technology and 
capital in order to atta.in a high rate of economic growth. In 1982., they 
adopted a new Constitution to make foreign investments legal and secure. 
In addition, they established a new joint venture law and special economic 
zones to facilitate foreign investments· and technology transfer. Thus, the 
door was opened to imporls of foreign capital · and technology. New 
construction projects also pushed up the level of Chinese trade. The value 
of China's foreign trade rose from $29.33 billion in 1979 to $43.66 billion in 
1983, or by 90 percent. China's.trade with.technologically advanced 
countries increased more rapidly than its trade' with developing countries. 
The annual value of China's bilateral trade with the United States, Japan, 
or West Germany has exceeded $1 billion.188 
 
China is interested not only in foreign investment, but also in foreign 
technologies. To invest in China, a foreign investor must transfer part 
of its technology. China is trading its huge market for advanced 
technologies. China began introducing foreign investment and 
technologies with the establishment of special economic zones. In 
1979, the Central Government decided to set up four special economic 
zones in south China, including Shenzhen, Zhuhai and Shantou in 
Guangdong Province and Xiamen in Fujian Province. To open further to the 
outside world, China opened 14 coastal cities in 1984. The adoption of the 
strategy of first developing the economy of the coastal regions 
prompted the relatively rapid development of these regions, which 
had a total population of 200 million. These regions have become bases 
for introducing foreign investment, and exerted an influence upon the vast 
regions in the west of China as funnels for funds and technologies, thus 
giving impetus to China's overall economic development. 
 
China's exports to the United States increased continuously from $9.6 
million in 1972 to $270.7 million in 1978. China exported mostly 
manufactured goods and inedible crude materials, except · fuel. Crude oil 
exports were insignificant. The largest increase in ·exports was reported in 
1978, when the value of exports increased to $270.1 million, or by 50. 7 
percent over that of the previous year. During the· 7-year period, China 
exported a total of $887 .4 million to· the United States. U.S. net foreign 
exchange earnings from the bilate~al trade amounted to $1.05 billion.189 
 

c) Ciência e Tecnologia: em março de 1978 ocorre a Conferência 

Nacional de Ciência que estabelece o Plano de Desenvolvimento da 

                                                           
Technical Import-Export Corporation. which was deactivated in the late 1960's. and to import large 
amounts of new equipment and whole plants from Western countries. Zhou's decision made China’s 
foreign trade lean toward the West.” UNITED STATES LNTERNATIONAL TRADE COMMISSION. 
China’s Economic Development Strategies and Their Effects on U.S. Trade, 1965. Disponível em 
https://www.usitc.gov/publications/332/pub1645.pdf. Acesso em: 15. mai. 2019. 

187 “GONÇALVES, op. cit., 2006. 
188 UNITED STATES LNTERNATIONAL TRADE COMMISSION, op. cit. 
189 Idem.  
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Ciência e da Tecnologia, sob a perspectiva de Deng Xiaoping de que 

ambas se tratavam de peças-chave da política de Quatro 

Modernizações, além de serem forças produtivas primárias.190 

Os seguintes objetivos foram estabelecidos pelo Plano de 

Desenvolvimento: alcançar, ou aproximar-se, dos níveis de 

desenvolvimento das nações desenvolvidas em diferentes áreas; 

aumentar o número de pesquisadores científicos para 800.000; 

desenvolver modernos centros de pesquisa; criar um sistema 

nacional de pesquisa científica e tecnológica. O Plano estabeleceu 

108 projetos-chave em 27 áreas. 

 
Voltado à renovação e modernização tecnológica das indústrias 
tradicionais e à criação de novas indústrias, seus objetivos foram: reforçar 
a capacidade nacional de ciência, tecnologia e inovação (C, T & I) e 
impulsionar o desenvolvimento sustentável da sociedade. Em 1986, 
foi lançado o Programa Nacional de P&D High-tech, também 
conhecido como Programa 863. Concebido para enfrentar os desafios 
globais da nova revolução tecnológica e da concorrência, esse programa 
tinha como objetivo intensificar os esforços de inovação e viabilizar as 
transições estratégicas para "salto" de desenvolvimento. Implementado ao 
longo de três planos quinquenais, esse programa promoveu o 
desenvolvimento dos setores de alta tecnologia, a capacidade P&D, o 
desenvolvimento sócio-econômico e a segurança nacional. No âmbito 
desse programa foram criados 54 parques de alta tecnologia do país. O 
primeiro deles foi o de Pequim, em 1988. Instalado na zona industrial de 
Pequim, esse parque está localizado à proximidade de duas das principais 
universidades chinesas, Universidade de Pequim e Tsinghua 
Universidade.191(grifo nosso) 
 

d) Defesa Nacional: Chegou-se ao consenso de que das quatro 

modernizações propostas a “menos prioritária” se tratava da 

modernização militar, por depender das políticas que incidiriam na 

indústria e na ciência e tecnologia.  

Visto isto, o orçamento na área diminuiu e as modernizações no setor 

se sintetizaram em três vetores: reestruturação política e do sistema 

de controle ideológico do Partido dentro do Exército; reestruturação 

                                                           
190 Cf. NOTÍCIAS do Partido Comunista. Ciência e tecnologia são as principais forças produtivas. 

Disponível em: http://dangshi.people.com.cn/GB/221024/221027/14907120.html. Acesso em: 10 
dez. 2018.  
191 INSTITUTO DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. A transformação da 

china em economia orientada à inovação. 2011. Disponível em: 
http://www.ipdeletron.org.br/wwwroot/pdf-
publicacoes/17/A_transformacao_da_China_em_Economia_Orientada_a_Inovacao.pdf. Acesso 
em: 13 mar. 2019. 
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organizacional pela criação da Comissão Central Militar, 

reorganização das regiões militares, promulgação da Lei do Serviço 

Militar e táticas e estratégias militares revisitadas para evitar ataques 

à cidades e instalações industriais chinesas, reformas na educação 

e treinamento e aprimoramento dos candidatos a oficiais e práticas 

de promoção para prestigiar a competência profissional; articulação 

e integração da ciência e tecnologia, e indústria civis e militares, 

entrada da China no mercado internacional de armas.192 

Entretanto, embora o orçamento de defesa da China fosse um 

segredo de Estado, foi avaliado, no Ocidente, em cerca de 32,8 

bilhões de dólares em 1976, o terceiro maior do mundo na época. 

Outra fonte estimada em 1978 é de cerca de 7-10% do Produto 

Interno Bruto, equivalente a 35 bilhões de dólares.193 

 

Abaixo, tabela produzida por Chu-yuan Cheng que sintetiza as estratégias 

de desenvolvimento adotadas no período de 1953-1981.  

No caso em tela, salienta-se as transições entre o período de 1976 e 1981, 

em que as escolha de técnicas no processo de produção passam da tecnologia 

intensiva dando prioridade de investimento estatal ao setor da indústria pesada, 

para “tecnologia e capital intensiva” em que a prioridade permanece na indústria, 

passando à técnica de tecnologia e trabalho intensiva modificando a prioridade para 

o setor agrícola.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
192 NELSON, Harvey W. The Chinese Military System: An Organizational Study of Chinese People’s 

Army. 2 ed. Boulder: Westview Press, 1981. ROMANCE, Francis J. Modernization of China's Armed 
Forces. Asian Survey, v. 20, no. 3, mar. 1980, p. 298-310.  
193 POLLACK, Jonathan. The Modernization of National Defense. In. BAUM, Richard (org.).  China's 

Four Modernizations: The New Technological Revolution. New York: Routledge, 1980, p. 247.  
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Figura 03 – Evolução do desenvolvimento estratégico Chinês 

 

 
Fonte: CHENG, Chu-Yuan. China's Economic Development: Growth and Structural 
Change. Boulder: Westview Press, 1982. 

 

Concluindo o tópico acerca da Reorientação da Estratégia de 

Desenvolvimento chinesa, Carlos Medeiros Aguiar afirma que o programa de 

Reorientação, além de concomitantemente induzir o incremento do mercado interno 

e promover as exportações, fundou-se nas seguintes estratégias: 

 
a) ampla reforma na utilização da terra numa direção semelhante à 
proposta por Lênin nos anos 20 com a Nova Política Econômica (NEP);  
b) agressivo programa de promoção de exportações e de proteção do 
mercado interno como nas experiências bem-sucedidas de 
industrialização deste século. Ao contrário do Japão e da Coréia, a 
estratégia chinesa contou com forte estímulo ao investimento estrangeiro 
associado às exportações em zonas econômicas especiais de forma a 
absorver e controlar o ingresso de capitais nas atividades exportadoras. 
De forma semelhante àqueles países e ao Brasil (até 1990), o crescimento 
das exportações de manufaturas visava viabilizar a importação de 
máquinas e equipamentos, sendo as demais importações submetidas às 
barreiras do câmbio e das tarifas;  
c) formação de grandes empresas estatais (com ou sem joint ventures) na 
indústria pesada com crescente autonomia gerencial e financeira, mas 
subordinadas ao planejamento central como nas experiências asiática e 
brasileira;  
d) reforma das empresas estatais e redefinição da relação entre o 
planejamento e o mercado; redefinição do sistema de incentivos e de 
responsabilidades a partir da introdução de sistemas de contratos baseada 
nas experiências da Hungria, e ex-URSS;  
e) promoção das empresas coletivas (vilas e municípios);  
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f) transição gradual de um sistema de preços controlados para um sistema 
misto de preços regulados, controlados e de mercado.194  
 

Alexis Dantas e  Elias Jabbour destacam que essencial à compreensão da 

Reorientação residiria na particularidade do processo de desenvolvimento chinês. 

Sendo que o caracterizam como uma variante da “via americana”, a qual segundo 

os autores e embasados em Arrighi, trata-se de um processo de industrialização em 

uma ampla economia de mercado que se expande do campo à cidade. Destacam 

ainda a natureza gradualista da RED que se expressaria na combinação dos 

processos abaixo, liderados pelo Estado:195 

 
1) de domínio do mercado pelo Estado; 2) que por sua vez liberaliza o 
comércio a seu contento, abrindo possibilidades de aprofundamento a 
formas superiores de divisão social do trabalho, e em concomitância com 
o plano; 3) direciona energias à formação de um mercado de consumidor 
interno; 4) enceta a industrialização baseada no próprio 
empreendedorismo camponês: 5) induz a ampla concorrência entre 
pequenas, médias e grandes empresas e estimula a educação como base 
atenuante dos efeitos do próprio mercado sobre o corpo social 6) planifica 
saltos, primeiro à própria indústria e em seguida ao comércio exterior, não 
tradicional e sim como bem público, planificado e de Estado. 
 

Ainda no que diz respeito tanto à política de Quatro Modernizações, quanto 

às Zonas Especiais, é expresso o interesse na internalização de tecnologia neste 

período, sendo que, segundo Medeiros, tal agressiva política de absorção 

tecnológica nas joint adventures seria um dos traços que particulariza a trajetória de 

desenvolvimento chinês, somado ao esforço de formação de “campeões nacionais” 

verticalmente integrados, o que diferencia a inserção chinesa no comércio exterior 

da clássica inserção passiva na cadeia de valor adicionado que caracteriza 

tipicamente o processamento de exportações.196 

                                                           

194 MEDEIROS, Carlos Aguiar de. China entre os Séculos XX e XXI. In: FIORI, José Luís (org.). 

Estados e Moedas no Desenvolvimento das Nações.  Petrópolis: Vozes, 1999. 

195 JABBOUR, Elias; DANTAS, Alexis. A economia política das reformas e a presente transição 

chinesa. Brazilian Journal of Political Economy, v. 37, n. 4, 2017, p.789-807. 
196 MEDEIROS, Carlos Aguiar de. Integração produtiva: a experiência asiática e algumas referências 

para o Mercosul. In: ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Integração produtiva: 
caminhos para o Mercosul. Brasília: ABDI, 2010. (Série Cadernos da Indústria ABDI, v. 16). 
Disponível em: 
www.abdi.com.br/Estudo/Integra%C3%A7%C3%A3o%20Produtiva%20Caminhos%20para%20o%
20Mercosul.pdf. Acesso em: 25 Fev. 2019. 

http://www.abdi.com.br/Estudo/Integra%C3%A7%C3%A3o%20Produtiva%20Caminhos%20para%20o%20Mercosul.pdf
http://www.abdi.com.br/Estudo/Integra%C3%A7%C3%A3o%20Produtiva%20Caminhos%20para%20o%20Mercosul.pdf
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O período de 1981 a 1985 foi norteado pelo XI Plano Quinquenal, sendo 

que seus objetivos gerais se deram sob o slogan “ajustar, reformar, retificar e 

melhorar”, em um discurso de ratificação e aprofundamento da recém Reorientação.  

Segundo documento oficial197 que comenta a implementação do Plano, 

afirma-se que se alcançou grandes conquistas: manutenção e estabilidade do 

crescimento da economia nacional com taxa média anual de crescimento do produto 

industrial e agrícola de 11%. Ademais, o produto nacional bruto em 1985 alcançou 

778 bilhões de yuans, significando um crescimento médio anual de 10%, após a 

inflação, desde 1980.  Houve ainda aumento drástico do volume de produção de 

produtos importantes: comparando-se com os de 1980, em 1985 houve um 

crescimento de 26,1% para o aço, 37,1% para o carvão, 35,8% para a eletricidade, 

17,9% para o petróleo bruto, 92,8% para o algodão e um crescimento anual de 

21,4% para o grão. 

Ainda neste sentido, constatou-se progresso na construção de 

infraestrutura e atualização tecnológica diante de um investimento total de 530 

bilhões de yuans em ativos fixos para empresas de propriedade pública, além dos 

496 projetos de médio e grande porte que foram construídos ou iniciados e outros 

200.000 projetos transformados ou atualizados. 

No que compete ao comércio exterior e o intercâmbio tecnológico, entra-se 

em uma nova fase ao galgar no ranking mundial de volume de exportações o 10º 

lugar em 1984, quando em 1980 encontrava-se no 28º. 

Ademais, também data do período importantes iniciativas de upgrade 

industrial e inovação da RPC198: 

 

a) 1982: Programa de Tecnologias-Chave, com a finalidade de 

revitalizar o sistema de investimentos sobre P&D; 

b) 1986: Programa 863, ou ainda, Programa Nacional de Alta 

Tecnologia, o qual buscava incrementar a competitividade industrial 

                                                           
197 The 6th Five-Year Plan (1981-1985), 2006. Disponível em: 

http://www.gov.cn/english/2006-04/05/content_245699.htm. Acesso em: 10 mar. 2019.  
198DENG, Ben Lian. Catching-Up Tecnológico: Políticas de Upgrade Industrial na República Popular 

da China. Dissertação (mestrado em economia). Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto 
de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional, 2019. Disponível 
em: http://www.ie.ufrj.br/images/pos-
graducao/pepi/dissertacoes/mestrado/2019/ben_lian_deng_f0db1.pdf. Acesso em: 14 mar. 2019. P. 
30-31. Tradução livre. 
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doméstica, garantir a segurança nacional e articular o uso de 

tecnologia civil e militar; 

c) 1986: Programa Spark, centrado no setor rural, o programa tinha o 

escopo de elevar a produtividade rural com investimentos de P&D no 

setor. 

d) 1988: Programa Torch, direcionava-se às indústrias de alta 

tecnologia com o intuito de estabelecimento de parques tecnológicos 

industriais em diversas regiões do país. 

 

Para arrematarmos este tópico acerca da década de 80, importante 

tratarmos do fenômeno conhecido como “Reforma sem perdedores”199 (1979 - 

1985)200, período em que ocorre uma proeminente e histórica redução da pobreza 

e melhora distributiva no país impulsionada principalmente pelo desenvolvimento 

rural e consequente incremento da renda camponesa, conforme é possível verificar 

abaixo: 

                                                           
199 “É o título do artigo de Lau, Qian & Roland, 2000, e reproduzido por outros autores, como 

Naughton, 2007 e 2009.” MORAIS, op. cit., p. 59. 
200 “Os anos iniciais das reformas e anteriores a Tiananmen são chamados de “reforma sem 

perdedores” por uma parte da literatura. Além de os ganhadores mais evidentes serem, em larga 
medida, o estrato mais inferior da pirâmide de renda chinesa (os agricultores), não há perdedores 
relevantes. Durante os anos que estamos chamando da “breve década de 80” (entre 1979 e 1985), 
os preços agrícolas disparam, os subsídios às cidades garantem preços estáveis de início, as 
estatais não demitem e a migração segue controlada, impedindo a segmentação do mercado de 
trabalho urbano. Além dos agricultores, os demais ganhadores são os fundadores de novos negócios 
e a elite político-empreendedora local, beneficiados pela industrialização rural e responsáveis pelo 
crescimento da desigualdade intra-rural92. Com a base da pirâmide econômica e social chinesa – 
os camponeses - em elevação, o resultado é a redução da pobreza com impacto sobre a antiga 
desigualdade urbano-rural.” Em “Desenvolvimento Econômico, Distribuição de Renda e Pobreza na 
China Contemporânea.” MORAIS, op. cit., p. 59. 
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Figura 04 – Crescimento da renda per capita anual – 1978-1985

Fonte: NATIONAL DATA. National Bureau of Statistics of China. Disponível em:  
http://data.stats.gov.cn/english/ks.htm?cn=C01. Acesso em: 23. Mar. 2019.  

 

Neste mesmo sentido, Isabela Nogueira salienta que ao romper-se com a 

estagnação da produção agrícola per capita, com a implementação do sistema de 

responsabilidade familiar201, também se reduziu a histórica desigualdade urbano-

rural. Sendo que melhorando os níveis de igualdade de renda o coeficiente de Gini 

nacional caiu de 0,295 em 1980 para 0,244 em 1984. 

 
Possivelmente nunca antes na história mundial a pobreza, sob uma 
medida de renda, fora reduzida em tais proporções em um espaço tão 
curto de tempo. Se usarmos a medida oficial para as zonas rurais, 
considerada baixa por observadores chineses e ocidentais, foram 125 
milhões de pessoas retiradas da pobreza entre 1978-1985. Se 
empregarmos a medida desenvolvida por Ravallion & Chen em conjunto 
com o Escritório Nacional de Estatísticas da China (NBS), diremos que 419 
milhões de pessoas ultrapassaram a linha da pobreza em meia década, 
entre 1980 e 1985, saindo de 75,7% da população rural para 22,67% 
(gráfico 2.1). Numa comparação internacional e mais longa, usando a 

                                                           
201 “Argumentamos que o novo regime da terra, que garantiu absoluta equidade na distribuição de 

pequenos lotes a praticamente toda família rural chinesa, configurará o elemento central da 
seguridade social aos habitantes rurais e dará ao subdesenvolvimento chinês características 
radicalmente distintas do padrão latino-americano, reduzindo a pobreza urbana (com ajuda do 
hukou) e eximindo a estratificação social chinesa da classe dos miseráveis rurais. A industrialização 
rural via TVEs, por sua vez, foi fundamental na expansão da oferta de emprego rural não-agrícola e 
no incremento da renda rural. Seu efeito na redução da pobreza não é tão radical quanto àquela 
conseguida pela agricultura, mas isso não minimiza seu papel na modernização rural. Os preços em 
alta dos bens agrícolas, por sua vez, mostram uma capacidade importante para estimular a produção 
e aumentar a renda rural agrícola. A China encontrou, logo no início das suas reformas, uma forma 
eficiente para atingir ambos objetivos (aumentar a produção agrícola e a renda do camponês) via 
preços favoráveis à agricultura, garantindo efeito extraordinário sobre a redução da pobreza (tanto 
em 1979 quanto em 1994).” MORAIS, op. cit., p. 96.  

http://data.stats.gov.cn/english/ks.htm?cn=C01
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medida de US$ 1 per capita por dia em paridade de poder de compra 
(PPP), diremos que 400 milhões de pessoas ultrapassaram a linha de 
pobreza na China em 20 anos (entre 1981 e 2001). Numa escala mundial, 
e em idêntico período, também 400 milhões de pessoas ultrapassaram a 
mesma marca. Excluída a China, a redução da pobreza nos países em 
desenvolvimento celebrada pelo Banco Mundial nesse período não teria 
existido. Ao contrário, sem a China, o número de pobres no mundo 
aumentou de leve nessas duas décadas (de 850 milhões para 880 milhões 
entre 1981-2001). Na China, caiu de 633,7 milhões de pessoas em 1981 
para 211,6 milhões em 2001 segundo a medida de US$ 1 por dia em PPP. 
Relevante para este capítulo é que metade da redução da pobreza 
registrada pelo Banco Mundial aconteceu logo nos primeiros anos da 
década de 80, entre 1981-1984, período da reforma rural e de aumento da 
produção agrícola. (p. 59) 
 

A teórica ainda frisa a radical redução da pobreza, especialmente a da rural. 

Ela aduz que  

 
Utilizando a medida oficial para as zonas rurais, considerada baixa por 
observadores chineses e ocidentais, foram 125 milhões de pessoas 
retiradas da pobreza entre 1978 e 1985. Empregando a medida 
desenvolvida por Ravallion e Chen em conjunto com o Escritório Nacional 
de Estatísticas da China (NBS), têm se 419 milhões de pessoas que 
ultrapassaram a linha da pobreza em meia década, entre 1980 e 1985, 
passando de 75,7% para 22,67% da população rural (gráfico 3). 

 
 

Figura 05 – Incidência de pobreza rural segundo diferentes fontes 
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Fonte: MEDEIROS, Carlos Aguiar de; MORAIS, Isabela Nogueira de. Uma abordagem 
estruturalista das desigualdades de renda na China contemporânea. 2011. 
 

2.1 Globalização e Novos Horizontes para o Desenvolvimento Chinês 

Orientado pelos VIII e IX Planos Quinquenais, a década de 90 do Dragão 

Asiático foi, no mínimo, agitada no que se refere tanto ao crescimento econômico, 

quanto à expansão e diversificação das estratégias de desenvolvimento, as quais 

foram seguidas por relevantes e marcantes posicionamentos institucionais. 

 
The year 1994 assist to numerous reforms in the global business 
environment in areas like finance, taxes, bank regulations, bonds, trade, 
prices, movement of goods and funds. The following year new measures 
were fulfilled to reform SOE’s (stateowned enterprises) adapting them to 
updated managerial skills, opening them for restructure into small, medium 
and big enterprises and allowing the formation of conglomerates. In the 
period 1996-2000 six policy reforms were chosen as chief goals of the 
economic and company reform: to build up a modern managerial system 
inside public state companies, to improve efforts to coalesce regional and 
local markets reorienting them to the international markets; to regulate 
individual ownership of companies and shares, to improve labor regulation 
and create a system of welfare for workers; to advance state management 
of the economy through the use of macroeconomic controls; to expand the 
open-door policy; to develop the global legal environment assuring the 
necessary conditions for the operation of the socialist-market economy 
were met.202 
 

Em documento oficial de síntese do Oitavo Plano relata-se que, em 1991, a 

Quarta Sessão do Sétimo Congresso Nacional do Povo (NPC) aprovou o Relatório 

do Conselho de Estado intitulado "O Plano de Dez Anos para a Economia Nacional 

e o Desenvolvimento Social e o 8º Plano Quinquenal", sendo que considera-se 

ambos os documentos como marcos de início de uma nova fase no 

desenvolvimento da China. 

Neste sentido, vale relacionar tal afirmação com a posição de Carlos de 

Aguiar Medeiros sobre a estratégia de acumulação vigente na década de 90. 

Segundo o autor, o período foi marcado pela expansão e diversificação das 

exportações e dos investimentos [tanto no que se refere aos investidores, já que o 

fluxo de IDE foi crescente e ainda havia o investimento estatal, quanto aos 

receptores na tentativa de construir uma diversificação produtiva]. Além da 

crescente incorporação do trabalho excedente rural nas atividades urbanas, 

principalmente nas ZEEs: 

 

                                                           
202 GONÇALVES, op. cit., 2006, p. 14. 
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Com o início da flexibilização do hukou, em meados dos anos 1980, os 
migrantes passaram a se tornar numerosos nas cidades. Desde então, 
iniciaram-se os fluxos migratórios das zonas rurais para as cidades 
povoadas com Townsand Village Enterprises (TVEs), e a migração de 
longas distâncias pela busca de empregos nas fábricas da zona costeira, 
canteiros de obras nas cidades e para o mercado informal. Aos poucos, 
esse processo migratório expandiu a saída de mão de obra do setor de 
subsistência para o setor capitalista em formação.203 
 

Elias Jabbour e Luiz Fernando de Paula204 salientam a evolução das 

exportações a partir da década de 90 como desdobramento da implantação das 

ZEE e dermarcam a diferença entre a composição da demanda agregada do 

período das décadas de 50 a 80, cuja composição da demanda era concentrada na 

combinação investimento/consumo. Chamam então de “elemento novo” a crescente 

das exportações, que combinada também com peso crescente de investimentos, 

caracterizam uma nova dinâmica de acumulação puxada pela nova combinação de 

variáveis macroeconômicas no processo de desenvolvimento chinês.  

Os autores ainda salientam que 

A relação entre exportações/PIB passa de 7,5% em 1980 para 10,5% em 
1986, 17,5% em 1991, e alcança 20,4% em 1995, 26,5% em 2003 e 35,7% 
em 2006, passando a cair desde então até chegar a 22,6% em 2015 (World 
Bank, 2016). Em valores absolutos, o crescimento é quase geométrico – 
sobretudo a partir de sua admissão na Organização Mundial do Comércio 
(OMC) em 2001. De fato, as exportações chinesas cresceram de US$ 
18,12 bilhões em 1980 para US$ 62,09 em 1990, US$ 121,01 bilhões em 
1994, US$ 249,20 em 2000, vindo a atingir US$ 1,43 trilhão em 2008, e 
US$ 2,34 trilhões em 2014. 
 

Dic Lo205 sustenta que, entre 1991 e 2006, o país adentra uma fase que o 

autor cunhou de “capital deepening”, ou seja,  predominância da indústria capital-

intesiva, com uso mais intensivo de matérias-primas e capital, em detrimento das 

de trabalho-intensivas, resultando em uma redução das transferências de mão-de-

obra do setor primário, e diminuição do crescimento da produtividade agrícola e do 

emprego industrial. 

It is well-known that, in the first half of the reform era, China’s economic 
growth was largely a labor-intensive one. Growth was largely propelled by 

                                                           
203 ALVES, Frederick Fagundes; TOYOSHIMA, Silvia Harumi. Disparidade socioeconômica e fluxo 

migratório chinês: interpretação de eventos contemporâneos segundo os clássicos do 
desenvolvimento. Revista de Economia Contemporânea, v. 21, n. 1, Rio de Janeiro, jan.-abr. 2017, 
p. 11. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rec/v21n1/1415-9848-rec-21-01-e172115.pdf. Acesso 
em: 23 mar. 2019.  
204 DE PAULA, Luiz Fernando; JABBOUR, Elias M. Khalil. China e seu Catching Up: Uma abordagem 

desenvolvimentista clássica. ABDE-BID, p. 45. 
205 LO, D.; GUICAI, L. China’s economic growth, 1978-2005: Structural change and institutional 

atributes. ANNUAL CONFERENCE of the international forum on the comparative political economy 
of 
Globalization. 2006 

http://www.scielo.br/pdf/rec/v21n1/1415-9848-rec-21-01-e172115.pdf
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the absorption of new entrants to employment. More precisely, it was a 
process of the massive transfer of labor from the rural-agricultural sector to 
industry and services, the latter two sectors (particularly industry) being 
characterized by much higher levels of productivity as well as much faster 
productivity improvement. Starting from the early 1990s, however, the 
economic growth path has tended to switch to a capital-deepening one. The 
substitution of capital for labor, particularly in industry, has become 
increasingly evident. As a result, the ability of economic growth to create 
jobs and absorb new labor to employment has tended to diminish.206 
 

Para ilustrar o sustentado, Lo lança mão da tabela abaixo e salienta a 

mudança que ocorre em meados da década de 90. Afirma que até aquele momento 

o crescimento tanto da produção, quanto da produtividade eram rápidos e vinham 

acompanhados por uma tendência de crescimento do emprego. Em contrapartida, 

em meados da década de 90 o crescimento da produtividade e da produção tendeu 

à aceleração, embora a expansão do emprego tenha feito movimento contrário e 

tendido ao aumento do índice de desemprego. 

 
Figura 06. Índices chineses de PIB real, emprego e força de trabalho 

 

Fonte: LO, D.; GUICAI, L. China’s economic growth, 1978-2005: Structural change and institutional 
atributes. ANNUAL CONFERENCE of the international forum on the comparative political economy 
of Globalization. 2006. P.19 

 

Ademais, necessário dimensionarmos o então mercado de trabalho chinês 

que, nos anos 90, contava com uma força de trabalho de 640 milhões de 

                                                           
206 KINGLUN, Ngok. Evaluation of Employment Policies. School of Government and Center 

for Chinese Public Administration Research, Sun Yat Sen University. 2017. P. 4 
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trabalhadores , sendo que, corroborando com a posição de Dic Lo acima 

mencionada, Ngok Kinglun narra como desde 1978 a demanda pela força de 

trabalho vinha crescendo e que entre 1978 e 1990 o país provera emprego para 

151.77 milhões de pessoas. Entretanto, conforme figura abaixo, o autor ressalta a 

desaceleração da expansão dos postos de trabalho: 

 
Figura 07. Emprego e crescimento do PIB (1978-2015) 

 

Fonte: KINGLUN, Ngok. Evaluation of  Employment Policies. School of Government and Centerfor 
Chinese Public Administration Research, Sun Yat Sen University. 2017. P. 8 

 

Neste sentido, outro elemento que corrobora as teses dos autores acerca 

do período é o fato de que embora o VIII Plano Quinquenal tivesse estabelecido a 

meta de criação de 32 milhões de novos empregos urbanos, alcançou a criação de 

19.99 milhões, sendo que o IX Plano Quinquenal estabelecera uma meta de criação 

de 40 milhões de emprego e, apesar de ter conseguido alcançá-la ao prover 41.11 

milhões de novos postos de trabalho urbanos, ao analisar-se o gráfico acima e estes 

dados, é perceptível a desaceleração da criação de empregos no período.  

Diante disto, Ngok afirma que desde 1990 o modelo de crescimento 

econômico acompanhado de aumento de empregos se transformou em um novo 

modelo, o de crescimento econômico com baixo incremento de emprego com uma 

baixíssima elasticidade empregatícia, apesar do rápido e expressivo crescimento 

do PIB. 

The employment elasticity has been in decline. During the Planned 
Economy, China has a very high employment elasticity, which reached 
0.4210. It is generally considered as the model of “economic growth with 
job increases”. In the first decade since the reform (1978-1989), both the 
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economy and employment had grown rapidly. The last made a record of 
nearly 3% annually. In particular, the rural employment had expanded 
faster than the urban. Since 1990, the model of “economic growth with job 
increases” had turned into a new model of “economic growth with low job 
increases”. The growth rate of employment from 1990 to 2004 was less 
than 1.2%, despite the economy growth rate was between 9.8. Thus, the 
employment elasticity dropped to only 0.12. It is fair to say that the Chinese 
economy since the 1990s has not actively created jobs, but it is more a 
process of capital deepening, or in other words, capital-intensive growth. 
The capability of the economy in creating new jobs has descended as many 
industrialized countries have experienced sooner or later during the 
process of industrialization. Chinese economy has maintained relatively 
high growth rates since the reform, but the pressure of unemployment has 
been increasing which could be seen in the relatively slow expansion of 

employment even during the time of rapid GDP growth.207 

 
Em contrapartida, Dic Lo  frisa o aumento significativo no valor real dos 

salários no período, sendo que após 1998 os salários, inclusive, aumentam em um 

ritmo maior que o PIB, conforme ilustra o gráfico abaixo: 

 
Figura 08. Taxa de crescimento anual do PIB real per capita e da taxa real de salário urbano 

 

 
Fonte: LO, Dic. Why is China Following a Capital-Deepening Development Path?. Disponível em 
https://www.soas.ac.uk/cdpr/publications/dv/file45192.pdf 

 

No que diz respeito às inovações institucionais, No que diz respeito às 

inovações institucionais, motivado pela perspectiva rangeliana de ciclos de 

                                                           
207 KINGLUN, Ngok. Evaluation of Employment Policies. School of Government and Center 

for Chinese Public Administration Research, Sun Yat Sen University. 2017. P. 10-11 
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inovações institucionais, Elias Jabbour208 discorre sobre a imprescindibilidade da 

instalação de instituições políticas e econômicas para se viabilizar um rápido 

desenvolvimento das forças produtivas nacionais, que em suma trata-se da 

necessidade da criação de condições institucionais capazes de dotar o Estado de 

ferramentas de intervenção sobre a economia de mercado visando o 

desenvolvimento nacional. 

Segundo o autor, a trajetória chinesa de desenvolvimento é perpassada 

continuamente pelo surgimento de tais ondas de inovações institucionais que se 

articulam com as dinâmicas internas de acumulação e são responsáveis pela 

promoção tanto da reorganização dos marcos de atuação e atribuições do Estado 

e da iniciativa privada, quanto da viabilização de transferências intersetoriais de 

recursos.  

Ele ainda sistematiza dois ciclos de inovações intitucionais, sendo que o 

primeiro dataria da década de 80, na qual o fim das comunas e o início do sistema 

de responsabilidade familiar teria viabilizado a expansão do mercado e do setor 

privado, além da institucionalização do acúmulo privado. O segundo ciclo, dataria 

de 1992 e teria permitido a onda de privatizações das pequenas empresas estatais 

na política de priorização das estatais de setores chave, que viabilizaram o 

surgimento de um dinâmico setor privado, além da centralização do capital estatal. 

 

Desde o início da década de 1990, sucessivas mudanças institucionais 
foram essenciais à: 1) a emersão de uma moderna economia monetária 
(fortalecimento e capilarização de uma imensa rede de bancos públicos 
voltados ao crédito de longo prazo) substituindo uma rede de 
financiamento dependente do orçamento estatal e das empresas; 2) 
mecanismos de controle macroeconômico (maxidesvalorização cambial 
em 1994 e instituição de controle sobre os fluxos de capitais); 3) um 
processo de fusões e aquisições no setor estatal da economia dando 
margem à formação de 149 conglomerados empresariais localizados nos 
setores estratégicos da economia e 4) formação, em 2003, da SASAC 
(State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the 
State Council) responsável pela observância quanto à execução das 
políticas de Estado por parte dos citados conglomerados estatais (um claro 
órgão moderno de coordenação do investimento).  
Esse interessante processo interno, com gigantescas implicações 
internacionais, logrou o desenvolvimento de um poderoso Estado Nacional 
que não somente detém o controle dos instrumentos cruciais do processo 
de acumulação e formação de policy space à execução de políticas 
monetárias propícias à socialização do investimento. Em outras “duas 
pontas”, o Estado – através de seus bancos de desenvolvimento – tanto 
financia o longo prazo quanto se utiliza de seus conglomerados estatais à 

                                                           
208 JABBOUR, E. M. K. “Sete décadas depois”: socialismo e desenvolvimento na China de hoje. 

2019. 
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execução de grandes empreendimentos internos e externos. 
Investimentos estes (“na frente”) geradores, nos lembrando A. Hirschman, 
efeitos de encadeamento que – em primeira instância – beneficiam 
diretamente seu braço ancilar, o setor privado.209 

 

Desta maneira, Jabbour conclui que, no que tange ao papel do Estado 

chinês, os referidos ciclos de inovações resultaram em novas e superiores formas 

de atuação do ente, apesar do aumento quantitativo do setor privado. 

Tal qual Jabbour, Dic Lo210  ao tratar das reformas institucionais chinesas 

salienta que essas abrangeram elementos tanto de  supressão, representados 

pelas empresas estatais, quanto de conformidade com a iniciativa privada, 

representados pelas empresasa não-estatais. Sendo que, segundo o autor, as 

estatais teriam sido responsáveis pela melhora na eficiência produtiva, e as não 

estatais responsáveis pela eficiência alocativa. 

E é neste contexto de inovações institucionais que em 1992 em relatório de 

Iang Zemin, então secretário geral do Comitê Central do Partido, chamado 

"Acelerando a Reforma, a Abertura para o Mundo Exterior e a Busca pela 

Modernização, de modo a obter maiores sucessos na construção do socialismo com 

características chinesas211 que se reivindica a construção do socialismo com 

características chinesas considerando:  

 

a) a autonomia e independência teórica para o caminho do socialismo;  

b) o gradualismo do desenvolvimento do socialismo em etapas, localizando 

a China ainda no estágio primário do socialismo, que duraria ao menos 

100 anos. 

c) a tarefa fundamental do socialismo enquanto libertar e desenvolver as 

forças produtivas, eliminar a exploração e a polarização, e finalmente, 

alcançar a prosperidade comum e o progresso geral da sociedade; 

d) as condições externas para a construção socialista, sendo a paz e o 

desenvolvimento as prioridades da agenda internacional; 

                                                           
209 JABBOUR, E. M. K. “Sete décadas depois”: socialismo e desenvolvimento na China de hoje. 

2019. 
210 LO, Dic.  “China’s Quest for an Alternative to Neo-Liberalism: Market Reform, Economic Growth 

and Labour”, Kyoto Economic Review, 2017. 76 (2): 193-210. Also available as Department of 
Economics Working Paper No. 153, SOAS, 
http://www.soas.ac.uk/economics/research/workingpapers 
211 Report by Jiang Zemin, general secretary of the Central Committee of the Chinese Communist 

Party, at the 14th National Congress of the Party.  
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e) os quatro princípios cardeais: manter o caminho socialista e defender a 

ditadura democrática do povo, a liderança do Partido Comunista Chinês 

e do Marxismo-Leninismo e o Pensamento de Mao Zedong. 

f) reunificação da pátria 

 

Diante disto, no 14º Congresso do PCC, em 1993, se destacou como 

objetivo da Reorientação a construção de uma economia socialista de mercado. Em 

seguida, para positivar o objetivo, o artigo 15 da Constituição Chinesa foi emendada 

com os dizeres: “O Estado pratica a economia socialista de mercado” 

 
The development of a market economy under socialism represents an 
unprecedented undertaking of great proportions and a necessary choice for 
the development of socialism with Chinese characteristics. China 
implemented a planned economy for a period of many years following the 
founding of the People’s Republic of China in 1949. However, the 
drawbacks of the planned economy eventually became apparent during the 
course of practice. As the planned economy proved increasingly unsuited 
to the development of productive forces, the reform of the economic system 
became imperative. The establishment and improvement of the socialist 
market economy took place following an arduous process of exploration 
and practice.212 
 

E foi neste período em que o país galgou as mais altas taxas de crescimento 

de seu PIB, tendo seu ápice em 1992, com uma taxa de 14,2%, sendo que o setor 

secundário foi responsável por 9%, o que demarca inquestionavelmente a mudança 

de dinâmica de acumulação pela qual passava, de um padrão de crescimento 

baseado no consumo (a partir do início da década de 1980) a outro combinando 

exportações e investimentos, que consolida-se na metade da década de 90. 

 

Figura 09 – Crescimento interno bruto da produção  

                                                           
212 PEIYAN, Zeng. The Establishment of the Socialist Market Economy. Qiushi Journal, v. 4, n. 3, jul. 

2012. Disponível em: http://english.qstheory.cn/magazine/201203/201210/t20121008_185077.htm. 
Acesso em: 10 mar. 2019.   
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Fonte: NATIONAL DATA. National Bureau of Statistics of China. Disponível em:  
http://data.stats.gov.cn/english/ks.htm?cn=C01&zb=A0501. Acesso em: 23. Mar. 2019.  

 

 

Figura 10 – Investimento estrangeiro acumulado 

 
Fonte: NATIONAL DATA. National Bureau of Statistics of China. Disponível em:  
http://data.stats.gov.cn/english/ks.htm?cn=C01&zb=A0501. Acesso em: 23. Mar. 2019.  

 
 
Talvez a parte mais visível das reformas e das mudanças estruturais 
chinesas seja a explosão dos investimentos diretos. Esta só ocorreu, 
entretanto, nos anos 90. Até 1991 o Investimento Direto Estrangeiro (IDE) 
permaneceu abaixo de 1% do PIB; sua expansão mais vigorosa ocorreu a 
partir deste ano. Entre 1978 e 1995, as exportações foram a principal fonte 
de divisas, responsáveis por mais de 77% das divisas obtidas em 1988, e 
mais de 81% das divisas obtidas em 1990. Nos anos 80, a segunda fonte 
de captação de divisas foi o empréstimo dos bancos e credores oficiais 16. 
Apenas em 1991, o investimento direto passou a ocupar a segunda 
posição. Em 1993 o ingresso de IDE excedeu em 10 vezes o ingresso de 
empréstimos comerciais. Em 1995 o IDE atingiu a 5% do PIB (Naughton, 
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1996). Até 1991 estes investimentos dirigiam-se exclusivamente às 
exportações com elevada concentração em Guandong (fronteira com 
Hong-Kong). A partir deste ano, parcela crescente do investimento direto 
estrangeiro (IDE), sob a forma de joint-ventures, está voltada para a 
construção de capacidade produtiva destinada ao mercado interno 
(Nolan, 1996). Hong-Kong, Japão e Estados Unidos são os maiores 
investidores na China. 213  
 

O fato que demarcou o início deste período foi a viagem ao Sul, em 1992, 

de Deng Xiaoping, considerada como um marco que leva a reforma, a abertura e a 

modernização a uma nova etapa essa objetivou acelerar o desenvolvimento e 

reformar o sistema econômico chinês.214 

Desde então, entende-se que a reforma, a abertura e a modernização , 

socialista entraram em um novo estágio de desenvolvimento e, de acordo com os 

requisitos de construção de um sistema econômico socialista de mercado, o ritmo 

de reforma e abertura na China foi acelerado.  

As reformas de finanças, tributação, comércio exterior, preços e seguridade 

social foram totalmente implementadas e aprofundadas. A reforma de empresas 

estatais foi ativamente promovida com base no padrão de propriedade pública como 

sustentáculo e  assumiu-se a posição de que a economia de mercado seria a 

economia legal.215 

O investimento público das empresas estatais manteve a sua função de 
liderar o ciclo de investimentos da China e o processo de mudança 
estrutural. Assim, com a extraordinária expansão das exportações ocorrida 
no início dos anos 90 (uma média de 20%), Deng Xiaoping propôs uma 
aceleração do crescimento em 1992. Os investimentos em capital fixo 
cresceram também a uma taxa de 20%, elevando a participação destes 
investimentos na renda (Imai, 96). Esta aceleração levou a pressões 
inflacionárias, decorrentes tanto do excesso de demanda numa economia 
que crescia acima de 10% quanto da desvalorização do câmbio ocorrida 
em 1994 (o índice de preços ao consumidor atingiu a 24.1% neste ano). 
Com a economia superaquecida as importações cresceram a taxas 
extraordinárias levando a déficits na balança de transações correntes (em 
1993) e a uma política de desaceleração dos investimentos.216 

 

Diante destes números inéditos na história da economia mundial, 

impossível não nos questionarmos em que contexto político-econômico o resto do 

                                                           
213 MEDEIROS, op. cit., 1999.  
214 Cf. Escritório de Pesquida em História do Partido Comunista da China. Entrada em um novo 

estágio da reforma socialista, abertura e modernização. 2001. 
215 Xibing, Zhao. Revisão panorâmica do desenvolvimento do sistema jurídico com características 

chinesas. Congresso Popular Nacional da China. 2011. 
216 MEDEIROS, Carlos Aguiar de. A China como um duplo pólo na economia mundial e a 

recentralização da economia asiática. Brazilian Journal of Political Economy, v. 26, n. 3, p. 381-
400, 2006. 
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mundo se encontrava para que um país do 3º mundo viabilizasse sua entrada e total 

êxito no comércio global. E é na resposta desta pergunta que muitos forjam parte 

ou integralmente suas explicações para o crescimento chinês. 

 
Especialmente durante a década de 90, era recorrente o argumento de que 
a transformação da China no chão de fábrica da manufatura global devia-
se, majoritariamente, à combinação de investimentos estrangeiros diretos 
e salários muito baixos, possíveis graças à sua condição de exemplo 
clássico de oferta “ilimitada” de mão-de-obra. Os níveis inigualáveis de 
investimentos em relação ao PIB, os ganhos de escala e produtividade, a 
diversificação tecnológica, a infra-estrutura, o câmbio competitivo e o 
avanço das exportações na agregação de valor tornaram a primeira 
caracterização insustentável na década seguinte, mas não anularam a 
discussão internacional a respeito do nível baixo de remuneração dos 
trabalhadores chineses.217 

 

Fato é que não é desprezível que a China com seu extraordinário 

planejamento conseguiu transformar um elemento conjuntural, a reorganização da 

estrutura produtiva global, em um impulso sem precedentes para sua economia que 

alavancou suas exportações e viabilizou seu progresso industrial, inicialmente, pela 

internalização tecnológica. 

O impulso verificado a partir da década de 80 no grau de 

internacionalização das grandes corporações mundiais e a forma como 

a expansão ocorreu estiveram, portanto, associados à busca de 

exploração de ativos capazes de propiciar assimetrias concorrenciais, 

com racionalização de recursos, diminuição de sunk-costs e aumento de 

flexibilidade, em simultâneo à necessidade de encontrar novos espaços 

de acumulação, e aumentar a valorização associados a esses mesmos 

ativos. Vários dos movimentos estratégicos característicos das grandes 

empresas nesse período podem ser interpretados a partir dessa lógica: 

movimentos intensos de fusões e aquisições, a extensiva utilização de 

acordos de colaboração tecnológica e de P&D entre concorrentes, o 

estreitamento nas relações e maior interatividade com clientes e 

fornecedores, o redirecionamento e concentração de esforços nas áreas 

consideradas core-business com vendas de áreas consideradas não 

estratégicas, a “externalização” de atividades produtivas anteriormente 

integradas verticalmente, entre outras. Entretanto, o aspecto mais 

importante para o argumento que vem sendo desenvolvido é que esse 

processo resultou em uma transformação fundamental na forma de 

operação internacional das grandes corporações mundiais. 

Impulsionadas, de um lado, pelo novo contexto concorrencial e, por 

outro, pelas mudanças nas condições do macroambiente internacional - 

liberalização crescente dos fluxos de comércio e de capital, 

desregulamentação financeira, surgimento de novas tecnologias de 

informação – as grandes corporações ganharam liberdade maior para 

                                                           
217 MORAIS, op. cit., p. 98. 
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se expandir e ao mesmo tempo reorganizar o conjunto de suas 

operações internacionais.218 

 

Conceituada como traço do pós-fordismo, ou ainda enquanto 

desdobramento da dinâmica de acumulação neoliberal, a descentralização 

produtiva, que rompeu com a integração vertical do processo produtivo fordista, 

alvejou o Ocidente e deixou um rastro de destruição em sua classe média e um 

colossal acúmulo de capital sob o poder daqueles que passaram a usufruir dos 

“benefícios” da flexibilização e desregulamentação do trabalho e consequente 

desorganização e fragmentação do poder de barganha da classe trabalhadora.  

A partir da ruptura do acordo de Bretton Woods e da Crise estadunidense 

do Petróleo de 1973, conhecida como marco da investida contra o fordismo, e em 

reação ao ideário keynesiano de desenvolvimento, se iniciou um contra-ataque da 

concepção monetarista. Esta alicerça um novo regime de acumulação cunhado de 

neoliberal, que encontra seu ápice nos anos 90. 

 
O atual estágio do desenvolvimento capitalista mundial reserva à questão 
social um quadro de contínua deterioração (mesmo nos países 
desenvolvidos), que se expressa na queda dos salários reais, na ruptura 
das garantias de emprego formal, na precarização das relações de 
trabalho e no progressivo desmonte do Estado de Bem-Estar Social 
(Welfare State). A falência do sistema monetário internacional construído 
em Bretton Woods e a política do dólar forte implementada pelos EUA no 
final dos anos 70 e no início dos 80 marcam o começo de um processo de 
intensas transformações na economia internacional e na forma como os 
Estados nacionais passaram a realizar políticas macroeconômicas. A 
desregulação dos fluxos de riqueza financeira e a crescente necessidade 
dos países de se submeterem aos desígnios do grande capital financeiro 
e de enfrentarem uma concorrência internacional predatória provocaram, 
como efeitos mais evidentes, modificações profundas tanto nas formas de 
produzir bens como também nas relações entre capital e trabalho.219 

 

Há grande debate e divergência acerca das possíveis causas da eclosão 

do neoliberalismo. Entre elas, algumas estruturais e conjunturais se destacam a 

crise de acumulação causada pela entrada de novos players no mercado 

internacional, sendo eles Japão e Alemanha que se recuperavam da II Guerra 

Mundial; décadas de queda no crescimento da economia mundial; inovações 

tecnológicas e novos padrões e práticas de organização do processo produtivo mais 

                                                           
218 SARTI, Fernando; HIRATUKA, Célio. Indústria mundial: mudanças e tendências recentes. Texto 

para Discussão n, v. 186, 2010. 
219 MATTOS, F. A. Lições do capitalismo organizado: o mercado de trabalho do pós-guerra nos 

países capitalistas centrais. Ensaios FEE, Porto Alegre, v. 18, n. 1, 1997. 
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flexíveis e desregulamentados, que se impunham na concorrência intercapitalista 

mais acirrada graças à globalização; abertura de um vácuo ideológico frente ao fim 

da URRS que permitiu a construção de uma narrativa favorável ao liberalismo 

econômico. 

Desta forma se desencadeia um brusco processo de reorganização da 

economia capitalista mundial marcada principalmente pela globalização dos 

mercados e radicais mudanças nas políticas macroeconômicas nacionais 

ocidentais. Característica geral deste processo é a defesa da liberalização e 

desregulamentação de diversos setores, desde econômicos e financeiros, até os 

produtivos. 

No que concerne ao econômico-financeiro, se passa à defesa da mínima 

intervenção estatal na economia com privatizações e redução da carga fiscal e, 

ainda, da liberalização e desregulamentação dos mercados financeiros. A última 

com a finalidade de propiciar o descontrole sobre os fluxos de capitais, renda e 

investimentos. 

Na esfera da produção, a reorganização se materializa principalmente em 

processos de reestruturação produtiva que motivam grandes transferências 

geográficas de atividades produtivas industriais, e também na desregulamentação 

dos mercados de trabalho nacionais e seus marcos protetivos sendo marcados pela 

flexibilização e a expansão do trabalho informal. 

No que compete à investida contra o trabalho, retrato dramático e 

indiscutível da dinâmica de acumulação neoliberal é a dimensão da crise da 

indústria estadunidense e consequentemente, de seu mercado de trabalho.  

Segundo Arrighi, o Wal-Mart substituiu a General Motors como "padrão de 

empresa" no país, de modo que em 1950 a GM era a maior dos EUA e responsável 

por 3% de seu PIB220 e em 1987, empregava cerca de 877 mil empregados.  

Contrasta com esses dados que, segundo estatísicas da OIT, Organização 

Internacional do Trabalho, em 2017, 78,9% dos empregos estadunidenses 

encontravam-se no setor de serviços. Setor o qual apesar de seu alto valor 

agregado, é conhecido pelas condições precárias de trabalho, baixos salários e 

garantias trabalhistas. Sendo que a grande ironia encontra-se no fato de que o 

                                                           
220 ARRIGHI, Giovanni. Adam Smith em Pequim: Origens e fundamentos do século XXI. São Paulo: 

Boitempo, 2008, p. 180. 
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mercado doméstico americano tornou-se principal absorvedor dos produtos 

manufaturados chineses. 

 
A economia chinesa soube aproveitar o movimento de deslocamento de 
atividades manufatureiras ocorridas ao longo dos anos 1980 e 1990 para 
os países em desenvolvimento, para alavancar suas exportações e seu 
processo de desenvolvimento industrial, inicialmente com as etapas mais 
simples do processo de montagem dentro das cadeias das multinacionais, 
mas avançando rapidamente para etapas mais complexas e com 
participação crescente de empresas nacionais privadas e estatais. No 
entanto, do ponto de vista da dinâmica econômica, as exportações tiveram 
papel mais importante como fonte de divisas para sustentar o crescimento 
econômico e evitar estrangulamentos externos do que como fonte de 
demanda.221 

 

Diante deste contexto, Medeiros enumera o que acredita ser os três 

principais condicionantes externos que viabilizaram o crescimento econômico 

chinês222: 

 

a) a estratégia americana de isolamento e desgaste da ex-URSS,  

b) ii)a ofensiva comercial americana com o Japão;  

c) e de uma complexa estratégia do governo chinês visando a afirmação de 

soberania de Estado sobre o território e população através do 

desenvolvimento econômico e modernização da indústria.  

 
Argumenta-se, neste texto, que a inserção geopolítica da China no 
confronto dos EUA com a ex-URSS foi, até 1992, um fator essencial para 
a arrancada exportadora chinesa. Por seu turno, a desvalorização do dólar 
em 1985 e a ofensiva comercial dos EUA provocaram amplo deslocamento 
de capital asiático para a China. Com o fim da Guerra- Fria, o contexto 
geopolítico mudou inteiramente. A China, entretanto, já havia alcançado 
condições econômicas estruturalmente distintas. Em relação aos 
condicionantes internos, argumenta-se que o sucesso da estratégia 
econômica chinesa deveu-se à possibilidade de enfrentar 
seqüencialmente estrangulamentos da economia e combinar de forma 
distinta os mecanismos do planejamento e do mercado, descentralizando 
o planejamento e concentrando os mercados.   
Como resultado das duas primeiras estratégias norte-americanas, a China 
foi, do final dos anos 70 até o início dos anos 90, o último país asiático a 
se beneficiar do que Wallerstein chamou, em um outro contexto, de 
“desenvolvimento a convite”, a estratégia norte-americana de favorecer o 
desenvolvimento de algumas nações como forma de contenção de 
outras.223 
 

                                                           
221 HIRAKUTA, Célio. 2018.  Mudanças na estratégia chinesa de desenvolvimento no período pós-

crise global e impactos sobre a AL. Texto para Discussão. Unicamp. IE, Campinas, n. 339, maio 
2018. Disponível em: http://www.eco.unicamp.br/images/arquivos/artigos/3630/TD339.pdf. Acesso 
em: 12. fev. 2019. 
222 MEDEIROS, op. cit., 1999.  
223 MORAIS, op. cit., p. 57. 
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Diante de todo esse cenário de mudança estrutural e contexto global, na 

próxima sessão verificaremos a trajetória do nascente mercado de trabalho chinês 

pós-Reorientação na transição da economia planificada socialista ao chamado 

socialismo de mercado de chinês, entrelaçando tal trajetória com o arcabouço 

administrativo e jurídico trabalhista que a conformou. 

Posteriormente, analisaremos os principais conflitos distributivos chineses 

implicando-os na racionalidade socioeconômica até aqui narrada. 

2.2 Mercado de Trabalho e a Regulação do Trabalho com Características 

Chinesas 

No que compete à regulação do trabalho, se conformou um arcabouço 

político-jurídico concomitantemente às políticas de modernização tanto no campo 

da política econômica trabalhista de estímulo ao emprego e à renda, quanto no 

campo protetivo, fato este que constitui total contraponto à visão ocidental de rara 

ou, ainda, insuficiente intervenção estatal neste domínio. 

Até aqui foi possível verificar a endogeneização dos centros decisórios que, 

inexoravelmente, se expressa no alto nível de autonomia da política 

macroeconômica chinesa tanto no controle estatal sobre as taxas de investimento, 

quanto no controle sobre os fluxos de capitais, sendo que na condução do nascente 

mercado de trabalho não foi diferente. 

Diante disso, para verificar  todo arcabouço institucional que se forjou para 

regular o mercado de trabalho chinês é, primeiramente, crucial compreendermos 

que, de acordo com o sistema legislativo chinês, “lei” é um conceito mais amplo do 

que o que conhecemos e consideramos no Ocidente, onde a perspectiva dogmática 

e positivista tem maior domínio da narrativa jurídica. Desta maneira, na construção 

jurídica chinesa não há melindres quanto a utilização da dimensão jurídica enquanto 

ferramenta de implementação de políticas estatais. 

Neste sentido, para compreendermos e dimensionarmos o processo de 

formulação das políticas estatais chinesas, interessante examinar o modelo geral 

de quatro fases, criado por Chen Ling e Barry Naughton224.  

                                                           
224 CHEN; NAUGHTON, op. cit., 2016, p. 16. 
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Este, que foi inicialmente construído para racionalizar o processo de 

formulação das políticas de tecnologia mas que, segundo os teóricos, se aplica à 

outras arenas políticas considerando as características comuns do processo 

político, torna palpável a dimensão tanto quantitativa, no que compete aos atores 

envolvidos, quanto qualitativa, da sofisticação de tal processo. 

Desta maneira, Ling e Naughton o sintetizam nas fases de: (i) fermentação; 

(ii) formulação; (iii) especificação e (iv) implementação da política. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11 – Modelo geral de quatro fases de política 

 
Fonte: CHEN; NAUGHTON, op. cit., 2016, p. 16. 

 

Segundo os autores, a fase de fermentação da política diria respeito ao 

momento em que os principais líderes sinalizam quais políticas acreditam que 

devam ser seguidas e estabelecem agendas amplas para serem refinadas. 
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A fase de formulação concerne à formalização do início do processo formal 

de elaboração da política. Neste momento há a criação de um pequeno grupo de 

líderes ou o anúncio de um processo de consulta às partes interessadas, 

intelectuais, especialistas e demais atores buscando obter um consenso. Esta fase 

normalmente se conclui com a elaboração de um documento político programático 

amplo, com metas e objetivos gerais, para orientar a atividade da burocracia, e sua 

adoção e emissão pelo Conselho de Estado ou Politburo do Partido Comunistas, os 

mais altos órgãos da organização política chinesa. 

No que tange à terceira fase em que ocorre a especificação de políticas, 

trata-se da fase final de formulação e o início da fase de implementação. Nela a 

política é substanciada, recebe uma forma final e é entregue aos burocratas, atores 

que devem convertê-la em um conjunto de documentos de implementação 

detalhados e tarefas palpáveis para execução e gerenciamento. 

Posteriormente desenvolveremos a relação entre tais políticas e a 

legislação chinesa, entretanto ressalto que em minha interpretação, o processo 

legislativo encontraria-se nesta fase de especificação de políticas. 

Já a quarta e última fase deste modelo, compete à implementação de 

políticas que, nas palavras dos autores, é quando as ações políticas começam a 

interagir com o mundo real. A implementação neste sentido é caracterizada por um 

sucesso imperfeito e consequências imprevistas, e o impacto final da política só 

gradualmente se torna claro. 

Partindo destas referências quanto à construção das políticas estatais 

chinesas, passamos à questão da “lei”, na China. Isto porque, segundo Kinglun 

Ngok225, muitos documentos de políticas são considerados e tem força de lei, uma 

vez que, segundo o legislativo chinês, a lei é um conceito amplo com uma variação 

de eficácia jurídica entre si. A autora postula que a hierarquia jurídica se daria na 

seguinte ordem: 

 

a) a Constituição da República Popular da China,  

b) leis nacionais promulgadas pelo Congresso Nacional do Povo e seus 

Comitês Permanentes  

                                                           
225 NGOK, Kinglun. The changes of Chinese labor policy and labor legislation in the context of market 

transition. International Labor and Working-Class History, v. 73, n. 1, p. 45-64, 2008. 
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c) regulamentos administrativos emitidos pelo Conselho de Estado,  

d) decretos locais emitidos pelos Congressos do Povo Local, e  

e) e regras locais emitidas por uma agência administrativa do Estado 

Conselho ou por um governo local, e documentos legais promulgados 

pelo Congresso Nacional do Povo (CPN) e seu Comitê Permanente 

 

Desta maneira, as políticas estatais funcionam como diretrizes para as leis, 

ou seja, as leis acabam sendo utilizadas para codificar e ratificar políticas estatais. 

Consequentemente a legislação se adequa ao projeto de desenvolvimento 

que a intervenção estatal aspira emplacar, claro que respeitadas todas muitas 

disputas e conflitos que compõem o seio do Partido Comunista Chinês, que está 

longe de ser um ente monolítico226. 

Ngok ainda aduz que desde que o governo chinês iniciou uma postura mais 

intervencionista na regulação do trabalho, esta se deu por meio de políticas e 

regulamentações administrativas emitidas de forma diretiva pelo Conselho de 

Estado. Sendo que, assim, o Direito do Trabalho enquanto legislação nacional 

codificada era praticamente inexistente, vindo a realmente se positivar em uma 

regulamentação nacional somente em 1994 

 
Since the initiation of economic reform in the late 1970s, many labor 
policies have taken the form of labor regulations in order to meet the need 
of economic reforms, in particular, to assure foreign investors and to make 
SOEs more competitive in a market economy. In the 1980s, in order to push 
labor and employment system reform, more and more labor regulations 
were issued by the State Council concerning employment, wages, social 
insurance and welfare, labor protection, work safety and hygiene, special 
protection for female and juvenile workers, democratic management of 
workers, and settlement of labor disputes. Between 1979 and 1994 more 
than 160 labor regulations and rules were issued.227(grifo nosso) 
 

Tendo isto em vista, Ngok sustenta que embora as regulamentações 

trabalhistas emitidas pelo Conselho de Estado e relevantes agências 

governamentais sejam naturalmente tratadas como parte da legislação trabalhista, 

seja na estrutura legal oficial ou na literatura jurídica, a autora considera tais 

regulamentos sob seu indiscutível caráter político e natureza administrativa, como 

                                                           
226 Cf. Conselho de Estado. Sistema político-partidário chinês. Beijing Review. Pequim. 2007.;  

Conselho de Estado. Sistema político básico na China. Pequim. 2011. 
BARBOSA, Alexandre de Freitas . Podem a História Económica e a Economia Política Contribuir 
para a Montagem do Quebra-Cabeça Chinês?. Revista de Estudos Chineses , v. 7, p. 1, 2011. 
227 NGOK, Kinglun. The changes of Chinese labor policy and labor legislation in the context of 

market transition. International Labor and Working-Class History, v. 73, n. 1, p. 45-64, 2008. 
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políticas e não como lei ou legislação propriamente dita, e destaca que com o 

amadurecimento do processo legislativo muitos destes vastos documentos emitidos 

pelo Conselho foram codificados em lei. 

Desta maneira, e considerando a Constituição Chinesa como uma 

legislação “não-judicializável”, Sean Cooney criou a ilustração abaixo para expor a 

hierarquia228 das normas legais chinesas229. 

 

 

Figura 12 – Hierarquia legal das normas 
 

 
Fonte: COONEY, Sean. Working conditions laws in an integrating world: CHINA. Australia: 
Melbourne Law School, p. 2. 

 

Ademais, interessante não nos esquecermos que até a RED não existia um 

mercado de trabalho chinês com oferta de emprego e procura deste pelos 

trabalhadores. Existia, sim, todo um complexo de relações de trabalho que estavam 

sob administração central do Estado o qual geria a provisão, recrutamento e 

manutenção do trabalho nas figuras do danwei nas empresas estatais urbanas 

                                                           
228 “A problematic feature of this arrangement is that there is not a clear hierarchical relationship 

between Ministry rules and legal instruments passed by provincial-level people’s congresses and 
people’s governments.7 This means that in the event of a contradiction between legal rules, it will be 
unclear (in the absence of a ruling by the State Council) which norm should be followed. Empirical 
investigations suggest that in practice, many judges, labour arbitrators and labour inspectors tend to 
follow the local legal instruments. The reasons why this may be the case are explained further below.” 
COONEY, Sean. Working conditions laws in an integrating world: CHINA. Australia: Melbourne Law 
School, p. 3. 
229 “The highest level of legal norms is a ‘law’ passed by the National People’s Congress or its 

Standing Committee. The Constitution is the supreme law, but it is not judiciable.” COONEY, Sean. 
Working conditions laws in an integrating world: CHINA. Australia: Melbourne Law School, p. 2.  
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(SOEs), ou sob convenções e contratos coletivos de trabalho, ou ainda nas 

comunas, não existindo a figura do contrato de trabalho e do assalariado. 

Desta maneira, considerando a natureza do Direito do Trabalho enquanto 

elemento mediador das contradições próprias do conflito capital e trabalho e que 

busca limitar abusos do poder econômico sobre aqueles que vendem sua força de 

trabalho, no contexto político-econômico de uma sociedade socialista não haveria 

que se falar em Direito do Trabalho como nos é familiar. 

Desta forma, o novo caráter de regulação do trabalho emerge na trilha das 

reformas de diversificação dos tipos de propriedade e da “política de portas abertas”, 

sendo que guarda suas primeiras expressões já em 1980. 

Diante da pressão do desemprego massivo que atingiu cerca de 15 milhões 

de jovens após o abandono da política maoísta " Campanha de Reassentamento 

no Campo”230, o governo aumentou o investimento, construiu novas fábricas e 

determinou a contratação da mão de obra excedente pelas empresas. Entretanto, 

tal conduta levou ao fenômeno chamado de “cinco pessoas fazendo o trabalho de 

três”.  

Frente à baixa qualidade da força de trabalho, à baixa produtividade e 

péssima performance econômica, em 1980 na Conferência Nacional de Trabalho e 

Emprego uma nova política de emprego, a “three in one” (três em um - san jie he), 

foi introduzida.  

Assim, decidiu-se reduzir o aparato administrativo responsável pelo 

recrutamento e colocação profissional, e permitir a introdução de agências públicas 

de emprego e centros de capacitação profissional, além da possibilidade dos 

negócios privados autônomos com incentivos fiscais. Ou seja, incontestável que 

abrir mão da política estatal de pleno emprego que há décadas se evidenciava era 

o primeiro indício de uma tremenda mudança na então regulação do trabalho 

chinesa. 

 
In 1979, the concept of selection through open recruitment was first 
introduced by Deng Xiaoping at a National Conference on Education. 
He projected that open recruitment would gradually be implemented in 
government departments and selection would be based on results of open 
examinations (Wang, X.M1992, 124). By 1981, the open recruitment 
method was tested in major cities. In 1983, the Ministry of Labour formally 

                                                           
230 “During the 1960s, approximately 18 million urban youths were diverted to the rural areas under 

Mao's "Resettlement to the countryside" campaign, a measure to solve the serious urban 
unemployment problem as a result of the failure of the Great Leap”. YEE, op. cit., 2006. 
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issued Interim measures concerning recruitment through examination to 
select the best (guan yu zhao gong kao he ze you lu yong de zan hang 
gui ding).231(grifo nosso) 
 
These new measures signified a new direction for employment reform 
in China, as a variety of new ownership, including small collectives, 
joint ownership and even privately owned enterprises, would 
gradually override the monopoly of State-owned enterprises as major 
employers in China. More radical changes including: (i) replacement of 
the assignment system with open recruitment; (ii) implementation of a 
labour contract system; and (iii) relaxation of rural-urban job immobility 
were later imposed.232(grifo nosso) 
 

Com o desmantelamento das comunas e a criação das TVEs, a 

concorrência nacional disparou e começou a recair sobre as SOEs que iniciaram 

um processo de busca pelo incremento de produtividade. Como resposta foram 

criadas regulamentações que passaram a permitir tanto o oferecimento de bônus e 

prêmios, quanto salários adequados à performance dos trabalhadores. 

 
The reforms of SOEs also fostered the reform of labor policy. Prior to 
economic reform, the Chinese economy was dominated by SOEs, which 
accounted for more than seventy percent of industrial output and absorbed 
eighty percent of the urban labor force. By the mid-1980s, however, many 
SOEs were losing money and survived on state subsidies. They were 
facing increasing competition from non-state enterprises, especially from 
the newly emerging township and village enterprises (TVEs) and foreign-
funded enterprises. In order to make SOEs more competitive in a market-
orientated economy, the government tried to reform the rigid employment 
and wage system practiced in SOEs. Bonuses and awards were given to 
enhance workers’ productivity, and wages were linked to performance.233 
 

O primeiro passo se deu em 1978 ao ser implementada a política de 

aumento da autonomia das empresas (“"enlarging the autonomous rights of 

enterprises"), que foi regulamentada pelo seguinte conjunto de regulamentações: 

 

a) Regras para ampliar a autonomia de gestão das empresas estatais; 

b) Regulamento sobre os lucros das empresas administradas pelo 

Estado; 

c) Regulamentação temporária sobre a cobrança de impostos sobre 

ativos fixos de empresas estatais; 

                                                           
231 YEE, op. cit., 2006, p.160. 
232 YEE, op. cit., 2006. 
233 NGOK, Kinglun. The Changes of Chinese Labor Policy and Labor Legislation in the Context of 

Market Transition. UK: Cambridge University Press, 2008, p. 47. 
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d) Regulamentação sobre o aumento da taxa de depreciação de ativos 

fixos e a melhoria do uso das taxas de depreciação das empresas 

estatais; 

 

Tais regulamentações transferiram dez direitos234 para as SOEs, sendo que 

no que competia à questão empregatícia tais empresas poderiam a partir dali:  

 

a) recrutar e demitir trabalhadores;  

b) ter autonomia para organização estrutural interna. 

 

Ciente do fato de que as SOEs eram as maiores empregadoras urbanas e 

compunham a lógica do danwei, é fácil deduzir que falar em aumento de sua 

autonomia alvejava em cheio tudo que este representava e garantia em termos de 

regulação do trabalho. 

Nesta lógica, em 1980 se inicia a adoção do sistema de contrato de trabalho 

de maneira experimental em algumas cidades, em 1983 o sistema é estendido a 

outras localidades e, em 1986 ocorre o  ponto de virada decisivo, quando há a 

promulgação de um pacote de regulamentações235 com a finalidade de conduzir a 

implementação do sistema de contrato de trabalho nas empresas estatais urbanas, 

a contratação e demissão de funcionários, os direitos deles frente a abusos 

patronais e o seguro-desemprego: 

 

a) Regulamento Provisório sobre a Implementação do Sistema de 

Contrato de Trabalho em Empresas Estatais; 

b) Regulamento Provisório sobre Contratação de Trabalhadores em 

Empresas Estatais; 

c) Regulamento Provisório sobre Demissão de Trabalhadores e 

Funcionários por Violação do Trabalho em Empresas Estatais; 

d) Regulamento Provisório sobre Seguro Desemprego para 

Trabalhadores e Funcionários de Empresas Estatais. 

 

                                                           
234 “These ten rights include: right of supplementary planning, disposition of retained profits, 

disposition of depreciation funds, right of transferring or renting idle fixed assets, independent 
products exportation, employment, internal structural organization, etc. [W. Yu, 1993, p.17].” HUI, op. 
cit., 2001, p. 149.  
235 Disponível em http://english.mofcom.gov.cn/article/lawsdata/chineselaw/ 

http://english.mofcom.gov.cn/article/lawsdata/chineselaw/
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Todo este processo de reforma das SOEs que se inicia em 1978, tem seu 

ápice em meados da década de 90 com a política "agarrar os grandes, deixar os 

pequenos", sendo que, estima-se que cerca de 113 milhões de trabalhadores 

perderam seus empregos durante o período. 

 
“To seize the large ones" meant that the large SPDs [Socialist Production 
Danweis, ou ainda State Owned Enterprise, empresas urbanas estatais] 
should stay controlled under the Central. In fact the reformers wanted to 
control only 500 to 1000 large SPDs in the strategic sectors, however it was 
difficult to laissez-faire some 10 000 other "less large" ones, since their 
triangle debts or difficult relations with banks were very problematic. 
"To release the small ones" meant that the medium and small size SPDs 
could be contracted, rented or fusion, integrated, jointed (JVs with foreign 
investors or with other Chinese investors), shareheld, or even sold to 
collective groups or individuals. By this strategy, many small SPDs joined 
to the individual sector. For the small SPDs, there were also "pilot projects" 
organized by lower level Governments, for example, the Zhucheng model 
was considered as a successful model of reform of small SPDs.236 
 

Conforme é possível se depreender, a década de 80 e 90 é marcada pela 

compatibilização das empresas estatais com a nova lógica da economia de 

mercado, sendo que neste trajeto foram se distanciando o caráter comercial de suas 

atividades do caráter de programa de Estado de bem-estar social, próprio do 

danwei.  

Ou seja, direitos sociais e serviços públicos como pensões, moradia, saúde 

e educação foram gradualmente desvinculadas das antigas “unidades de trabalho” 

e passaram a ser assegurados tanto pelos novos contratos de trabalho, ou, novas 

regulamentações protetivas de Direito do Trabalho, quanto por direitos sociais e 

serviços públicos oferecidos diretamente pelo Estado. 

 
Along with the SOE reforms and the development of the market economy, 
Chinese labor policies changed greatly. First, lifelong employment was 
replaced by contract-based employment, signalling the end of the “iron rice 
bowl.” Labor power was recognized as a commodity that belonged to the 
worker. The restrictions on labor mobility were gradually eliminated. 
Second, job assignment by the government was replaced by the labor 
market. More and more people looked for their jobs through the 
employment agencies, and self-employment became important. Third, 
remuneration was linked to worker’s performance. 
The state controlled the total amount of wages and salaries and the system 
of guaranteed minimum wages and salaries, but the employers had the 
right to determine the levels of wages and salaries. Fourth, labor law began 
to play an increasing role in regulating labor relations. More and more labor 
policies took the form of labor legislation. Five, the danwei system practiced 

                                                           
236 HUI, op. cit., 2001, p. 176. 
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in SOEs was dismantled, which meant that workers had to make their own 
contributions to their welfare and benefits.237 
 

Neste sentido, a Constituição de 1978238 se destaca por formalizar a 

Reorientação da Estratégia de Desenvolvimento e ter o objetivo de “restaurar a paz 

e a ordem” e enfatizar e dar suporte à modernização e ao desenvolvimento das 

forças produtivas, além de estabelecer a linha da política econômica que seria 

aplicada no que tange à regulação do trabalho: 

 
In accordance with the basic line of the Chinese Communist Party for the 
entire historical period of socialism, the general task for the people of the 
whole country in this new period is: To persevere in continuing the 
revolution under the dictatorship of the proletariat, carry forward the three 
great revolutionary movements of class struggle, the struggle for  
production and scientific experiment, and make China a great and powerful 
socialist country with modern agriculture, industry, national defence and 
science and technology by the end of the century.239 

 

No Capítulo 3 ao tratar-se dos direitos fundamentais, a Constituição 

implementa toda uma política de regulação do trabalho que assegura o direito dos 

cidadãos ao trabalho, condicionando o oferecimento do emprego pelo Estado ao 

desenvolvimento das forças produtivas nacionais e implementa a Política de 

Incentivo pelo Trabalho baseada tanto na quantidade, quanto na qualidade da 

produção auferida. 

Além disso, assegura o direito dos trabalhadores ao descanso sob a forma 

de limitação de horas de trabalho e às férias. Assegura ainda o direito à 

aposentadoria, ou benefícios na forma de assistência material na velhice, em caso 

de doença ou em caso de deficiência. 

 
ARTICLE 48 Citizens have the right to work. To ensure that citizens enjoy 
this right, the state provides employment in accordance with the principle 
of overall consideration, and, on the basis of increased production, the state 
gradually increases payment for labour, improves working conditions, 
strengthens labour protection and expands collective welfare. 
ARTICLE 49 Working people have the right to rest. To ensure that working 
people enjoy this right, the state prescribes working hours and systems of 
vacations and gradually expands material facilities for the working people 
to rest and recuperate.  
ARTICLE 50 Working people have the right to material assistance in old 
age, and in case of illness or disability. To ensure that working people enjoy 
this right, the state gradually expands social insurance, social assistance, 
public health services, co-operative medical services, and other services. 

                                                           
237 NGOK, Kinglun. The changes of Chinese labor policy and labor legislation in the context of market 

transition. International Labor and Working-Class History, v. 73, n. 1, p. 45-64, 2008. 
238 A Constituição de 1978 foi a 3ª Constituição da República Popular da China e foi adotada na 1ª 

Reunião do 5º Congresso Nacional do Povo em 5 de março de 1978. 
239 Trecho Preâmbulo da Constituição de 1978. 
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The state cares for and ensures the livelihood of disabled revolutionary 
army men and the families of revolutionary martyrs.  

 

Assim, a gênese do Direito do Trabalho chinês se entrelaça tanto com a 

Reforma das SOEs, que ao desmantelar o danwei origina o mercado de trabalho 

urbano chinês e o sistema de contratos de trabalho, tanto com a “política de portas 

abertas” que demandou uma regulamentação do trabalho própria nas ZEEs,  já em 

1980. 

No final de 1986, 3210 joint ventures de capital, 4390 joint ventures 

contratuais e 138 empresas totalmente estrangeiras já haviam sido estabelecidas 

na PRC.240 Indiscutível que frente a esta proporção, o investimento estrangeiro 

impactou a regulação do trabalho chinesa, que acabou atuando como atrativo para 

o capital estrangeiro dando autonomia aos empregadores para gerir os contratos de 

trabalho e repensando categorias como recrutamento, disciplina e rescisões sob a 

lógica da regulação trabalhista ocidental.  

Por este ângulo, aproveito para destacar quatro regulamentações 

referentes ao período que sintetizam informações importantes tanto no que se refere 

à política de portas abertas, quanto à respectiva regulação do trabalho, e que 

sobretudo, ratificam o que vínhamos elaborando até o momento: o caráter de 

ferramental político-econômico da regulamentação chinesa e o quão fictícia é a tese 

de que tal política de abertura ao comércio exterior se forjou sobre a liberalização e 

desregulamentação dos marcos protetivos nacionais, sejam econômicos ou 

trabalhistas, conforme demonstraremos: 

 

a) The Law Of The People's Republic Of China On Joint Venture 

Using Chinese And Foreign Investment (Adopted by the Second 

Session of the Fifth National People's Congress on July 1, 1979 

and Promulgated on and Effective as of July 8, 1979)241,  

                                                           
240 YUQING, Zhang. Like Bamboo Shoots after a Rain: Exploiting the Chinese Law and New 

Regulations on Sino-foreign Joint Ventures. International Law & Business 59, v. 8, n. 1, 1987.  
Disponível em: https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njilb/vol8/iss1/8. Acesso em: 15 fev. 
2019. 
241 “Joint Venture Law” (JVL). The law of the people's republic of china on joint venture using 

chinese and foreign investment (Adopted by the Second Session of the Fifth National People's 
Congress on July 1, 1979 and Promulgated on and Effective as of July 8, 1979). Disponível em: 
www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/tlotprocojvucafi843/. Acesso em: 25 mar. 2019. E, igualmente: 
“The Law of the People's Republic of China on Joint Ventures Using Chinese and Foreign Investment 
("Joint Venture Law" or the "JVL") places no upper limit on the amount the foreign party can invest in 
a joint venture project, but a minimum of 25% foreign investment is required.5 A Sino-foreign joint 
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estabelece que, sob o objetivo de expandir a cooperação econômica 

internacional e o intercâmbio técnico, a tecnologia e o equipamento 

disposto pela joint adventure internacional deve serem avançados e 

de fato se adequar às necessidades do país. Ademais, estipula que 

cada parte da joint adventure deverá fazer seu investimento em 

dinheiro, ou em propriedade intelectual industrial, além de oferecer 

benefícios fiscais para empresas que possuam tecnologia 

extremamente avançada e para as partes estrangeiras que 

reinvestirem capital na China. Destacamos, ainda que 

expressamente as joint adventures eram incentivadas à produção 

para a exportação, apesar de seus produtos também poderem ser 

vendidos em sólo chinês. Por fim, o diploma estipula que a 

contratação e demissão dos empregados deve estar de acordo com 

a lei e o contrato de trabalho242, além de garantir a permissão da 

atividade sindical na joint adventure. 

b) Wholly Foreign Owned Enterprise Law of the People's Republic 

of China (Adopted at the Fourth Session of the Sixth National 

People's congress, promulgated by Order No. 39 of the 

President of the People's Republic of China and effective as of 

April 12. 1986), trata do estabelecimento de empresas com capital 

integralmente estrangeiro, sendo que sua constituição está 

condicionada à submissão do exame e aprovação do Conselho de 

Estado no que tange à sua contribuição para o desenvolvimento da 

economia nacional chinesa, utilização de tecnologia avançada e 

produção voltada à exportação. O diploma estabelece 

expressamente que deverá ocorrer a celebração de contratos de 

                                                           
venture set up in China is a separate entity from its parent companies and undertakes limited liability.6 
Parties to a joint venture must share the risks, profits, and losses of the venture in proportion to their 
respective investments of capital.” YUQING, op. cit., p. 63. 
242 “Most of the national and regional regulations allow foreign investment enterprises to directly 

negotiate contracts with individual employees. Some, however, provide that contracts must be 
collectively negotiated by the union. For instance, the JV Labor Regulations permit negotiation of 
individual contracts only when the enterprise has less than twenty-five employees. The JV Labor 
Procedures require that contracts be drafted jointly by the enterprise and the union, or the employees' 
representatives if there is no union. Such contracts may be signed either by the union on behalf of 
the employees or by the individual employees themselves. Employment contracts generally become 
effective upon approval by the competent authority.” 
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trabalho de acordo com a lei, no qual deverão estar dispostas as 

questões relativas aos termos de demissão, remuneração, 

benefícios sociais, proteção trabalhista e seguridade243. Ademais, o 

documento assegura a permissão para organização de sindicatos, 

realização de atividades sindicais e que devem ser fornecidas pela 

empresa as condições necessárias para tais atividades. No que diz 

respeito às compras de matéria prima e semi-processados, quando 

disponíveis tanto na China, quanto no mercado mundial, estipula-se 

que a prioridade deve ser dada ao produto chinês. 

c) Provisions on Labour Management in Chinese-foreign Equity 

Joint Ventures (Promulgated by the State Council on July 26, 

1980)244 trata da gestão da mão de obra nas joint adventures 

complementando o artigo 6º da JVL, entre 16 dispositivos, destaco a 

determinação da assinatura do contrato de trabalho tanto pela 

empresa, quanto pelo sindicato, e que, para além disso, a submissão 

destes contratos ao departamento de gestão do trabalho da 

respectiva municipalidade. Nos contratos devem estar especificados 

os termos de demissão, resignação, pagamento e seguridade, 

Sendo que é estabelecido expressamente que os níveis salariais 

seriam determinados em 120-150% do salário real dos funcionários 

das empresas estatais (SOEs), além da obrigação de pagamento 

dos mesmos subsídios que os empregados estatais recebiam.  Além 

                                                           
243 “All labor regulations governing foreign investment enterprises require, with varying degrees of 

specificity, that employers provide employees with social insurance to cover their unemployment and 
retirement maintenance as well as their medical expenses. The JV Labor Regulations only generally 
provide that employers pay for employees' social insurance in accordance with the standards of 
comparable state-owned enterprises. 193 The JV Labor Procedures are more specific, requiring joint 
ventures to establish a "labor insurance fund" in the custody of the Chinese joint venture party. The 
level of the fund is adjusted in line with similar adjustments in state-owned enterprises' funds. Since 
the labor insurance compensation standard varies from region to region, the JV Labor Procedures 
grant regional governments the authority to decide the appropriate level of employer contributions to 
the insurance fund.” 
244 Cf. Procedures for the implementation of the provisions for labour management in joint ventures 

using chinese and foreign investment (Approved by the State Council on December 24, 1983, 
promulgated by the Ministry of 
Labour on December 24, 1983). Disponível em: 
http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/pftiotpflmijvucafi1244/. Acesso em: 12 mar. 2019. Cf., 
também, “The Provisions for the Encouragement of Foreign Investment” (1986 Investment 
Provisions), promulgated on October 11, 1986. “The Regulations Governing Employment Autonomy, 
Workers' Wages, and Insurance and Welfare Fees in Foreign Investment Enterprises” (1986 
Personnel Regulations). 
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disso, o diploma determina a responsabilidade da empresa com a 

capacitação dos funcionários, além de assegurar ao departamento 

de gestão do trabalho o direito à supervisão e inspeção da 

implementação das regras e regulamentações de proteção do 

trabalho. 

d) Regulations On Labor Management In The Xiamen Special 

Economic Zone (Effective Date 1984.07.14), praticamente com o 

mesmo conteúdo do documento de gestão do trabalho anterior, faço 

menção à esta regulamentação por ser um exemplo de diploma que 

tem alçada sobre uma Zona Especial específica, no caso na de 

Xiamen, o que demonstra o que tratamos anteriormente quanto às 

competências locais para legislar sobre suas zonas, ou 

municipalidades. 

 
 

Apesar das grandes conquistas durante o período da “Reforma sem 

perdedores” que narramos no Capítulo 1, tópico 1.2, a década de 90 não conseguiu 

preservar os níveis de progresso no que diz respeito à melhora distributiva e à 

batalha contra a pobreza, apesar de ter galgado dimensões acachapantes no que 

diz respeito ao crescimento econômico, como exposto no início do capítulo. 

Recapitulando, a reestruturação das SOEs e a implementação das ZEEs 

foram elementos determinantes tanto para o nascente mercado de trabalho, quanto 

para a nova regulação do trabalho que eclodia. Mas não só, afinal com tamanhas 

transformações, novas, ou não tão novas, contradições foram surgindo ou tomando 

novas formas. 

Passamos ao tratamento dos dois grandes pilares dos conflitos distributivo 

da época: o conflito capital-trabalho personificado tanto nos desdobramento do 

processo de reestruturação das empresas urbanas estatais, quanto no progressivo 

fluxo migratório rural-urbano que, graças às regras do registro familiar, criaram uma 

subclasse de trabalhadores imputados “trabalhadores migrantes”. 

Tanto o colossal fluxo migratório vindo da zona rural para a urbana, quanto 

as demissões em massa, fazem disparar a informalidade no mercado de trabalho 

chinês, além da segmentação que se dá vitimando aos trabalhadores migrantes.  

A dualidade que se forma no mercado de trabalho chinês se dá uma vez 

que os migrantes por não dispor de seus registros familiares (hukou) reconhecidos 
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fora da zona rural, à época, acabavam vitimados pelo não acesso à serviços 

públicos básicos, além das dificuldades para formalizarem desde contratos para 

moradia, quanto contratos de trabalho. É neste contexto que surgem as 

negativamente famosas “fábricas dormitório” em que estes migrantes moram e 

trabalham recebendo um salário aquém da média urbana. 

Neste sentido, em documento oficial o Conselho de Estado245 informou que 

em 2003, o número de trabalhadores rurais chineses migrantes ultrapassou 98 

milhões, mais de seis vezes o quantum de 1990. Ademais, aduziu que após os anos 

90, o número médio de camponeses que migravam aumentou em uma média anual 

de 5 milhões de pessoas, fenômeno que se tornou o principal canal de transferência 

de mão-de-obra rural.  

Diante disso, o Conselho afirma que desde a década de 1990, o governo 

chinês implementou o princípio de "tratamento justo, orientação razoável, 

gerenciamento perfeito e bom serviço" para os trabalhadores migrantes, buscando 

fortalecer orientações e serviços para os agricultores e estabelecer um sistema de 

cooperação trabalhista e um sistema de serviços de agências de emprego.  

Belton Fleisher e Dennis Tao Yang246 destacam que de 1978 ao final da 

década de 90 a mão de obra urbana passou de cerca de 95 milhões de pessoas 

para 212 milhões, sendo que em 1978, sendo que 74 milhões encontravam-se 

empregadas em empresas estatais urbanas (SOEs), e em 2.000, eram 81 milhões 

de alocados nas mesmas empresas. Enquanto os outros tipos empresariais fora do 

setor estatal, como empresas privadas e joint adventures, em 1978 empregavam 

cerca de 200.000 pessoas, sendo que em 2.000 já empregavam 116 milhões, 

expressando claramente a grande transição pelo qual o mercado de trabalho chinês 

passou.  

 

The early 1990s saw the increasing diversification of labor relations in 
China with the rapid growth of the non-state economy and the deepening 
reforms in SOEs. One indication was the decline in the number of workers 
in SOEs and urban collective-owned enterprises (COEs) along with the 
rapid increase in the number of workers hired by TVEs and private 
enterprises. By the end of 1994, while workers in SOEs and urban COEs 
numbered 141.01 million, workers in TVEs reached 120.18 million, and 
workers in private enterprises jumped to 6.483 million.19 This development 
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https://siepr.stanford.edu/sites/default/files/publications/203wp.pdf. Acesso em: 23 mar. 2019. 
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meant more and more Chinese workers were beyond the direct control of 
the Party-State and under the influence of market forces, which posed a 
great challenge to the old labor regime which was mainly based on 
administrative fiats to regulate labor relations. 247 

 

Tal qual Fleishe e Yang, Mario Henrique Ogasavara, Gilmas Masiero e Paula 

Cristina Nabuco ilustram no gráfico abaixo o deslocamento de mão-de-obra entre o setor 

estatal e privado 

 

Figura 13. Pessoas empregadas por tipo de empresa, na China – 1952-2009 

 

Fonte: OGASAVARA, Mario Henrique; MASIERO, Gilmar; NABUCO, Paula Cristina. 
Demanda de mão de obra: emprego, desemprego e produtividade do trabalho na 
China. Ensaios FEE, v. 36, n. 1, p. 59-90, 2014. P. 69. 
 

Além disso, no que tange ao aumento da densidade populacional urbana enquanto 

ilustração do fluxo migratório rural, abaixo é possível verificar que entre 1990 e 2000 a 

densidade se multiplica 1,5, número que se amplifica a cada década. 
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Figura 14. Densidade populacional nas cidades e distritos chineses, 1990 -2011 

 

Fonte: ALVES, F. F.; TOYOSHIMA, S. H. Disparidade socioeconômica e fluxo migratório 
chinês: interpretação de eventos contemporâneos segundo os clássicos do 
desenvolvimento. p. 15 

 
Ainda no que diz respeito ao conflito distributivo fruto da segmentação do mercado 

de trabalho urbano, segundo Isabela Nogueira, em 1988 o coeficiente de Gini para a 

remuneração do trabalhador urbano era de 0,23. Em 1995 passou para 0,30, considerado 

um nível moderado. De 1995 em diante, a dispersão salarial aumenta ainda mais e o Gini 

passa para 0,36 em 2007. 

A autora também aborda o expressivo crescimento do emprego informal na área 

urbana. Ela afirma que este chegou a pelo menos metade do emprego urbano no início do 

novo século e que, assumindo uma perspectiva conservadora, a fatia do emprego informal 

sai de 17% em 1990 para 48% do emprego urbano em 2003. 

Diante do narrado até aqui, a insatisfação dos trabalhadores se expressou tanto 

no aumento das disputas trabalhistas, quanto nas manifestações e greves. 

 

 

3 REGULAÇÃO DO TRABALHO COM CARACTERÍSTICAS CHINESAS NO 
SÉCULO XXI 

 

Vimos que por todo processo chinês de desenvolvimento até aqui narrado 

perpassou-se uma série de estratégias e dinâmicas de acumulação. Inescapável que, 
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sobretudo, a constante nesta planejada equação foi uma trajetória de acumulação 

totalmente coordenada pelo Estado, sendo que para que se conformasse esse 

gerenciamento estatal foi necessária a criação de todo um arcabouço institucional que 

dotasse o ente de ferramentas para tanto. 

Um dos grandes e intrínsecos debates acerca das políticas de desenvolvimento é 

o que trata do processo de desenvolvimento institucional. Neste sentido, Ha-Joon Chang248 

aduz que parte da ofensiva dos países desenvolvidos, no que compete à promoção de 

receituários como o Consenso de Washington, é composta também  pelo discurso da 

adoção, em um prazo de cinco a dez anos, de todo um conjunto institucional cunhado de 

“instituições boas” que, segundo o autor, “quase sempre significa copiar as norte-

americanas”. 

Tais pacotes de “instituições boas” incluem, majoritariamente: (a) democracia; (b) 

burocracia e Judiciário; (c) rígida proteção aos direitos de propriedade privada e intelectual; 

(d) instituições de governança empresarial; (e) instituições financeiras.  

Diante disto, provoca o autor que a exigência generalizada por entes internacionais 

de transplantes de todo um arcabouço institucional pelos países pobres, ou em 

desenvolvimento, e ainda sob pena de sofrer punições, “parece contrariar a experiência 

histórica dos próprios Países Desenvolvidos que fazem tal exigência”.249 

 

Que tem isso a ver com a ideia de “chutar a escada”? Eu concordaria que, 
exercidas de maneiras realista e combinadas com as políticas certas, as 
pressões internacionais pelo aperfeiçoamento institucional podem ter um 
papel positivo no processo de desenvolvimento. No estanto, a tual pressão 
para que os países em desenvolvimento aprimorer suas instituições não 
está sendo exercida desse modo e é bem provável que resulte em mais 
um ato de “chutar a escada”. 
 
Ao exigir dos países em desenvolvimento padrões institucionais que eles 
mesmos não tinham quando estavam em estágios comparáveis de 
desenvolvimento, os PADs estão usando, efetivamente, dois pesos e duas 
medidas e lesando-os com a imposição de muitas instituições de que eles 
não precisam e as quais não podem sustentar.250 
 

Chang251 explicita que, no que tange às boas políticas, ainda não é pacífico quais 

são de fato pré-condições ao desenvolvimento e quais são produtos de tais governanças, 

embora ele esclareça que o debate acerca dos transplantes institucionais giram, 

sumariamente, em torno de três posicionamentos: 
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a) Aqueles que advogam pelos transplantes institucionais;  

b) outros que defendem que se permita ocorrer a evolução natural da 

institucionalidade nacional diante de suas condições materiais; 

c) e alguns que não se contrapõem frontalmente aos últimos, mas que 

divergem dos defensores dos transplantes. Esses defendem que se 

aprenda com a História Econômica lançando mão da experiência alheia 

“sem ter de pagar o custo do desenvolvimento de instituições novas” 

 

Outro ponto curioso do debate acerca da adoção de boas instituições 

principalmente trabalhistas é que, apesar da grande pressão por partes dos países 

desenvolvidos principalmente  no que tange à regulação do trabalho chinesa, Chang 

ressalta que “em muitos deles, nem mesmo as regulamentações mínimas de jornada e das 

condições de trabalho adulto surgiram antes do fim do século XIX ou mesmo do começo do 

século XX”252, ou seja, quando os países já haviam alcançado um grau considerável de 

desenvolvimento.  

Vale salientar que “instituições boas” muito menos mencionadas pelos receituários 

de governança são as que se referem tanto à instituições trabalhistas, quanto às 

previdenciárias, sendo que, por exemplo, em documentos do Consenso de Washington 

sobre o tema houve a defesa justamente do contrário: a desregulamentação das atividades 

econômicas253. 

Isto se explica uma vez que até a década de 90, não existia contraponto à 

economia neoclássica do trabalho e à perspectiva neoclássica de regulação do trabalho254. 

Essas concepções entendiam as instituições trabalhistas como nada mais que uma 

interferência, ou ainda, uma fonte externa de distorção na racionalidade perfeita do 

mercado por serem elementos políticos, logo estranhos à lógica mercadológica. Partindo 

dessa percepção se criou o entendimento de que instituições trabalhistas, ao visar a 

redistribuição de valor e não a criação desse, constituíam fonte de ineficiência255. 

 

For neoclassical economists, the autonomous decision-making of 
economic agents – workers, employers, the managers of labour – can lead 
to an outcome which is in the interests of society as a whole. The regulation 
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of labour relations is seen to be prone to capture by rent-seeking groups 
which will lead to less than optimal overall market outcomes for all involved, 
including labour. Left to their own devices, markets will self-adjust, reaching 
a labour market equilibrium. This view informs influential approaches such 
as those found in the World Bank’s Doing Business reports. This view of 
labour regulation as having a ‘market limiting’ function is not confined to 
neoclassical economics. Many proponents of labour law who view 
protective legislation as ‘de-commodifying’ also understand labour law to 
be market limiting. They, however, see this in positive terms.256 
 
In the neoclassical model, wages and employment are set by the interaction 
of supply and demand for labour. The market operates as an implicit 
regulator of decisions to trade, so that firms which underpay risk losing their 
workers to competitors just as workers who overbid for wages risk exclusion 
from employment as firms substitute capital for labour or cease to trade. 
The market also favours equality, in the sense of equal pay for work of equal 
value; the spontaneous movement of the market to equilibrium ensures that 
a single price or wage is set for labour of comparable productivity. Where 
inequalities or imperfections are observed, they are ascribed to non- or pre-
market factors, such as differences in individuals’ endowments or 
preferences for work or leisure, or to employer’s ‘tastes’ for 
discrimination.257 

 

Ainda quanto às teses neoclássicas, essas também acabaram se incorporando em 

uma teoria do próprio funcionamento das leis do Trabalho que por muito cerceou o potencial 

de lançar mão do ordenamento trabalhista como instrumento de política no processo de 

desenvolvimento, conforme esclarece os excertos abaixo: 

 

There have been empirical studies of the effects of labour and employment 
laws since the inception of modern social legislation. However, until 
relatively recently, little attention was paid to the role of the legal system as 
a causal variable, with the potential to shape social and economic 
outcomes in its own right. Certain regulatory initiatives, such as minimum 
wages and employment protection laws, were intensively studied with a 
view to assessing their impacts on output variables such as unemployment 
and productivity, but without close regard to their legal form. For the 
purposes of economic modeling, laws were generally assumed to be self-
executing, and issues concerning the incompleteness and imperfect 
operation of legal rules were left unexplored. As a result, notwithstanding 
the existence of a large body of literature employing increasingly complex 
statistical methods, issues of concern to legal researchers and policy 
makers were only marginally addressed.258 
 
The standard economic analysis of labour law rules is based not just on the 
idea of a self-equilibrating market which corrects itself in response to 
temporary dislocations; it also embodies, if less explicitly, a theory of the 
operation of legal rules. There are two linked aspects to this. The first is the 
idea, already referred to, that legal rules are exogenous to the market 
relations and so operate as an external imposition upon them. The second 
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is the presumption that legal rules are complete in the sense of being 
certain in the scope of their application and self-executing in their 
implementation: ‘perfect’ legal ordering to go with the idea of a perfectly 
competitive market.259 

 

Desta feita, por muito as teses neoclássicas restringiram as instituições 

trabalhistas a dois âmbitos:  

 

a) ao papel dogmático nas legislações nacionais, segundo o qual essas eram 

auto executáveis, alheias à materialidade político-econômica, e  

b) à ineficiência própria de institutos políticos que distorciam o movimento 

espontâneo do mercado de trabalho, rumo ao equilíbrio. 

 

Diante disto, o máximo que se disciplinava por tais arranjos jurídicos eram marcos 

protetivos frutos da pressão política advinda do conflito capital-trabalho, como contratos 

individuais de trabalho e direitos assegurados a partir dele e a regulamentação da barganha 

coletiva, embora mesmo sobre tais competências da legislação recaísse o mito da 

ineficiência. Esse mito até hoje ecoa ao se dissipar que garantias trabalhistas são custos 

que enxugam postos de trabalho, e que, assim, a solução para o desemprego seria a 

desregulamentação e flexibilização dessas garantias, entre tantas outras narrativas 

forjadas sobre o neoclassicismo. 

Entretanto, em contraponto à compreensão dogmática de mercado e sistema 

jurídico, eclodiram outras que colocando os fatores político-econômicos no centro do debate 

verificaram a complementariedade existente entre arcabouço jurídico e institucionalidade 

político-econômica. Deste modo, passou-se a reivindicar a natureza endógena da 

regulação do trabalho, cujo potencial papel seria de variável causal no processo de 

planejamento econômico ao incidir no mercado de trabalho, e consequentemente na 

coordenação da oferta e demanda de mão-de-obra.260 

Diante destas reflexões é possível inferir que a legislação do trabalho e a 

institucionalidade trabalhista, cuja qual se forja, pode se expressar de duas maneiras, sendo 

que não necessariamente uma exclua a outra, podendo incorrer até mesmo em 

complementariedade:  
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a) enquanto ferramenta de limitação aos potenciais abusos do poder 

econômico, se materializando em marcos jurídicos protetivos disciplinantes 

da relação de trabalho e emprego; e ainda, 

b) enquanto variável macroeconômica de intervenção no mercado de 

trabalho, e consequentemente potencial instrumento de políticas de 

emprego, renda e, inclusive passível de compor a coordenação da 

concorrência. 

 

Conforme exposto, desafiando as teses neoclássicas emergiram métodos de 

análises de dados estatísticos expondo a relação entre regulação do trabalho e 

desenvolvimento econômico, além de métodos capazes de isolar os impactos jurídicos no 

desenvolvimento. Neste sentido, Deakin261 narra que durante a década de 90 surgiram 

estudos empíricos refutando a narrativa de que a regulamentação do salário mínimo 

causara um aumento no desemprego: 

 

In the early 1990s a challenge to the orthodox view emerged in the form of 
empirical studies apparently refuting the claim that minimum wage 
legislation caused higher unemployment. This work demonstrated that US 
states which raised their minimum wages experienced increases in both 
earnings and employment levels for younger workers (Card and Krueger, 
1995), while Machin and Manning and their colleagues demonstrated that 
the abolition of minimum wage legislation in the UK had led to falling 
employment in the sectors affected (Machin and Manning, 1994; Dickens 
et al., 1993).262 
Despite the claims made for the beneficial economic impacts of 
deregulatory labour market reforms in the UK in the period the late 1970s 
onwards, there is no evidence of these legal changes having had either a 
positive or negative long-run effect upon employment and productivity 
growth. The positive impact of working time controls and dismissal 
protection on productivity in Germany, and the positive relationship 
between working time legislation and employment in France, suggest that 
employment protection laws (and related forms of labour law legislation 
such as working time controls) may have beneficial economic impacts in 
coordinated market (and civil-law origin) systems. The contrasting results 
for the US suggest that the strengthening of dismissal laws there in the late 
1980s (in the form of the WARN laws which required employers to give 
notice of dismissal and make severance payments when downsizing their 
workforces) may have been associated with productivity gains, but at the 
expense of employment growth. A separate study using the CBR index by 
Acharya et al. (2008) finds evidence of a positive relationship between 
dismissal protection and innovation rates as measured by patent 
applications, suggesting a further channel by which EPL may be linked to 
productivity growth (see also Koeniger, 2005).263 
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Na mesma linha argumentativa, Ha-Joo Chang264 resgata a evidência histórica de 

que o desempenho econômico dos países desenvolvidos durante a “Era de Ouro do 

Capitalismo” (1950-1973) realça o papel que as instituições desempenham no processo de 

desenvolvimento e estabilidade macroeconômica. Sendo que, inescapavelmente, as 

instituições do pós-Segunda Guerra eram orçamentariamente ativistas, asseguravam 

políticas de bem-estar social, guardavam rígidas regulamentações dos mercados 

financeiros, instituições corporativistas de negociação salarial e de coordenação de 

investimento, além de indústrias nacionalizadas. 

 

O período compreendido entre o segundo pós-guerra e o início da década 
de 70, nos países industrializados de maior projeção, representa a Época 
de Ouro do capitalismo. Com a combinação de crescimento econômico e 
pleno emprego, sustentada por diversificadas políticas decorrentes da 
intervenção estatal ou da contratação coletiva sobre as relações e o 
mercado de trabalho, obtiveram-se elevados níveis de produtividade e 
efetiva distribuição de renda. Neste período, transcorreram-se anos de 
extraordinário crescimento econômico e transformação social, que 
provavelmente mudaram de maneira mais profunda a sociedade humana 
que qualquer outro período de brevidade comparável (Hobsbawm, 
1995:15). No âmbito das relações e do direito do trabalho, com 
intensidades e características variadas, as mesmas foram basicamente 
pautadas pela articulação das políticas públicas com a atuação dos 
sindicatos, associações empresariais e empresas por intermédio da 
contratação coletiva de trabalho.265 

 

Diante do contra-ataque aos neoclássicos, Deakin266 relata que o Banco Mundial 

embora tenha afirmado em documento oficial de 2008267  que as leis criadas para ajudar os 

trabalhadores com frequência os prejudicavam, em 2015  mudara seu posicionamento no 

mesmo documento268 e expressamente afirmou que a regulamentação do trabalho é 

necessária, e que, além de proteger os trabalhadores de tratamentos arbitrários ou injustos, 

garante eficiência na contratação, e que se insuficiente pode impactar negativamente a 

competitividade e o crescimento. 

 

The World Bank’s assertion (2008) that such laws are in fact harmful to 
workers’ interests, by artificially raising the price of labour and distorting 
otherwise efficient market allocation, was a direct assault on this 
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foundational belief, and all the more powerful for the endorsement given by 
one of the institutions entrusted, as part of the post-1945 settlement, with 
ensuring global economic stability.  
As we have seen, the World Bank has now qualified its position on the 
economic impacts of labour law rules (World Bank, 2014, 2015), and has 
asserted the necessity for some kind of labour regulation as a response to 
coordination failures and imperfections which are inherent in the operation 
of the labour market. This shift is justified in the light of empirical evidence 
over the past decade which has called into question the assumed negative 
relationship between worker protection and economic outcomes. Many of 
the early studies in the field which found evidence of negative effects can 
now be seen to be based on partial or incomplete data, and to have used 
statistical techniques which are no longer state of the art.269 

 

Chang270 também ressalta tal mudança de posição quanto às instituições de bem-

estar social tanto do Banco Mundial, quanto do FMI, entretanto salienta que a pressão 

internacional para adoção de instituições mínimas de bem-estar social é muito mais fraca 

do que para outros itens da agenda das “boas políticas”.  

O autor adiciona que instituições de bem estar-social são muito mais que apenas 

“redes de seguridade”, no sentido de que, além de atuar na coesão social, influenciam 

questão produtivas ao guardarem potencial de incremento da produtividade e eficiência 

quando bem projetadas e implatadas.  

Ademais, salienta que a provisão pública de saúde e educação pode aprimorar a 

qualidade da força de trabalho aumentando a eficiência e acelerando o crescimento da 

produtividade, além de destacar o papel de dispostivos como o salários-desemprego que 

viabiliza a estabilização inter-sazonal do consumo contribuindo para a minimização dos 

efeitos dos ciclos econômicos. 

Neste mesmo sentido e embasados em uma série de referências bibliográficas, 

Shelley Marshall e Colin Fenwic271 afirmam que instituições trabalhistas podem 

desempenhar papel positivo na redução da informalidade, na redução da desigualdade com 

a adoção de políticas voltadas ao mercado de trabalho com efeitos redistributivos, além de 

promover a justiça social sem debilitar o crescimento econômico. 

Corroborando a tese dos autores, Deakin272 aduz que a proteção ao salário mínimo 

pode reduzir a desigualdade social, que a proteção ao emprego pode ter impactos positivos 

na produtividade através do incentivo à capacitação e inovação na empresa, e salienta que 

os efeitos da regulação do trabalho não podem ser previstos através do uso de modelos de 
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aplicação universal, mas que esses dependem de sua interação com outras condições 

produtivas nacionais e regionais, além de serem necessárias outras instituições 

complementares. 

Abaixo, tabela que ratifica o que pontuamos até aqui ao analisar a relação de 

variáveis jurídicas e resultados econômicos entre positivas e negativas: 

 

Tabela 3 - Relação entre variáveis jurídicas e resultados econômicos na análise do CBR - 

índice de regulamentação trabalhista 

Variável Jurídica Resultado Variável País Relação 

Regulação do tempo 

de trabalho 

Crescimento do 

Emprego 

França + 

 Produtividade Alemanha + 

Regulação de 

demissão 

Crescimento do 

Emprego 

Estados Unidos - 

 Produtividade Estados Unidos + 

 Produtividade Alemanha + 

Fonte: Deakin, S. and Sarkar, P. ‘Assessing the Long-run Economic Impact of Labour Law Systems: 

A Theoretical Reappraisal and Analysis of New Time Series Data’, Industrial Relations Journal, 39: 

453-87. Tradução livre. 

Baseando-se no debate supracitado, passamos ao tópico a seguir, no qual  

trataremos da estruturação da institucionalidade trabalhista chinesa que eclode junto de 

seu nascente mercado de trabalho com o início do sistema de contrato de trabalho em 1986, 

diante da necessidade de novos instrumentos jurídicos, e que tem seu ápice, em termos de 

regulamentação jurídica, na aprovação da Lei do Trabalho, em 1994.   

3.1 Panorama do Sistema Legal Socialista com Características  

Chinesas e a Lei do Trabalho  

Para conseguirmos de fato acessar o processo de construção da institucionalidade 

jurídica chinesa, no caso em tela especificamente a regulação do trabalho, é necessário 

compreender tanto o contexto material, quanto a trajetória que o sistema legal chinês 

percorreu.  Para tanto, passamos à análise de dois institutos complementares sob os quais 

se forja a regulação do trabalho chinesa: o nascimento do Sistema Legal Socialista com 

Característica Chinesas e o slogan político que se refere ao Estado de Direito, conhecido 

como governo da lei. 
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Em documento oficial273 do Partido que cuida da proposição e formação do 

Sistema legal chinês, narra-se que, apesar de datar de 1997 a proposição de se 

formalmente unificar a jurisdição chinesa sob o conceito de Sistema Legal Socialista com 

Característica Chinesas, desde 1978 Deng Xiaoping assinalara a necessidade de um 

processo de institucionalização por intermédio do marco jurídico, sendo que a expressão 

de tal posição do líder foi determinar que a produção legislativa se acelerasse após a RED.  

 

What did this new economic direction mean for China’s legal reforms? In 
the earliestvyears of economic reform, it was not hard to see that 
fundamental changes in the role of the legal system would be needed. For 
economic entities to be separated from the government departments that 
supervised them, made responsible for profit and loss, permitted to sell 
products at more flexible prices, allowed to hire and compensate workers, 
and given greater discretion over enterprise finances, they needed clear 
legal boundaries, rights and obligations, distinct from the government and 
from other entities. For the state to regulate their behavior, and that of 
agricultural producers, without directives and commands under mandatory 
or guidance planning, new forms of legislation and legal relationships were 
necessary.274 

 

Doravante, em 1997, no 15º Congresso Nacional do PCC, firmou-se a meta de 

longo prazo de que até 2010 se forjaria um Sistema Legal Socialista com Característica 

Chinesas, base legal para o Socialismo Com Características Chinesas.  O registro estatal275 

aduz que dividiu-se em duas etapas o processo de instalação do sistema:  

 

a) o estabelecimento de um sistema jurídico socialista de economia de 

mercado, o qual se iniciara já em 1949, com a fundação da Nova China; 

b) e a formação de um sistema jurídico socialista com características 

chinesas, a partir de 1997; 

 

O documento estatal ainda trata da composição temática, isto é, material do 

Sistema Legal. Aduz que esse divide-se em:  

 

a) Direito Constitucional;  

b) Direito Civil;  

                                                           
273 Congresso Popular Chinês. A proposta e formação do sistema jurídico socialista com 
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c) Direito Administrativo;  

d) Direito Econômico;  

e) Direito Social; 

f) Direito Penal;  

g) Direito Contencioso. 

 

No que diz respeito ao Direito Econômico, o documento orientador276 aduz que trata-

se de uma norma que ajusta as relações sociais e econômicas, as quais o Estado retira dos 

interesses privados da sociedade, os substitui sobre o poder do interesse público e 

intervém, gerencia ou regula as atividades econômicas, além de fornecer meios legais e 

estrutura institucional para o Estado intervir e macro regular a economia de mercado e evitar 

os inconvenientes causados pela espontaneidade e cegueira da economia de mercado. 

Narra que no final de agosto de 2011, a China promulgou 60 leis sobre Direito Econômico 

e um grande número de regulamentos administrativos e locais relevantes. 

Quanto ao Direito Social, categoria que abarca o Direito do Trabalho e o Direito 

Previdenciário, trata-se de uma norma que regula as relações de trabalho, a seguridade 

social, o bem-estar social e a proteção de direitos e interesses especiais de grupos 

hipossuficientes seguindo os princípios de justiça, harmonia e moderada intervenção 

estatal.  

Destaca-se que no final de agosto de 2011, a China promulgou 18 leis sobre direito 

social e um grande número de regulamentos administrativos e locais que regulam as 

relações de trabalho e a seguridade social. 

Passando às características do Sistema Legal Socialista com Características Chi 

nesas, o texto salienta que os sistemas jurídicos de cada país são determinados por vários 

fatores como: tradições históricas e culturais, condições materiais e grau de 

desenvolvimento nacional. Isso para trazer como pressuposto do Sistema chinês de que 

esse é personificação da institucionalização e codificação de sua própria experiência prática 

de processo de desenvolvimento econômico e social, não se fundando em uma perspectiva 

dogmática em que a regulação encontra-se alienada da materialidade. 

Diante disso, salienta-se que 

 
A essência de um sistema jurídico nacional é determinada pela 
natureza do sistema social estabelecido pelas leis deste país. A 
China é um país socialista sob a ditadura democrática popular 
liderada pela classe trabalhadora e baseada na aliança de 
trabalhadores e camponeses. No estágio primário do socialismo, a 
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China adota o sistema econômico básico no qual a propriedade 
pública é a base e várias formas de propriedade se desenvolvem 
juntas. Isso determina que o sistema jurídico da China deve ser um 
sistema legal socialista e o sistema legal construído deve ser o 
socialismo com características chinesas. O sistema jurídico da 
natureza. Todas as normas legais incluídas no sistema legal 
socialista com características chinesas e os vários sistemas legais 
estabelecidos são propícios à consolidação e desenvolvimento do 
sistema socialista, incorporando plenamente a vontade comum do 
povo, salvaguardando os interesses fundamentais do povo.277 

 

Outra característica mencionada e que se relaciona com a supracitada, é que o 

Sistema Legal e a RED funcionam de maneira interdependente. Isso porque a formação de 

uma regulação de natureza socialista com características chinesas se impôs enquanto um 

elemento inerente ao bom andamento da reforma, abertura e modernização. Em 

contrapartida, a construção do Sistema dotou o Estado de ferramentas para a Reorientação 

e desempenhou um papel positivo na regulação, orientação, garantia e promoção dessa. 

Desta maneira, e como inexorável decorrência da necessidade de construir uma 

narrativa de coesão social, estabilidade e segurança jurídica frente ao esgarçamento do 

tecido social que ocorria, data do final da década de 90 o slogan “governando a nação de 

acordo com a lei”: 

 

In September 1997, Jiang Zemin expounded the idea of "ruling the country 
according to law" in the report of the 15th National Congress of the 
Communist Party of China. He pointed out: "The rule of law is that under 
the leadership of the party, the broad masses of the people manage state 
affairs through various channels and forms, manage economic and cultural 
undertakings, manage social affairs, and ensure that all work in the country 
is carried out according to law. Gradually realize the institutionalization and 
legalization of socialist democracy so that such systems and laws do not 
change due to changes in leaders, and do not change because of changes 
in the views and attention of leaders. Governing the country according to 
law is the party leading the people to govern the country. The basic strategy 
is the objective need to develop a socialist market economy, an important 
symbol of social civilization and progress, and an important guarantee for 
the country's long-term stability. 

 

Tal qual pontuamos a busca pela segurança jurídica no período conflituoso, 

Joshua Rosenzweig278 aduz que a promoção do Estado de Direito na década de 90 é 

concomitante à emergência de uma série de debates públicos acerca de questões 

relacionadas aos direitos humanos, garantias processuais e constitucionalismo. 
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Já Susan Trevaskes279 salienta que ao contrário de um possível distanciamento da 

prática do Partido e do Estado, o processo de institucionalização o Partido delega 

autoridade às instituições estatais para governança, continuando, assim, a liderar 

exclusivamente questões políticas, ideológicas e institucionais. 

Retomando a narrativa acerca dos desdobramentos dos confllitos distributivos que 

eclodiam, Kinglun Ngok280 relata que em 1993, 12.358 casos foram levados aos tribunais 

de arbitragem trabalhista, 51,6% a mais do que em 1992, e que o número de funcionários 

afetados foi 34.794, 99% superior ao número do ano anterior.  

Além disso, no primeiro trimestre de 1994, tais casos teriam disparado para 3.104, 

66,4% mais altos que os correspondentes. No ano anterior, o autor aduz que especialistas 

trabalhistas afirmaram que centenas ou milhares de conflitos trabalhistas podem ter surgido 

sem chegar à arbitragem. Além disso, em abril de 1994, um relatório oficial revelou que as 

disputas trabalhistas aumentaram em 50% em relação a 1992.  

Diante da instabilidade social que se forjava, a Lei do Trabalho, de 1994, é 

promulgada codificando todo um arcabouço jurídico trabalhista que já se desenhava 

administrativamente por documentos estatais dos mais variados órgãos, e sobretudo,  

forjou-se enquanto expressão inequívoca do conflito capital-trabalho pressionando o 

delinear de políticas de Estado, que por meio do ferramental jurídico, procurou limitar os 

abusos do poder econômico.  

 

First, the central government initiated reform in state-owned enterprises to 
deal with the huge deficits they had accumulated. One step was the 
installation of the employment contract system, a measure that was not 
unambiguous in its effects, removing as it did the security of the iron rice 
bowl for many workers. Second, the proliferation of export factories in 
nascent Special Economic Zones created an army of workers in the private 
sector, a phenomenon never seen before in the People’s Republic. Surveys 
by the Ministry of Labour showed that there were 12,500 'large-scale' 
disputes in 1993 alone (Ministry of Labour 1994, cited in Warner 1996). 
Essentially, these workers were not under any legal protection and conflicts 
around workplace conditions were creating problems for local 
governments. The result was the 1995 Labour Law. This law sought to 
create guidelines for local governments and ensure that economic reform 
occurred in a regulated manner.217 
 
In 1994 China promulgated a Labor Law, the culmination of approximately 
four decades of debate and revision. Thus, the very fact of its promulgation 
is significant. The Law is a summary of basic principles drawn from an 
extensive body of existing administrative regulations. It lends an importance 
to worker rights which they did not 
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have previously and demonstrates a conscious effort of the Chinese 
government to bring its system of labor law and industrial relations into 
closer compliance with international standards. The Law also reflects the 
extraordinarily complex nature of the Chinese economic scene, which 
combines features of the old command economy with elements of a market-
driven system.281 
 
In 1994, China passed the Labor Law  to be enacted starting on January 1, 
1995. The new law established a unified legal framework for labor relations 
and the safeguarding of workers’ rights (Ho, 2006). It built upon earlier labor 
regulations, such as the 1986 regulations on labor contracts, the 1992 
Trade Union Law, and the 1993 Regulations on the Handling of Enterprise 
Labor Disputes (HELDR). It established equal rights in obtaining 
employment, the right to rest days and holidays, the right to a safe 
workplace environment, the right to receive social insurance and welfare, 
the right to bring labor disputes for resolution, the right to a minimum wage, 
and the right to “equal pay for equal work.” It established a maximum eight-
hour working day and 40-hour work week, specified overtime wages, and 
limited the amount of overtime to 3 hours per day and 36 hours per month. 
Although implementation of the law has been far from perfect, the Law has 
played an important role in establishing the legal basis for the rights of 
workers. Importantly, the law also established a framework of equal 
treatment of workers across ownership sectors. It also permitted no- fault 
dismissal of workers in response to changing economic conditions, 
facilitating the process of economic restructuring.218 

 

Mediante este cenário de latentes contradições, Feng Chen e Mengxiao Tang282, 

em interessante e pertinente produção científica, categorizam e analisam a maneira como 

os conflitos do trabalho acontecem, sob a alegação de que apenas caracterizá-los como 

ações individuais, ou coletivas não seria suficiente frente às diversas formas de organização 

e execução da resistência trabalhista.  

Os autores ressaltam que tal análise tipológica tem a finalidade de forjar elementos 

para que se compreenda a trajetória do desenvolvimento dos conflitos trabalhistas 

chineses. Desta forma, argumentam que embora as queixas dos trabalhadores decorram 

de situações específicas e concretas e que apresentem, assim, diversas reivindicações 

tanto ao governo, quanto aos empregadores, elas majoritariamente se sintetizam em três 

tipos de controvérsias:  

a) sobre direitos;  

b) sobre interesses; e  

c) sobre prerrogativas pré-RED; 

 

Nesse sentido, no que tange às controvérsias ligadas aos “direitos”, Chen e Tan 

aduzem que essas surgem quando o que era assegurado pela legislação é violado, ou 
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negligenciado, e que majoritariamente este tipo de conflito gera processos judiciais 

individuais, e não ações coletivas. 

 

Rights-based conflicts have predominated in labor disputes since early 
2000 or so, when economic protests by laid-off SOE workers began to 
recede. This type of labor dispute can be distinguished from the moral 
economy-based type by virtue of including a certain measure of modern, 
legal-rational traits. As the label suggests, it involves workers who seek to 
redress grievances by invoking current laws that have explicitly stipulated 
their legal rights. Of course, employers’ rampantly unfair behaviors have 
contributed to the development of rights-based contentions in the first 
place. But the rise of this type of disputes is also stimulated, and indeed 
shaped, by legal reforms emphasizing the rule of law in general, and 
installation of a labor law system that encourages workers to seek justice 
through legal channels in particular.283 

 

Já quanto às controvérsias baseadas em “interesses”, sustenta-se que essas 

envolvem demandas por ampliação dos direitos estipulados em lei, manifestando a 

insatisfação com os padrões trabalhistas já existentes, principalmente os de caráter 

econômico.  

Em contraponto aos conflitos forjados sobre questões referentes a “direitos”, o 

caso em tela comumente se desdobra em greves brutais e espontâneas, as quais não são 

passíveis de serem canalizadas para o processo judicial, sendo que os autores ressaltam 

que o fenômeno de se buscar justiça econômica para além do que se codificou nas normas 

trabalhistas é recente e tem motivado cada vez mais trabalhadores a organizar-se 

coletivamente pressionando o Estado por respostas institucionais satisfatórias. 

 

Interest-based conflict differs from a rights-based approach in that it 
demands economic remuneration in addition to the legally stipulated 
minimum, and hence cannot be resolved through judical processes. The 
most prominent and typical claim that drives such disputes is for pay raises, 
an appeal that if heeded can tangibly increase workers’ economic benefits. 
While there is at least a legal minimum wage as a point of reference against 
which to demand a pay raise, there is also a provision in the Labor Law that 
‘‘wages should gradually be raised on the basis of economic development’’ 
(Article 46, 1995). However, few pay-raise protests have resorted to this 
provision, given that it is vague and hard to enforce. Theoretically, as one 
scholar suggests, there are four factors that can form the basis of pay 
raises: economic growth, as indicated by gross domestic product (GDP); 
increase in the price of commodities; profit growth of individual enterprises; 
and accumulated years of work. In reality, however, workers are generally 
motivated to take action simply by a perception that they are not being paid 
fairly, although all four factors may variously contribute to this. As some 
studies show, an intensified labor process and unhealthy working 
conditions can also trigger strikes. However, a reasonable wage is the key 

claim underpinning most interestbased disputes.284 
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Outrossim, as controvérsias que se forjam sobre a frustração quanto à 

desintegração do danwei, cunhadas de controvérsias baseadas em “moral econômica” 

após a reforma urbana de 1986, são conhecidas por serem nostálgicas, embasadas em um 

direito à subsistência e à propriedade das empresas estatais ora privatizadas.  

 

The wave of moral economy protests first emerged in the mid-1990s, 
resulting from the agonies of the SOE reform program that had led to 
massive layoffs and social dislocation. It was the struggle of the traditional 
working class, once the pillar of China’s industrial system and now facing 
its own disintegration. The Labor Law came into effect in 1994, but it 
perhaps took some time for workers to become legally conscious and stand 

up for their rights.285 

 

Na tabela abaixo ilustramos o supramencionado: 

 

Tabela 4 – Sumário de Tipologia dos Conflitos Trabalhistas Chineses 

 

 

Tipo 

baseado em 

 

Demanda por 

 

Embasamento 

 

Formas 

 

Respostas do 

Governo 

 

Moral 

Econômica 

 

Salários não 

pagos; 

subsídios; 

ativos 

industriais 

 

Discurso 

socialista pré-

RED; ética da 

subsistência. 

 

Manifestações, 

petições, 

protestos, 

bloqueio de 

tráfego, 

ocupação de 

fábrica. 

 

Medidas 

paliativas, 

dissuasão, 

dispersão à 

força. 

 

Direitos 

 

Salários 

legalmente 

estipulados; 

salários e 

horas-extras 

não pagas; 

indenização 

 

Regulamentações 

 

Ações 

judiciais, 

arbitragem, 

ações 

coletivas. 

 

Procedimentos 

legais. 
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por demissão 

sem justa 

causa, 

acidente de 

trabalho e 

outros. 

 

Interesses 

 

Aumentos 

Salariais e 

melhorias nas 

condições de 

trabalho. 

 

 Senso de justiça 

econômica. 

 

Greves. 

 

Mediação; 

negociação; 

dispersão pela 

força. 

Fonte: CHEN, Feng; TANG, Mengxiao. Labor conflicts in China: typologies and their 
implications. Asian Survey, v. 53, n. 3, p. 559-583, 2013. P.566. Tradução livre. 

 

Diante da análise dos conflitos trabalhistas chineses acima exposta, possível 

verificar o relevante papel que a Lei do Trabalho desempenhou ao codificar o arcabouço 

trabalhista chinês. Neste sentido, um documento oficial da 10ª Conferência Nacional do 

Sistema Legal286 nos oferta um amplo acúmulo acerca do que o Estado cunhou de Sistema 

Jurídico Trabalhista, termo correspondente à regulação do trabalho, que vimos usando 

neste trabalho. De tal forma, passamos ao cotejo do registro. 

Esse se inicia expondo o objetivo da Lei do Trabalho que já neste contexto se 

diferencia da perspectiva ocidental majoritária do tema ao afirmar que, para além do escopo 

de garantir a realização dos direitos trabalhistas em um nível individual, a norma também 

se dedica a  promover o desenvolvimento econômico, reivindicando o potencial dessa para 

tanto. 

Além disso, afirma-se que uma vez que os trabalhadores são a massa da 

sociedade, o problema do trabalho torna-se um problema social básico. Desta maneira, se 

a relação de trabalho entre o trabalhador e o empregador é harmoniosa essa está 

intimamente relacionada com a estabilidade coletiva.  

Diante disso, o documento afirma que a relação de trabalho não deve ser 

considerada apenas como a relação entre trabalhadores e empregadores, mas que trata-

se de uma relação com fundo coletivo, ou seja, que em última instância trata-se de regular 

o bem-estar público de toda a sociedade. 
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Neste sentido, ao tratar das questões teóricas básicas do “sistema legal 

trabalhista” assume-se que, apesar das relações de trabalho serem o conteúdo central do 

sistema, outras relações sociais intimamente relacionadas às trabalhistas também 

encontram guarida na regulação:  

 

por exemplo, o departamento de trabalho, recrutamento, orientação 
profissional, agências de emprego, formação profissional; sindicatos na 
negociação coletiva, assinatura de contratos coletivos e a manutenção dos 
direitos de relações sociais dos trabalhadores; instituições de seguro social 
e assistente sociall; supervisão e inspecção do trabalho e fiscalização do 

direito do trabalho; mecanismo de resolução de disputas trabalhistas287 

 

Assim, o documento sistematiza os conteúdos principais288 do referido sistema 

legal. Em suma: 

 

a) Relações de trabalho; 

b) Padrões trabalhistas, isto é, condições básicas de trabalho; 

c) Mercado de trabalho; 

d) Seguridade social; 

e) Fiscalização do trabalho e conflitos trabalhistas; 

 

Logo após, passa-se à análise dos atributos legais e as características do direito 

do trabalho chinês, neste momento estabelece-se que esse tem caráter de Direito Social, 

conforme excerto abaixo explica: 

 

A chamada lei social geralmente se refere a uma lei baseada em interesses 
sociais que é formulada para resolver problemas sociais e tem significado 
social universal, com o objetivo de manter a sobrevivência da classe 
socialmente desfavorecida e aumentar o bem-estar da sociedade como um 
todo. Tanto o direito trabalhista quanto o direito previdenciário são leis 
sociais típicas. No que diz respeito ao direito do trabalho, os atributos do 
seu direito social estão concentrados na ideia de interesse social. Como 
as relações de trabalho são relações sociais de significado universal, as 
questões trabalhistas estão intimamente relacionadas aos interesses 
gerais da sociedade. O surgimento do direito do trabalho tem o fito de 
equilibrar a desigualdade econômica entre empregadores e empregados 
por meio da intervenção do Estado. O objetivo legislativo da lei trabalhista 
é coordenar as relações de trabalho e gestão, proteger os direitos 
trabalhistas dos trabalhadores e melhorar o status dos trabalhadores na 
sociedade, representando as necessidades comuns do público em geral e 
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disseminar a orientação de valor comum do desenvolvimento social e do 
progresso.289 

 

Em seguida, o registro expõe por quais tipos regras o sistema é composto, 

corroborando o que já pontuamos outrora acerca da maior amplitude da compreensão 

acerca da legalidade na China: 

 

a) Lei trabalhistas promulgadas pelo Congresso Nacional Popular e Comitê 

Permanente; 

b) Regulamentos administrativos promulgados pelo Conselho de Estado; 

c) Regulamentos ministeriais emitidos pelo Ministério do Trabalho e da 

Segurança Social; 

d) Regulamentos locais; 

e) Interpretações judiciais emitidas pelo Supremo Tribunal Popular; 

f) Convenções internacionais do trabalho ratificadas pelo país290; 

 

Neste contexto, interessante trazermos tabela que sistematiza os entes que, logo 

abaixo do Conselho de Estado e centralizados pelo Ministérios de Recursos Humanos e 

Seguridade Social (antigo Ministério do Trabalho e da Seguridade Social) são responsáveis 

pela administração das políticas de trabalho e emprego291: 

 

 

                                                           
289 Sistema jurídico trabalhista da China.Décima Conferência Nacional do Sistema Legal do Comitê 

Permanente do Congresso Nacional do Povo. Disponível em www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2006-
03/21/content_347935.htm. P.15 
290 Até agora, a China ratificou 24 convenções internacionais do trabalho adotadas pela Organização 

Internacional do Trabalho, por exemplo, e assim por diante "a eliminação da discriminação no 
emprego e na Convenção de ocupação", "Convenção sobre a Idade Mínima de Admissão ao 
Emprego", "Convenção sobre Igualdade de Remuneração." 
291 “At the central government level under the State Council, the Ministry of Human Resources and 

Social Security (MOHRSS) administers labor and employment policies. In March 2008, this ministry 
took over the functions of the Ministry of Labor and Social Security (MOLSS) (see Table 2.1) and the 
Ministry of 
Personnel (MOP). It maintains vertical supervision at the local level through local labor bureaus, which 
are at the same time also greatly controlled by local governments through their funding and 
appointments power. The MOHRSS is one of China’s newly designated “super ministries.” Since 
1998 its predecessor, MOLSS, has been responsible for social security management and 
development of policies and legislation for urban, rural, and government workers. Before its 2008 
reorganization, it was organized into the following departments: legal affairs, planning and finance, 
training and employment, labor and wages, pension insurance, unemployment insurance,medical 
insurance, work-related injury insurance, rural social insurance, social insurance fund supervision, 
international cooperation, and personnel and education. With the reorganization in 2008, it assumed 
the functions of the former MOP, with the exception of its civil service department, which is now part 
of the State Public Servants Bureau. The reorganized ministry has twenty-three departments, 
including several new ones”  
Em Ronald C. Brown. Understanding Labor and Employment Law in China. P. 13-14 
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Figura 15. Administração de políticas de trabalho e emprego 

 

Fonte: BROWN, Ronald C. Understanding Labor and Employment Law in China. Cambridge 
University Press, 2010.P. 13-14 

The MOHRSS, through its departments and subordinate institutions is 
responsible for formulating and implementing policies in the following 
areas. It drafts laws and regulations that promote employment and labor 
market development and exercises supervision and inspection functions 
over programs and local labor agencies. In vocational training, it drafts 
national standards for occupational classifications and skills, training, and 
certification. In labor relations, it formulates the principles for labor relations 
adjustment, enforcement of regulations and labor contracts, dispute 
settlement, and labor arbitration, and it works out policies on labor 
standards and protections. In wage regulation, it drafts macro-level policies 
and measures concerning wage guidelines and regulatory policies. The 
ministry formulates policies and standards on social insurance and 
manages the funding, implementation, supervision, and inspection of 
government programs on old age, unemployment, medical, work-related 
injury, and maternity benefits. The MOHRSS also is in charge of compiling 
and disseminating statistical information concerning national labor and 
social insurance and forecasting trends. It organizes and engages in 
scientific research in the fields of labor and social insurance. Lastly, it is 
responsible for international exchanges and cooperation, including 
participation in international organizations such as the International Labor 
Organization (ILO) and technical projects.292 

 

No que tange à regulação do mercado de trabalho, em documento estatal293 de 

autoria do Conselho de Estado acerca das políticas de emprego chinesas, primeiramente 

                                                           
292 BROWN, Ronald C. Understanding Labor and Employment Law in China. Cambridge University 

Press, 2010.P.14 
293 Conselho de Estado. Estatuto e políticas de emprego da China. Pequim. 2004. 
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se ratifica o compromisso estatal com a adoção de políticas e medidas ativas de promoção 

do emprego.  

Ademais, o registro informa que entre 1990 e 2003 foram empregadas 96,83 

milhões de pessoas, uma média de 7,45 milhões de novos empregados por ano. Sendo 

que no que concerne aos setores em que se empregou, de 1990 a 2003, a proporção de 

empregados no setor terciário aumentou constantemente, de 18,5% para 29,3%, e o 

número de funcionários alcançou 218,09 milhões. A proporção de empregados no setor 

secundário ficou estável em 21,6%. Além disso, o documento narra que o número de 

empregados atingiu 160,77 milhões, a proporção desses no setor primário diminuiu de 

60,1% para 49,1%, e o número de funcionários foi de 365,46 milhões.  

Afirma ainda que do ponto de vista da estrutura de emprego urbano e rural, de 

1990 a 2003, a proporção de empregados rurais caiu de 73,7% para 65,6%. Da estrutura 

de emprego dos setores estatais ou privados, de 1990 a 2003, o número de funcionários 

em estatais diminuiu para 34,7 milhões de 68,76 milhões; o número de funcionários em 

organizações econômicas urbanas privadas aumentou de 35,96 milhões para 42,67 

milhões, totalizando 46,5% da população empregada. 

Diante disso, o documento pontua que com o desenvolvimento da economia e o 

aumento das oportunidades de emprego houve relevante incremento das rendas dos 

trabalhadores chineses. De 1990 a 2003, a renda per capita dos residentes urbanos 

aumentou de 1.510 yuan para 8472 yuan, um aumento de 4,6 vezes, e a taxa de 

crescimento real foi de 1,6 vezes. A renda líquida per capita dos residentes rurais aumentou 

de 686 yuan para 2262 yuan, um aumento de 2,8 vezes, e a taxa de crescimento real foi de 

77%. 

Ademais, neste período várias formas de emprego, como trabalho em tempo 

parcial, temporário, sazonal, horário flexível, etc., emergiram rapidamente e se tornaram 

um importante canal de expansão de postos. 

No que concerne aos objetivos da Lei do Trabalho (1994), em suma, buscava-se 

aprimorar o sistema de contratos de trabalho, consolidar os direitos e obrigações das partes 

contratada e contratante, além de assegurar direitos e interesses dos trabalhadores a fim 

de contruir relações de trabalho estáveis e harmoniosas.294  

Desta forma, trata-se de um esforço estatal para coibir o abuso generalizado que 

ocorria quando a relação de trabalho se dava fora dos marcos contratuais, e 

consequentemente, sem direitos trabalhistas formais.  

                                                           
294 KWOK, Josephine - "China's Labor Contract Law and its Effect on Chinese Labour Relations" 

[2017] WAStuLawRw 6; (2017) 1 Western Australian Student Law Review 98 
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Entretanto, muitas foram as críticas à Lei. Acusaram-na, por exemplo, de 

ambiguidade e de que seus dispositivos eram vagos, dando espaço para o patronato 

interpretá-la de acordo com seus interesses, assim como foram apontados sérios 

problemas de implementação da Lei, uma vez que ela teria: 

a) Apenas estabelecido princípios genéricos para a nova regulação do 

trabalho que positivava; 

 

The Labor Law of 1994 established the fundamental rights and obligations 
of both workers and employers in a contract employment system. Labor 
contracts were required to establish an employment relationship. 21  
Workers gained the state-protected right to enter into a labor contract on 
an equal and voluntary basis.22  According to the Labor Law, basic 
worker’s rights such as compensation, leave, work safety, social insurance 
and welfare payment, training, equal employment opportunity, and dispute 
resolution, etc., must be included in their labor contracts.23 Workers also 
had the right to join unions. 24  Employers were obligated to furnish internal 
company procedures to insure workers’ legal rights and guarantee 
competent performance.25 Despite its far-reaching influence on 
Chinese employment relationships, the Labor Law suffered 
inadequate enforcement because of its emphasis on policy rather 
than any detail about the actual formation of labor contracts.26  
Professor Chang Kai from Peking University asserted that the labor 
law placed undue emphasis on principles, making it difficult to 
implement the law in daily practice. For instance, the Labor Law 
required that employment relationships be based upon employment 
contracts but it did not define what constituted a legally enforceable 
labor contract.27 As a result, the Labor Law suffered from routine 
noncompliance.295  (grifo nosso) 

 
b) Focado de maneira ampla na reforma do sistema de emprego e, 

consequentemente, não provia norteamento para a realidade prática das 

relações de emprego; 

 

Focusing mainly on the general employment system reform, the law is 
insufficient to provide practical guidelines for employment practices The 
main objective of the Labor Law was promoting employment system 
reform. However, its drafters failed to foresee the rapid growth in 
contracting practices that could lead to significant abuses of workers’ 
rights.40  Since there was no specific requirement for establishing long-
term contracts, some employers signed “rolling” short-term labor contracts 
with the workers in order to evade their obligations to long-term 
employees.41  The lack of clear rules for contract modification also 
created the problem of unilateral changes.42  Due to the absence of 
statutory regulations on noncompete clauses, employers tended to 
bind employees with overly broad non-compete clauses that would 
substantially limit the employees’ employment options.43 The Labor 
Law failed to set out principles governing contracts for 
contingent workers. As a result, employers often underpaid the contingent 
workers. According to one report, McDonald’s, KFC and Pizza Hut 
restaurants in Guangzhou paid their part-time workers four yuan (about 60 

                                                           
295 QINGQING, Miao. An Urge to Protect is not Enough: China’s Labor Contract Law. Tsinghua China 

Law Review. Vol 2:159. 2012. P.165 
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cents) per hour, 40 percent less than the local minimum wage of seven and 
a half yuan (about 108 cents).296 (grifo nosso) 

 

c) Ao facultar os direitos trabalhistas à contratação formal de emprego, na 

prática,  a legislação excluiu de sua competência os trabalhadores 

migrantes; 

 

Migrant workers’ rights lacked protection under the Labor Law. With the 
rapid urbanization in China, increasing numbers of farmers chose to leave 
their rural hometowns each year for jobs in the cities. The National Bureau 
of Statistics in China predicted that the number of migrant workers in 2008 
totaled over two hundred Million.45  In China, migrant workers, usually 
lacking education, money and legal knowledge, are effectively treated as a 
“subclass.” 46  
As a result, without effective laws and enforcement, it is easy for 
employers to violate their rights. Getting paid is a common problem 
for many migrant workers. Ensuring pay to migrant workers  became 
part of Premier Wen’s agenda after his trip to Chongqing in October, 
2003.47 Soon after Premier Wen returned to Beijing, the central 
government promulgated a Notice Concerning the Timely Payment of 
Migrant Workers’ Wages.48 The problem of not getting paid reflected that 
the Labor Law’s inadequate protection. Labor contracts remained unusual 
outside of state-owned businesses, let alone among migrant workers and 
their employers.49  Migrant workers lacked bargaining power vis-à-vis their 
employers.50  Many of them could not even ask for a written contract 
because signing a contract was not the norm and the job positions were 
very competitive. 51  A survey of 1,000 migrant workers in the city of Harbin, 
the capital city of Heilongjiang Province,52 revealed that only 19.58 percent 
had written contracts over half only had informal oral agreements and 21.11 
percent had never discussed anything about a labor contract.53 The Labor 
Law provided little protection to the migrant workers because the law 
only protected employees who had formed a “labor contract 
relationship,” which could be only be formed through adhering to the 
statutory language of the Labor Law. 54297  

 
No que tange à sistematização da Lei, notável que seu amplo conteúdo se mostra 

enquanto de fato um arcabouço jurídico, isto é, uma consolidação das leis trabalhistas 

chinesas contemporâneas, em que cada capítulo se codifica uma parcela da regulação do 

trabalho chinesa. 

Desta maneira, compõem a Lei normas que variam entre as que estabelecem uma 

política econômica trabalhista expansionista de promoção do emprego e renda, até normas 

protetivas individuais, demonstrando o que vínhamos até aqui elaborando sobre a as leis 

chinesas do Trabalho tratarem-se de uma positivação da política de Estado.  

                                                           
296 QINGQING, Miao. op cit. 2012. p.165 
297 QINGQING, Miao. An Urge to Protect is not Enough: China’s Labor Contract Law. Tsinghua China 

Law Review. Vol 2:159. 2012. P.167- 168 
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Diante disso, há variação de sujeito de obrigações, uma vez que e alguns 

dispositivos os empregadores  em alguns artigos o próprio Estado é sujeito de obrigações, 

abaixo alguns exemplos: 

 

Article 5 The State shall take various measures to promote employment, 
develop vocational education, formulate labour standards, regulate social 
incomes, perfect social insurance, coordinate labour relationships, and 
gradually raise the living level of labourers. 
 
Article 6 The State shall advocate labourers' participation in social voluntary 
labour, labour competition, and activities of forwarding rational proposals; 
encourage and protect labourers in scientific research, technical 
renovation, and invention; and commend and award labour models and 
advanced workers. 
 
Article10 The State shall create employment conditions and expand 
employment opportunities through promotion of economic and social 
development. 
The State shall encourage enterprises, institutional organisations, and 
social groups to start industries or expand businesses within the scope 
allowed by stipulations of laws and administrative decrees for the purpose 
of increasing employment. 

 

Além disso, reproduzo os capítulos da Lei abaixo, uma vez que ilustram o amplo 

espectro da regulamentação em questão: Capítulo 1: Disposições Gerais; Capítulo 2: 

Promoção do Emprego; Capítulo 3: Contratos de Trabalho e Contratos Coletivos; Capítulo 

4: Horário de Trabalho, Descansos e Rescisões; Capítulo 5: Salários; Capítulo 6: 

Segurança no Trabalho e Saneamento; Capítulo 7: Proteção Especial para Funcionários e 

Trabalhadores Femininos e Juvenis; Capítulo 8: Treinamento Vocacional; Capítulo 9: 

Seguro Social e Bem-Estar; Capítulo 10: Disputas Trabalhistas; Capítulo 11: Supervisão e 

Inspeção; Capítulo 12:Responsabilidades Legais; Capítulo 13 : Provisões Suplementares. 

No que tange ao sistema de contrato de trabalho que se inicia em 1986, mas se 

codifica juridicamente com a Lei do Trabalho, o Conselho de Estado298 aduz que esse foi 

amplamente implementado em vários tipos de empresas nas cidades, e que o governo as 

incentivou a fortalecer continuamente as funções dos congressos e sindicatos dos 

trabalhadores, melhorar o sistema de participação democrática dos funcionários e explorar 

e implementar ativamente um sistema de assinatura de contratos coletivos.  

Ademais, afirma que até o final de 2003, o país havia assinado um total de 672.000 

contratos coletivos, cobrindo 1,23 milhão de empresas e 175 milhões de trabalhadores. 

Entre eles, 293.000 empresas assinaram contratos coletivos de salários especiais, cobrindo 

35,79 milhões de trabalhadores. 

 

                                                           
298 Conselho de Estado. Estatuto e políticas de emprego na China. Pequim. 2004. P.9 
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China started to try out a labor contract system in the mid-1980s, and 
energetically promoted it in the 1990s. As a result, the labor contract system 
is now universally implemented in urban enterprises of every description. 
Chinese laws stipulate that employers and employees shall establish labor 
relations in accordance with the law, and conclude written labor contracts, 
with or without fixed periods, or with a period to complete the prescribed 
work; during the conclusion of the labor contract, the two parties to the 
contract must abide by the principles of equality, voluntariness and 
reaching unanimity through consultation. The labor contract system clarifies 
the rights and obligations of the employers and employees, and safeguards 
the employees' right to select jobs and the employers' right to select 
employees. 

 

Em documento governamental299 acerca do trabalho e seguridade social na China, 

ao tratar especificamente da Lei do Trabalho, afirma-se que a lei resguarda temas como 

horário de trabalho, descanso, férias, salário, proibição do trabalho infantil, proteção 

especial do trabalho para mulheres e menores de idade, e segurança e higiene no trabalho.  

Outrossim, afirma que o sistema foi ajustado e aprimorado em consonância com o 

desenvolvimento econômico e social do país e que,  para garantir que todos os 

trabalhadores tivesem o direito ao trabalho, descanso e férias, e que a China adota um 

contrato de oito horas diárias e 44 semanais, sendo que quando se fizesse necessária a 

prorrogação do horário de trabalho, deveria se consultar o sindicato ou trabalhadores, e 

geralmente, a extensão não deveria ultrapassar uma hora por dia, enquanto que em casos 

especiais, não mais de três horas por dia ou, 36 horas por mês. Ademais, todos os 

trabalhadores teriam direito a gozar feriados e pelo menos um dia de folga por semana. 

Informa-se ainda, que o Estado proíbe a contratação de mulheres e menores (de 

16 a 18 anos) para tarefas explicitamente defesas pelas regulamentações, e que, a China 

formulou normas nacionais e locais sobre segurança no trabalho e higiene, sendo que para 

aprimorar a administração desse sistema de gestão da segurança e higiene do trabalho, 

em 1999, promulgou-se normas governamentais que obrigam a certificação de segurança 

e higiene dos espaços de trabalho. 

Neste sentido, o documento destaca a dinâmica tripartite, com colaboração estatal, 

dos sindicatos e empregadores para promulgação e ajuste das normas do trabalho. 

Quanto à codificação de deveres do Estado, Kinglun300 narra que a fase de 1995-

2006 foi marcada pela melhoria contínua do sistema do mercado de trabalho. Uma série de 

medidas foi tomada, como a ampliação da cobertura do seguro-desemprego, a instalação 

de auxílio- desemprego e as políticas de reemprego. A reestruturação econômica nesta 

fase foi centrada nas SOEs.  

                                                           
299 Conselho de Estado. Trabalho e Seguridade Social na China. Pequim. 2002. 
300 NGOK, Kinglun. The changes of Chinese labor policy and labor legislation in the context of market 

transition. International Labor and Working-Class History, v. 73, n. 1, p. 45-64, 2008. 
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Consequentemente, as políticas de emprego deram grande atenção ao reemprego 

de ex-trabalhadores demitidos de empresas estatais, bem como de empresas falidas.  

O autor ainda narra que o governo central alocou grandes quantias de fundos 

financeiros para essa missão, sendo que até 2006, o problema de reemprego das 

dispensas das SOEs tinha sido geralmente resolvido e a garantia básica de vida dos 

trabalhadores demitidos foi integrada aos que haviam sido vitimados pelo desemprego. 

Neste mesmo sentido, em documento estatal301 de autoria do Conselho de Estado 

já mencionado, narra-se que de 1998 a 2003, empresas estatais demitiram 28,18 milhões 

de pessoas. Sendo que diante disso, o governo chinês propôs um conjunto de políticas 

para promover a realocação destes trabalhadores:  

 

c) Política ativa de desenvolvimento econômico e criação de postos de 

trabalho; 

d) Aumento do investimento em fundos de realocação empregatícia;  

e) Fortalecimento de programas de capacitação e qualificação profissional e 

programas de agência de empregos e aconselhamento; 

 

Assim, de 1998 a 2003, o governo central destinou um total de 73,1 bilhões de 

yuans para fundos de segurança e realocação de trabalhadores demitidos de empresas 

estatais. Em 2003, através dos esforços conjuntos de governos de todos os níveis em todo 

o país, um total de 4,4 milhões de pessoas demitidas e desempregadas se recolocaram, 

dos quais 1,2 milhões eram homens com 50 e 40 anos. 

Nesta linha, vale rememorar a implementação do programa Três Redes de 

Segurança Social, cunhada de dibao, a qual, segundo Wang Meyian e Fang Cai302, 

assegurava subsídios básicos, como moradia, para empregados demitidos das empresas 

estatais urbanas, além de seguro desemprego e benefícios. Entretanto, afirmam os autores 

que em análise de pesquisa da Academia de Ciências Sociais da China, apenas 37,1% de 

todas as famílias que eram elegíveis para o Dibao de fato receberam a assistência. 

Nesta linha, em Relatório de trabalho do governo, de 1999, o Conselho de Estado 

aduz o seguinte: 

The lives of urban and rural people continue to improve. Since July 
1 
last year, the country has increased the income of low-income and 
middle income people in urban areas. This includes raising the 
basic living expenses of laid-off workers of state-owned 
enterprises, the level of unemployment insurance, and the 

                                                           
301 Conselho de Estado. Estatuto e políticas de emprego da China. Pequim. 2004. 
302 CAI, Fang; WANG, Meiyan. Growth and structural changes in employment in transition China. 

Journal of Comparative Economics, v. 38, n. 1, p. 71-81, 2010. 
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minimum living allowance for urban residents by 30%; 
increasing the wages of employees in government and 
institutions and the retirement expenses of retirees; and raising 
pensions for retirees of state owned enterprises. Standards; 
reissue of state-owned enterprise retirees in arrears to co-ordinate 
pensions in the project; increase the standard of pension for some 
special care recipients. In implementing these measures, the state 
finances increased spending by more than 54 billion yuan, benefiting 
more than 84 million people across the country. The per capita 
disposable income of urban residents, considering the price decline 
factor actually increased by 9.3% over the previous year; the per 
capita net income of rural residents actually increased by 3.8%. The 
number of poor people has decreased by 8 million. The country has 
increased the number of legal holidays, which not only promotes 
consumption, but also improves the quality of life of the people.303 
(grifo nosso) 

 

3.2 Mercado de Trabalho, Reforma Trabalhista e Dinâmica de 

Acumulação no século XXI 

 

Em 1997, diante da crise financeira asiática, a economia chinesa foi 

golpeada por um choque de demanda que levou a uma desaceleração de suas 

exportações, o resultado foi uma deflação expressa no declínio do crescimento do 

PIB e dos preços. 

O contra-ataque chinês se materializou em medidas anticíclicas plenamente 

articuladas pela coordenação do Estado, isto é, aceleração do gasto público, 

relaxamento de crédito dos bancos públicos e ampliação do investimento estatal, 

os quais retomaram a liderança do ciclo expansivo chinês que havia perdido no 

início da década de 90.304  

Neste sentido, interessante pontuar que Dic Lo305 situa a escolha chinesa 

pela política expansiva enquanto um contraponto às teses neoliberais do período. 

Ademais, o autor aponta quatro categorias de políticas anticíclicas que foram 

adotadas: 

 

                                                           
303 Conselho de Estado. Relatório de trabalho do governo. Pequim. 2000. 
304 MEDEIROS, Carlos Aguiar de. A China como um duplo pólo na economia mundial e a 

recentralização da economia asiática. Brazilian Journal of Political Economy, v. 26, n. 3, p. 381-
400, 2006. P. 387 
305  LO, Dic.  “China’s Quest for an Alternative to Neo-Liberalism: Market Reform, Economic Growth 

and Labour”, Kyoto Economic Review, 2017. 76 (2): 193-210. P. 201.  Also available as Department 
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a) Pacotes fiscais keynesianos para expansão da demanda de 

investimentos;  

b) Políticas de bem-estar social e regulação do trabalho com a 

finalidade de incrementar a renda e reverter a estagnação do 

consumo; 

c) Medidas políticas de revitalização do setor estatal; 

d) Reforma das transações externas sob uma abordagem cautelosa; 

 

Além disso, caracteriza o período uma brusca mudança produtiva e 

tecnológica, fruto da priorização dos setores e altos investimentos. 

Desta maneira, compreendemos que, se a política industrial e de inovação 

caracterizam o setor produtivo no período, a busca pela sociedade harmoniosa 

caracteriza o campo ideológico que dá sustentação à nova dinâmica de acumulação 

puxada pelo investimento e pela demanda interna que o Estado buscava. 

Hu Jintao, então Presidente chinês, foi quem introduziu o conceito de 

“sociedade harmoniosa” a partir de 2002, o qual se ratificou e pautou o 11º Plano 

Quinquenal (2006-2010), embora alguns princípios que compõe o seu ideário de 

política social e Estado de Direito já estivessem em plena execução anteriormente. 

O Premier Wen Jiabao306, em 2005, ao tratar do Plano pontuou que 

construir uma sociedade socialista harmoniosa seria dar prioridade ao emprego, à 

seguridade social, à redução da pobreza, educação, saúde, proteção ambiental e 

segurança. 

 

Although numerous policies fall under the rubric ‘‘harmonious society,’’ the 
concept is not unfocused. It was introduced against a background of the 
social disparities and conflicts that were induced by rapid economic 
development in China. In other words, this inclusive vision was 
invoked as Party leaders had already acknowledged a number of 
inequalities and externalities that had been generated by economic 
development, and building a harmonious socialist society 
represented the determination of Hu’s administration to solve these 
problems (Delury, 2008).307(grifo nosso) 

 

Ainda neste sentido, Wen Jiabao ressaltou em Relatório de trabalho do 

governo de 2006, a implementação do conceito de desenvolvimento científico, a 

                                                           
306 Hu, ZHENGYI, “Wen Explains Proposal on 11th 5-Year Plan, Gov.cn, October 20, 2005 
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promoção da reestruturação econômica e a transformação do vetor de crescimento 

e a construção de uma sociedade harmoniosa: 

 

The year 2006 is the first year of implementing the 11th Five-Year Plan. 
The task of reform and development and stability is very heavy. The basic 
idea of doing a good job in government work is to take the Deng Xiaoping 
Theory and the important thinking of the "Three Represents" as the 
guidance, conscientiously implement the spirit of the 16th National 
Congress of the Communist Party of China and the 3rd, 4th and 5th Plenary 
Sessions of the 16th Central Committee, and fully implement the scientific 
development concept. Insist on accelerating reform, opening up, and 
independent innovation, persisting in promoting economic 
restructuring and the transformation of growth mode, persisting in 
putting the issue of solving the vital interests of the people in a prominent 
position, and comprehensively strengthening socialist economic 
construction, political construction, cultural construction, and building a 
harmonious society.  
The "Eleventh Five-Year Plan" will start a good game and take a good step. 
Taking into account various factors, the main expected targets of national 
economic and social development in 2006 are: GDP growth of about 8%, 
energy consumption per unit of GDP is reduced by about 4%; total 
consumer price increase is controlled at 3%. There are 9 million new jobs 
in urban areas, and the urban registered unemployment rate is controlled 
at 4.6%; the international balance of payments is basically balanced.308 

 

Abaixo compilamos o ideário acerca de políticas sociais que se expressou 

nos Plenários e Congressos do PCC a partir de 2003: 

 

Tabela 5. Ideário e slogans de política social a partir de 2.003 

 

 
Outubro de 2003 

 
Terceiro Plenário do 16º Comitê 
Central do PCC 

 
o Priorizando as pessoas; 

 
o Construindo uma 

sociedade socialista 
harmoniosa; 

 
Setembro de 2004 

 
Quarto Plenário do 16º Comitê 
Central do PCC 

 
Outubro de 2005 

 
Quinto Plenário do 16º Comitê 
Central do PCC 

 
o Construindo novas vilas 

socialistas; 
 

o O conceito de 
desenvolvimento 
científico 

 
Outubro de 2006 

 
Sexto Plenário do 16º Comitê 
Central do PCC 

 
o Construindo uma 

sociedade socialista 
harmoniosa; 
 

o Alcançar a equalização 
dos serviços básicos 
públicos; 

                                                           
308 Conselho de Estado. Relatório de trabalho do governo. Pequim. 2006. 
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o Construindo um governo 

orientado aos serviços; 

 
Outubro de 2007 

 
17º Congresso Nacional do PCC 

 
o Acelerar o 

desenvolvimento social 
com foco em aprimorar a 
vida das pessoas; 
 

o Garantindo a todas as 
pessoas seus direitos à 
educação, emprego, 
saúde, cuidado aos 
idosos e moradia; 

 
Outubro de 2010 

 
Quinto Plenário do 17º Comitê 
Central do PCC 

 
o Fortalecimento do 

desenvolvimento social; 
 

o Garantindo e melhorando 
os meios de vida do povo; 

 
o Estabelecendo um 

sistema de serviços 
públicos básicos e 
sustentável; que cubra 
tanto as áreas urbanas, 
quanto rurais 

 
 
Retomando a questão acerca do investimento e política industrial, Carlos 

Aguiar Medeiros309 explicita que entre 1995 e 2001 a retomada da expansão dos 

investimentos estatais foi acompanhada por uma nova estratégia industrial, na qual 

o governo selecionou 120 grupos empresariais para formar campeões nacionais em 

setores de relevância estratégica. Vale salientar que o que possibilitou a política 

fiscal de estímulo à demanda foi a ultra acumulação de reservas cambiais gerada 

pela atração massiva de capital estrangeiro e as exportações de outrora. 

 

Continue to implement a proactive fiscal policy. This is the most direct 
and effective means of expanding domestic demand. In the past two 
years, the central government has adhered to the implementation of a 
proactive fiscal policy, and at the same time strived to play the role of 
monetary policy, comprehensively use various means to regulate 
economic operations, and continuously enrich and improve these 
policy measures. It not only issues additional government bonds to banks 
to expand investment, but also increases residents' income to promote 
consumption; it not only strengthens infrastructure construction, but also 
supports technological transformation of enterprises; it not only strives to 
expand domestic demand, but also actively encourages increased exports. 
Practice has proved that the implementation of a proactive fiscal policy is 
completely correct and the results achieved are obvious.310 

                                                           
309 MEDEIROS, Carlos Aguiar de. Op cit. 2006.  P. 387 
310 Conselho de Estado. Relatório de trabalho do governo. Pequim. 2000. 
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Tal qual Medeiros, Ling Chen e Barry Naughton também ressaltam a 

mudança na política industrial e afirmam que o ponto de viragem na abordagem 

chinesa se daria graças a “um retorno dramático à “política tecno-industrial”, o qual 

envolveu intervenções diretas do governo para moldar setores industriais 

específicos” a fim de atingir as metas da primeira fase do Nova Era (2020-2035)311. 

 
O ciclo de expansão dos investimentos estatais da China ao longo 
dos anos 90 foi acompanhado por uma ousada estratégia industrial 
em que o governo selecionou 120 grupos empresariais para formar 
um national team em setores de importância estratégica (Nolan, 2001) 
em uma direção explicitamente inspirada nos Chaebols 
coreanosvoltada ao enfrentamento das grandes empresas 
multinacionais nos mercados chineses e mundiais. Em sua política 
“manter as grandes empresas públicas e deixar escapar as menores”22 a 
estratégia era diversificar simultaneamente as exportações através de 
política tecnológica e de investimentos e a modernização da infra-estrutura 
de forma a integrar populações e territórios do interior. Diversos centros de 
tecnologia foram desenvolvidos. Foram estabelecidas dezenas de zonas 
de desenvolvimento econômico e tecnológico (como as em Daliam, Tiajin, 
Fuzhou, Beijing, Shanghai) especialmente concebidas para formarem 
pólos de crescimento voltados para a economia como um todo. Estas 
zonas passaram a receber massivos investimentos do governo em infra-
estrutura e muitas criaram parques industriais em alta tecnologia.312(grifo 
nosso) 
 
a economia chinesa foi atingida por um forte choque de demanda na crise 
econômica asiática de 1997/98. Este choque afetou principalmente o setor 
de manufaturas, pois os principais parceiros comerciais da China e 
também seus concorrentes foram forçados a desvalorizar suas moedas e 
restringir o 
gasto público. Em cerca de um ano, cerca de 10% da força de trabalho 
da indústria foi despedida. A China então reagiu rapidamente. As 
taxas de juros foram cortadas adicalmente, taxas de juro bancárias 
caíram de 8,6% em 1997 para 3,2% em 1999 e o nível de empréstimos 
caiu de 8,6% para 5,9%. As políticas anticíclicas mais eficazes, 
contudo, foram as políticas fiscais orientadas pelo gasto público. O 
investimento público em infraestrutura aumentou em 38,9% em 1998 
e mais 56,5% em 1999. O investimento entre empresas públicas estatais 
(SOEs) também cresceu. Entre 1997 e 1998 a taxa de crescimento 
aumentou de 9% para 17,4%, caracterizando a importância da política 
fiscal para gestão da demanda efetiva pelo governo chinês a partir das 
reformas de 1994.313 (grifo nosso) 
 

                                                           
311 CHEN, Ling; NAUGHTON. Barry. An institutionalized policy-making mechanism: China’s return to 

techno-industrial policy. Research Policy, v. 45, n. 10, out. 2016. Disponível em: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733316301482. Acesso em: 10 mar. 2019.  
312 MEDEIROS, Carlos Aguiar de. A China como um duplo pólo na economia mundial e a 

recentralização da economia asiática. Brazilian Journal of Political Economy, v. 26, n. 3, p. 381-
400, 2006. P. 388 
313 MOSANER, Marcelo Sette; CASSEB, Norma Cristina Brasil; NADER, Giordanno. O pacote de 

investimentos chinês “Dez projetos para expandir a demanda interna”: Uma abordagem pós-
keynesiana para investimento público, renda e desigualdade. Pesquisa & Debate. Revista do 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política., v. 26, n. 2 (48), 2015. P.73 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733316301482


154 
 

Essa transformação estrutural se fez sentir sobre o perfil da produção 
industrial interna. Particularmente a partir de 2002, o crescimento chinês 
passou a depender de forma crescente do investimento (WONG, 2007). A 
formação bruta de capital fixo absorveu 38% da demanda chinesa, seguida 
pelo consumo (36%) e, em último lugar, pelas exportações líquidas 
(26%). Segundo Lo (2007), trata-se de um novo padrão de crescimento 
associado à um rápido incremento tecnológico e aos ganhos 
crescentes de escala.314(grifo nosso) 

 
Ainda neste sentido, o Conselho de Estado, em documento estatal de 2.000, 

pontuou expressamente enquanto meta a priorização do desenvolvimento de novas 

tecnologias, processos e produtos, se referindo ainda à necessidade de 

diversificação do tecido produtivo chinês: 

 

Increase the intensity of industrial restructuring. We must focus on 
optimizing the structure, improving quality and efficiency, and enhancing 
international competitiveness. First, follow the laws of the market economy 
and comprehensively use a variety of means to limit the production of 
products without market sales. Further shut down small factories and small 
mines with backward technology, inferior quality, waste of resources and 
serious pollution; eliminate outdated equipment, technology and 
technology, and reduce the excess production capacity of some industries. 
The second is to take effective measures to accelerate the technological 
transformation of enterprises and tilt to the old industrial base. Adhere to 
quality first, adopt advanced standards, update and optimize product 
structure. Efforts to develop new technologies, new processes and 
new products with market demand; encourage the production of 
marketable products, especially famous products. The third is to 
actively develop emerging industries and high-tech industries, 
especially the development of information, bioengineering, new 
energy, new materials and environmental protection industries.315 

 

A mudança na política industrial chinesa e de inovação se manifestou no 

10º Plano Quinquenal (2001-2005), no qual uma das tarefas básicas estabelecidas 

foi: “Aumentar o financiamento de pesquisa e desenvolvimento para mais de 1,5% 

do PIB e fortalecer as capacidades de inovação da ciência da tecnologia, 

acelerando assim o progresso tecnológico.”316, de tal forma que para a efetivação 

das orientações foram lançadas as seguintes iniciativas317: 

                                                           
314 BARBOSA, Alexandre de Freitas. China e América Latina na nova divisão internacional do 

trabalho. In: LEÃO, Rodrigo Pimentel Ferreira; PINTO, Eduardo Costa; ACIOLY, Luciana (orgs.). A 
China na Nova Configuração Global: impactos políticos e econômicos. Brasília: IPEA, 2011. 
315 Conselho de Estado. Relatório de trabalho do governo. Pequim. 2000. 
316 The 10th Five-Year Plan (2001-2005), 2006. Disponível em: http://www.gov.cn/english/2006-

04/05/content_245624.htm Acesso em: 10 mar. 2019. 
317 DENG, Ben Lian. Catching-Up Tecnológico: Políticas de Upgrade Industrial na República Popular 

da China. Dissertação (mestrado em economia). Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto 
de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional, 2019. Disponível 
em: http://www.ie.ufrj.br/images/pos-
graducao/pepi/dissertacoes/mestrado/2019/ben_lian_deng_f0db1.pdf. Acesso em: 14 mar. 2019. 

http://www.gov.cn/english/2006-04/05/content_245624.htm
http://www.gov.cn/english/2006-04/05/content_245624.htm
http://www.ie.ufrj.br/images/pos-graducao/pepi/dissertacoes/mestrado/2019/ben_lian_deng_f0db1.pdf
http://www.ie.ufrj.br/images/pos-graducao/pepi/dissertacoes/mestrado/2019/ben_lian_deng_f0db1.pdf
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e) Em 1995, o Programa 211, com foco no aprimoramento da 

pesquisa e do ensino no ensino superior; 

f) Em 1997, o Programa 973, ou ainda, Programa Básico de 

Pesquisa, que buscava estimular a produção de conhecimento 

científico em vários setores; 

g) 1998, o Programa 985, o qual articulava recursos do governo 

central e local pare incremento da qualidade das principais 

universidades chinesas que encontravam-se no nível de liderança 

mundial; 

h) em 2006, a “Estratégia de Médio Prazo para Ciência e 

Tecnologia”, que “além de estabelecer 16 megaprojetos, o 

programa incitou a estratégia baseada em inovações domésticas, 

redução da dependência da importação de bens intermediários 

do exterior, aumento do gasto em P&D para 2% do PIB até 2020, 

e tornar-se um dos principais países em termos de produção 

científica.”318 

i) 2010, a iniciativa Estratégia de Indústrias Emergentes (SEI) que 

“abrange vinte setores industriais (em sete grandes categorias), e 

o sucesso da iniciativa é definido como o crescimento no tamanho 

desses setores, especificamente o valor agregado como parcela 

do PIB. crescendo de 4% em 2010 para 8% em 2015 e “em torno” 

de 15% em 2020.”319 

j) em 2013, projeto Made in China, que “visa promover, de 

indústrias estratégicas de alta intensidade tecnológica, formação 

de fundos de investimentos e metas ambiciosas de 

autossuficiência do mercado doméstico até 2025.”320 

                                                           
318 DENG, Ben Lian. Catching-Up Tecnológico: Políticas de Upgrade Industrial na República Popular 

da China. Dissertação (mestrado em economia). Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto 
de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional, 2019. Disponível 
em: http://www.ie.ufrj.br/images/pos-
graducao/pepi/dissertacoes/mestrado/2019/ben_lian_deng_f0db1.pdf. Acesso em: 14 mar. 2019. 
319 CHEN, Ling; NAUGHTON. Barry. An institutionalized policy-making mechanism: China’s return to 

techno-industrial policy. Research Policy, v. 45, n. 10, out. 2016, p. 9-10. Disponível em: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733316301482. Acesso em: 10 mar. 2019.  
320 DENG, Ben Lian, op. cit. “At present, China has built a relatively complete industrial system. The 

industrial scale accounts for about 20% of the world's manufacturing industry, but its innovation is 
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The project team proposed the “three-step” strategic goal of China's entry 
into the ranks of manufacturing powerhouses: 2025, entering the ranks of 
manufacturing powerhouses; in 2035, the overall level of the world's 
manufacturing powers; 2045, the comprehensive strength of manufacturing 
industry Enter the forefront of the world's manufacturing powerhouse.321 
(grifo nosso) 

 

Além do mais, a execução das orientações acima se expressou de maneira 

inequívoca tanto nas despesas nacionais, quanto no saldo comercial em bens de 

alta tecnologia, conforme é possível se verificar abaixo: 

 

Figura 16 – Despesas com P&D Interno e Importação Tecnológica 

 

 

Fonte: CHEN; NAUGHTON, 2016, p. 10  

 

 

 

                                                           
insufficient, and it is still in a position of “big but not strong”. In this regard, "Made in China 2025" 
proposes nine strategic tasks and key points to improve the innovation capability of the national 
manufacturing industry, promote the deep integration of informatization and industrialization, and 
strengthen the industrial infrastructure capabilities, and clarify smart manufacturing, industrial strong 
base, green manufacturing, high-end equipment. Five major projects such as innovation.” Made in 
China 2025. Disponível em http://www.gov.cn/xinwen/2015-05/19/content_2864566.htm. Acesso 
em: 14 mar. 2019.  
321 Xinhua News Agency.” Made in China 2025"  is not a replica of German Industry 4.0 - China 

Academy of Engineering launched the second phase of the "Strategy for Manufacturing a Powerful 
Country". Beijing.  2015 

http://www.gov.cn/xinwen/2015-05/19/content_2864566.htm
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Figura 17 – Despesas com P&D Interno e Importação Tecnológica 

 

 

Figura 18 – Despesas com P&D Interno e Importação Tecnológica 
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E desta forma o famoso “Fabricado na China”, que por quase quatro 

décadas estampou boa parte dos produtos manufaturados que inundaram o 

mercado global, tem sido cunhado de “Innovated in China”322. 

Neste sentido, segundo o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento 

Industrial, o resultado da reorientação da dinâmica de acumulação expressa nos 

dados acima influenciaram diretamente o caráter do emprego chinês.  

Assim, esse não mais se caracterizaria pela baixa qualificação da mão-de-

obra e baixo custo, mas o oposto, o que afeta diretamente o incremento da demanda 

interna. Diante disso, a China criou condições de disputar tanto no comércio 

exterior, quanto seu mercado interno, que graças ao incremento da renda, passou 

a ter acesso ao consumo de tecnologia.  

Além da drástica mudança e alto investimento na política industrial e 

progresso tecnológico, as políticas e investimentos estatais também se voltaram 

para a infraestrutura e o estímulo ao consumo interno. 

No que tange ao investimento em infraestrutura, este veio acompanhado de 

programas de alívio à pobreza, sendo que os programa mais distintivos de combate 

à pobreza do período foram: em 1994, o Plano Nacional de Alívio à Pobreza, e em 

1999, o Plano de Desenvolvimento do Oeste, cunhado de “Go West Policy”, ou 

ainda Marcha para o Oeste.  

Em documento estatal323 de 2001 que trata do tema, o Conselho de Estado 

expõe que a política de alívio à pobreza e desenvolvimento passou por três etapas: 

 

a) 1978-1985: RED promovendo o alívio da pobreza.  

Em 1978 o número de pessoas pobres era de 250 milhões, quantum que 

representavam 30,7% da população rural. Segundo o relatório, a 

Reorientação da Estratégia de Desenvolvimento ao promover o rápido 

desenvolvimento da economia nacional e com o aumento dos preços dos 

produtos agrícola, industrialização do campo e incremento dos aumento 

rurais não-agrícolas reduziu drasticamente a pobreza rural. 

 

Segundo as estatísticas, de 1978 a 1985, a produção rural per capita de 
grãos aumentou 14%, o algodão aumentou 73,9%, o petróleo aumentou 
176,4%, a carne aumentou 87,8%; a renda líquida per capita dos 

                                                           
322 Cf. WEI, S.; XIE, Z.; ZHANG, X. From “Made in China” to “Innovated in China”: necessity, prospect, 

and challenges. NBER Working Paper, n. 22854, nov. 2016. 
323 Conselho de Estado. Alívio e desenvolvimento da pobreza rural na China. Pequim. 2001. 
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agricultores aumentou 2,6 vezes; pessoas pobres sem alimentos e roupas 
adequados O número de 250 milhões de pessoas diminuiu para 125 
milhões e a proporção da população rural caiu para 14,8%; o número 
médio de pessoas pobres diminuiu 17,86 milhões.324 

 

b) 1986-1993: Redução da pobreza orientada ao desenvolvimento.  

Diante do desequilíbrio no desenvolvimento rural em comparação à região  

o governo implemente uma série de medidas para alívio da pobreza, como: 

estabelecimento de instituições voltadas especialmente para tal, além de 

políticas específicas e alocação de fundos especiais. 

 

Desde então, o governo chinês realizou um alívio planejado, organizado e 
em larga escala, orientado para o desenvolvimento em todo o país, e o 
trabalho de alívio da pobreza na China entrou em um novo período 
histórico. Após oito anos de esforços incessantes, o lucro líquido per capita 
dos agricultores nos municípios atingidos pela pobreza aumentou de 206 
yuan em 1986 para 483,7 yuan em 1993; o número de pobres rurais 
diminuiu de 125 a 80 milhões, com uma redução anual média de 6,4 
milhões. O declínio médio anual é de 6,2%; a proporção de pessoas pobres 

na população rural total caiu de 14,8% para 8,7%.325 

 
 

c) 1994-2000: Estágio de redução da pobreza. 

Caracteriza-se por, diante do acúmulo de quase duas décadas, 

implementar o Plano Nacional de Alívio à Pobreza que guardava objetivos, 

metas, medidas e prazos claros. Desta forma, selou-se o compromisso de 

que, até 2000, se resolvesse as questões referentes à alimentos e 

vestimentas para os pobres da zona rural. 

 

Nos três anos, de 1997 a 1999, 8 milhões de pessoas receberam alimentos 
e roupas todos os anos, sendo o maior número anual desde os anos 90. 
Até o final de 2000 a meta nacional de alívio da pobreza "7 de agosto” foi 
alcançada.326 
 

Ademais, data deste período as políticas de desenvolvimento regionais do 

Oeste (1999), Nordeste (2002) e Centro (2004) do país. Sendo que todas 

seguiam os seguintes eixos fundamentais327: (i) ênfase no desenvolvimento 

de infraestrutura local para incremento da produtividade e conexão com 

                                                           
324 Conselho de Estado. Op cit.  2001. 
325 Conselho de Estado. Op cit.  2001. 
326 Conselho de Estado. Op cit.  2001. 
327 MORAIS, Isabela Nogueira de. Desenvolvimento Econômico, Distribuição de Renda e Pobreza 

na China Contemporânea. Instituto de Economia da UFRJ, 2011. Disponível em: 
http://www.ie.ufrj.br/intranet/ie/userintranet/hpp/arquivos/270920174114_5_Nogueira_Maoismo.pdf. 
Acesso em: 15 jan. 2019.  P.165 
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outras regiões; (ii) promoção e criação de pólos industriais; e (iii) atração de 

ivestimentos estrangeiros e domésticos para o desenvolvimento local. 

Neste sentido, segundo Elias Jabbour328, o Projeto de Desenvolvimento do 

Grande Oeste recebeu investimentos de cerca de US$1 trilhão de dólares 

entre 2000 e 2006, o que o caracteriza como um dos maiores focos de 

transferências territorial de renda da história. 

Além dos programas supracitados, houve ainda a implementação do 

Programa de Desenvolvimento e Alívio à Pobreza (2001-2010)329: 

 

A mitigação e a erradicação da pobreza continuam sendo uma tarefa 
histórica de longo prazo para a China no futuro. A fim de acelerar a 
resolução dos problemas de pobreza que ainda existem em um certo grau 
e em regiões específicas, a China realizou uma conferência central de 
trabalho de alívio e desenvolvimento da pobreza em maio de 2001 para 
implantar de maneira abrangente o trabalho de desenvolvimento e 
alívio da pobreza rural da China na primeira década do século XXI. 
Após a reunião, o governo chinês promulgou oficialmente o 
"Programa de Alívio à Pobreza e Desenvolvimento Rural da China 
(2001-2010)" e propôs metas, tarefas, ideologia orientadora, 
princípios e políticas para o alívio e desenvolvimento da pobreza rural 
na China na próxima década. O Esboço do Programa de Alívio e Pobreza 
Rural da China é um documento programático que orienta o trabalho de 
alívio e desenvolvimento da pobreza rural na China, seguindo o Plano 
Nacional de Alívio à Pobreza.330 
 

 

Conforme os eixos fundamentais dos programas de transferência territoriais de 

renda que mencionamos, o foco de investimento naqueles Programas se deu no 

desenvolvimento de infraestrutura, de tal forma que Ronald Mckinnon e Gunther Schnabl331, 

ao tratar das medidas anticíclicas tomadas pelo Estado chinês para conter a deflação 

interna, compara o fenômeno com o New Deal,  política estunidense keynesiana, com forte 

ênfase de investimento estatal na construção em massa de residências e infraestrutura. 

Ratificando essa tese, em Relatório de trabalho do governo332 de 2000, Zhu Rongji 

narra que foram levantados investimentos para construção de mais de 5100 projetos de 

                                                           
328 Conferência Nacional de Política Externa e Política Internacional - III CNPEPI : (2 : Rio de Janeiro 

: 2008) : O Brasil no mundo que vem aí. Seminário : China - Brasília : Fundação Alexandre de 
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329 Cf. New China 70 years to create a miracle of human. Disponível em 

theory.workercn.cn/251/201909/01/190901133802798.shtml 
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infraestrutura, bem como em documento estatal333 de 2001 confirmou-se que o foco do 

desenvolvimento na região Oeste era acelerar a construção de infraestrutura. 

Nesta linha, Carlos Medeiros Aguiar334 afirma que parcela significativa dos 

investimentos estatais do período concentram-se na construção civil e que, assim, a 

industrialização e a urbanização aceleradas acabaram criando uma grande demanda por 

residências e equipamentos urbanos. 

 
Judging from the effect of treasury bond investment, in the past two 
years, it has issued 210 billion yuan of longterm treasury bonds to 
banks, and has driven more than 420 billion yuan in bank loans and 
self-raised funds to increase infrastructure investment and build more 
than 5,100 projects. The main projects that have been built are: 
strengthening the large river embankment of the Yangtze River and the 
Great Lakes nearly 6,100 kilometers; the newly added highway has a 
mileage of 12,000 kilometers, including 3,358 kilometers of expressways; 
an additional 1423 kilometers of new railway lines and 643 kilometers of 
double lines; urban infrastructure construction and environmental 
protection The rectification has obviously accelerated, and many cities 
have undergone major changes; they have accelerated the 
technological transformation of enterprises and the process of high-
tech industrialization; built and renovated 900,000 kilometers of high 
and low voltage lines in rural power grids; and built a national grain 
reserve of 25 billion kilograms. All of this not only strongly promotes 
current economic growth, but also lays a better foundation for the 
long-term development of the economy.335(grifo nosso) 
 
The implementation of the Western Development Strategy is conducive to 
poverty alleviation. The western development strategy being implemented 
by China will have a far-reaching impact on further reducing the incidence 
of poverty. The focus of the development of the western region is to further 
accelerate infrastructure construction, especially to strengthen 
infrastructure construction such as water conservancy, transportation, and 
communications, and effectively strengthen ecological environmental 
protection and construction. During the "10th Five-Year Plan" period (2001-
2005), a large number of projects will start construction in the west. In 
addition, the state has also formulated a number of preferential policies to 
increase the proportion of foreign capital utilization in the western region 
and to issue special treasury bonds mainly for the development of the 
western region. The construction of a series of major projects and the 
implementation of preferential policies will lay a solid foundation for 
changing the backwardness of poverty-stricken areas in the west.336 

 

No que tange à proposta de se aderir ao princípio de expansão da demanda 

doméstica implementando uma política fiscal expansiva, em oposição à 

                                                           
333 Conselho de Estado. Alívio e desenvolvimento da pobreza rural na China. Pequim. 2001. 
334 MEDEIROS, Carlos Aguiar de. A China como um duplo pólo na economia mundial e a 

recentralização da economia asiática. Brazilian Journal of Political Economy, v. 26, n. 3, p. 381-400, 
2006. P. 387 
335 Conselho de Estado. Alívio e desenvolvimento da pobreza rural na China. Pequim. 2001. 
336 Conselho de Estado. Relatório de trabalho do governo. Pequim. 2000. 
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desaceleração do crescimento econômico mundial337, essa é pontuada 

expressamente nos documentos estatais tanto enquanto mecanismo de 

enfrentamento à crise, quanto enquanto meta a se continuar implementando: 

 

At the critical moment of the economic downturn in the second quarter of 
last year,the central government made an important decision to further 
increase 
domestic demand, such as issuing additional government bonds and 
increasingresidents' income, and comprehensively applying various macro-
controlmeasures to encourage investment and consumption. 

 

Continue to implement a proactive fiscal policy. This is the most direct and 
effective means of expanding domestic demand. In the past two years, the 
central government has adhered to the implementation of a proactive fiscal 
policy, and at the same time strived to play the role of monetary policy, 
comprehensively use various means to regulate economic operations, and 
continuously enrich and improve these policy measures. It not only issues 
additional government bonds to banks to expand investment, but also 
increases residents' income to promote consumption; it not only 
strengthens infrastructure construction, but also supports technological 
transformation of enterprises; it not only strives to expand domestic 
demand, but also actively encourages increased exports. Practice has 
proved that the implementation of a proactive fiscal policy is completely 
correct and the 

 

Ademais, para além da questão da política fiscal enquanto motor do 

incremento da demanda interna, outro ponto levantado e que vai de reencontro ao 

cerne deste trabalho é no que se refere à questão do emprego, conforme explicita 

o excerto a seguir:  

 
Maintaining rapid growth of the national economy is the basis for 
expanding employment, improving people's lives and maintaining 
social stability, and is also an important condition for promoting 
structural adjustment and deepening reforms. Under the current severe 
international economic situation, the fundamental strategy for achieving 
rapid economic growth is to expand domestic demand and further 
create a dual pull of consumption and investment. We must continue to 
implement a proactive fiscal policy and a prudent monetary policy, and 
maintain the necessary strength while adopting other supporting 
macroeconomic policies To expand domestic demand, we must first 
increase the income of urban and rural residents, especially low-income 
groups, and cultivate and improve the purchasing power of residents.338 

 
Importante rememorar que as políticas propostas no período foram 

construídas de maneira totalmente articuladas pelo Estado chinês. Desta forma, o 

investimento para desenvolvimento da infraestrutura e setor terciário, por serem um 

                                                           
337 Conselho de Estado. Op cit. 2000. 
338 Conselho de Estado. Relatório de trabalho do governo. Pequim. 2002. 
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setor de altíssimo emprego de mão-de-obra e alta produtividade, instantaneamente 

impactava de maneira positiva o lado da demanda aumentando o consumo privado. 

 

The development of the tertiary industry plays an important role in 
optimizing the economic structure, broadening the employment path 
and expanding consumption. While continuing to develop industries such 
as transportation and commerce, we must vigorously develop industries 
such as information, finance, tourism, community services and intermediary 
services, and gradually increase the proportion of the tertiary industry in the 
national economy.339 

 

Neste sentido, a questão do emprego é anunciada expressamente em 

Relatório de trabalho do governo340 de 2002 enquanto um elemento ativo para 

expansão da demanda doméstica e promoção do rápido crescimento econômico. 

De tal forma que a expansão politicamente ativa do emprego e da realocação 

empregatícia é situada como ponto e meta central para aumento de renda. 

Assim, o documento norteador de 2002 institui que 

 

a) Se expanda tanto os canais de emprego, quanto os postos de 

trabalho; 

b) Que se desenvolva, além de indústrias intensivas em capital, 

também as intensivas em mão-de-obra, além do setor de 

serviços e pequenas e médicas empresas com capacidade para 

absorção força de trabalho 

c) Que se implemente formas flexíveis e diversificadas de emprego; 

d) Implementação de medidas incentivadoras do trabalho autônomo e 

promoção do emprego.  

 

No que diz respeito às políticas ativas de emprego e renda, Ngok Kinglun341 

sustenta que, desde a Reorientação da Estratégia de Desenvolvimento, o sistema 

de administração do emprego passou por mudanças dramáticas que o dividiram, 

abaixo sintetizamos seus quatro estágios: 

 

                                                           
339 Conselho de Estado. Relatório de trabalho do governo. Pequim. 2000. 
340 Conselho de Estado. Relatório de trabalho do governo. Pequim. 2002. 
341 KINGLUN, Ngok. Evaluation of Employment Policies. School of Government and Center for 

Chinese Public Administration Research, Sun Yat Sen University. 2017.  
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a) 1978-1994: Transição para o Sistema de Administração de Emprego. 

Trata-se, centralmente, da transição que ocorre após 1986 do 

danwei, com alocação centralizada de trabalho na economia 

socialista planificada, para a instituição do mercado de trabalho, com 

o sistema de contrato de trabalho, que se positivou com a Lei do 

Trabalho, de 1994. 

 

b) 1995-2006: Aperfeiçoamento do Mercado de Trabalho 

Uma série de medidas estatais foram tomadas para lidar com as 

consequências da transição do danwei para o mercado de trabalho: 

criação de postos de trabalho; seguro desemprego e políticas de 

realocação profissional. 

Salienta-se que, até 2006, o problema referente à realocação dos 

trabalhadores demitidos no processo de privatização das SOEs foi 

resolvido pela alocação colossal de recursos pelo governo central 

que financiou políticas de garantia de subsistência integradas a 

esquemas de seguro desemprego.  

No que concerne à área rural, as políticas de emprego da década de 

90 se centraram em enfatizar o emprego não-agrícola nas TVEs, 

sendo que em essa postura se expressou no Relatório de trabalho 

do governo de 1996, ao afirmar que a reforma e o desenvolvimento 

das TVEs era central para a prosperidade da economia rural, 

expansão do emprego e incremento da renda. 

Ademais, durante o Quinto Plano Quinquenal (2001-2005) a política 

empregatícia se centrou no desenvolvimento de indústrias de mão-

de-obra intensiva para incremento dos postos de trabalho e da 

realocação profissional. Em 2002 uma nova mudança na política 

ocorre ao se apontar o desenvolvimento do setor de serviços e 

pequenas e médicas empresas como meta para absorção de mão-

de-obra.  

 

c) 2007-2010: Reforma Trabalhista 

Em 2007 o Congresso Nacional do Povo promulga a Lei de 

Promoção do Emprego e a Lei de Contrato de Trabalho. A Lei que 
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versa sobre o mercado de trabalho, em suma, positiva a política 

sistemática do Estado chinês de garantia ao emprego, enquanto a 

que trata dos contratos de trabalho aprimora e complementa 

disposições da Lei do Trabalho de 1994 e aperfeiçoa a regulação 

específica do mercado, no que se trata dos contratos de trabalho. 

Ademais, ambas favorecem a promoção da igualdade empregatícia 

entre trabalhadores rurais e urbanos. 

Destaca-se que sob o Quinto Plano Quinquenal a estrutura dos 

setores da indústria se modificou consideravelmente, uma vez que o 

Estado passou a encorajar o desenvolvimento do setor de serviços, 

além de continuar promovendo os setores de mão-de-obra intensiva. 

Postura que se materializou com documento do Conselho de Estado, 

cujo título era “Opiniões para acelerar o desenvolvimento do setor de 

serviços”. 

 

d) 2011-2015: Empresas de alta tecnologia e inovação. 

Este quarto estágio tem início com o Décimo Segundo Plano 

Quinquenal em virtude da postura estatal de dar suporte às 

empresas de alta tecnologia e inovação encorajando o 

desenvolvimento da indústria de serviços de alta tecnologia e 

promovendo o empreendedorismo baseado na inovação. Neste 

período novos setores e a inovação tecnológica e científica se 

tornaram cada vez mais importantes, sendo que foram 

expressamente ressaltadas em várias políticas e documentos 

governamentais. 

 

Abaixo, sistematizamos uma lista de documento estatais que trata das 

políticas industriais e de emprego a partir de 2002: 

 

 

Plano Quinquenal 

 

Ano 

 

Políticas 

10º Plano Quinquenal  

 

o Anúncio do Conselho de 

Estado acerca das Taxas 
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2002 Preferenciais envolvidas em 

negócio independentes 

2003 o Anúncio do Conselho de 

Estado para Facilitação da 

Realocação Profissional 

o Anúncio do Conselho do 

Estado para Implementação 

da Gestão do Emprego para 

trabalhadores Migrantes 

2004 o Anúncio do Conselho do 

Estado para Aprimoramento 

da Gestão do Emprego para 

trabalhadores Migrantes 

2005 o Decisão do Conselho de 

Estado de Implementação  

das “Regulações 

Temporárias de Promoção 

da Reestruturação Industrial” 

o Anúncio do Conselho de 

Estado de Aprimoramento 

do Setor de Emprego e 

Realocação Profissional 

o Opiniões do Conselho de 

Estado para Encorajar o 

Desenvolvimento da 

economia não-pública, 

incluindo os negócios 

autônomos 

11º Plano Quinquenal 2007 o Lei da Promoção de 

Emprego 

o Lei do Contrato de Trabalho 

o Opiniões do Conselho de 

Estado para Facilitação do 
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Desenvolvimento da 

Indústria de Serviços 

2008 o Anúncio da Comissão 

Nacional de  

Desenvolvimento e Reforma 

para estabelecer taxar 

preferenciais para negócios 

autônomos 

o Regulações para 

prestadores de serviços e 

gestores 

2009 o Opiniões do Conselho de 

Estado para Promoção do 

Desenvolvimento de 

Pequenas e Médias 

Empresas 

o Anúncio do Conselho de 

Estado para Promoção d 

eEmprego em condições 

economicas favoráveis 

2010 o Plano Nacional de médio e 

Longo prazo para o 

desenvolvimento de capital 

humano 

12º Plano Quinquenal 2011 o Orientação e Opiniões do 

Conselho de Estado para 

Aceleração do 

Desenvolvimento do Setor 

de Serviços de Alta 

Tecnologia 

 

2012 o Anúncio de Conhecimento e 

Implementação do Plano de 
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Promoção de Emprego 

(2011-2015) 

 

Ao analisar os documentos supracitados, Kinglun342 verifica as mudanças 

de foco pelas quais as políticas de emprego chinesas passaram. A seguir sumarizo 

esse esforço do teórico: 

 

a) Implantação do sistema de contrato de trabalho torna o emprego 

vitalício gerido e centralizado pelo Estado em vínculo empregatício 

formalizado no contrato de trabalho mediado pelo mercado de 

trabalho, sendo que a regulação estatal se dá de forma indireta. O 

elemento alterado é a centralidade ou não do Estado na regulação 

do trabalho. 

 

b) Mudança dos objetivos das políticas expressas na alteração dos 

tipos de indicadores: de singular para múltiplo, depois os múltiplos 

para os singulares. 

Na década de 80 os Planos Quinquenais tratavam apenas dos 

números de novos empregos urbanos. Em contrapartida, a partir da 

década de 90 os principais indicadores passaram a ser o número de 

novos postos de trabalho urbanos e as taxas de desemprego 

registradas. Nesta esteira, durante o 10º Plano Quinquenal o 

indicador de realocação de mão-de-obra rural foi adicionado aos dois 

indicadores anteriormente citados. 

Assim, no 11º PQ adicionou-se o indicador da proporção da indústria 

de serviços, contabilizando quatro indicadores. Entretanto no 11º e 

12º PQ os indicadores são reduzidos inicialmente a taxa de emprego 

e desemprego urbano, e após apenas as taxas de novos empregos 

urbanos. 

 

                                                           
342 KINGLUN, Ngok. Evaluation of  Employment Policies. School of Government and Centerfor 

Chinese Public Administration Research, Sun Yat Sen University. 2017.  
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c) A partir de 2002 o foco passa a ser em políticas ativas de emprego, 

tornando-se mais específicas quanto à implementação do vetor da 

inovação e do emprego empresarial. 

 

Conforme Dic Lo343 pontuara, uma das políticas expansivas estatais 

implementadas no que se referia à renda, foi a política de valorização dos salários 

e regulação do trabalho.  

Neste sentido, em documento produzido pelo Banco Mundial344 que propõe 

uma reflexão acerca dos 40 anos da Reorientação da Estratégia de 

Desenvolvimento que se completaram em 2018, esta é distinguida em três fases: 

 

a) 1978-1993: Perseguindo a reforma do mercado;  

b) 1993-2003: Implementando a reforma do mercado;  

c) 2003 – Atualmente: Aprimorando a reforma do mercado;  

 

De tal forma que o documento ressalta que na terceira fase as reformas se 

centrariam no aperfeiçoamento do mercado com a expansão da seguridade social 

e ênfase nas políticas industriais e de P&D.  

As últimas, conforme já demonstramos, não são novidade na trajetória 

chinesa, bem como foram amplamente aplicadas no catch up345  da Ásia Oriental, 

Japão e Coreia. Ademais, no que tange ao aperfeiçoamento do mercado com 

incremento da seguridade social, conforme apontado no documento supracitado, a 

                                                           
343 LO, Dic.  “China’s Quest for an Alternative to Neo-Liberalism: Market Reform, Economic Growth 

and Labour”, Kyoto Economic Review, 2017. 76 (2): 193-210. P. 201.  Also available as Department 
of Economics Working Paper No. 153, SOAS, 
http://www.soas.ac.uk/economics/research/workingpapers 
344 HOFMAN, Bert. Reflections on Forty Years of China’s Reforms Speech at the Fudan University’s 

Fanhai School of International Finance. World Bank. Jan. 2018. Disponível em: 
http://pubdocs.worldbank.org/en/934911517472447837/Reflections-on-40-years-of-reforms-
final.pdf. Acesso em: 14 mar. 2019. 
345 “(...) o processo descrito como catching up, assim, seria a representação de um arranque de um 

estágio de subdesenvolvimento para um estágio de desenvolvimento econômico, entendido como 
um processo histórico de acumulação de capital e de aumento de produtividade que permite um 
crescimento da renda per capita e melhoria no bem-estar da população de um país. A essência do 
processo de desenvolvimento econômico reside na tomada de uma decisão política capaz de 
mobilizar toda uma sociedade em torno de uma estratégia de modernização e superação de uma 
situação de atraso, e no alcance de um equilíbrio entre a ação do Estado e do mercado, ou seja, 
trata-se do estabelecimento de uma estratégia nacional de desenvolvimento.” PAULA, Luiz Fernando 
de; JABBOUR, Elias. A China e seu Catching Up: Uma abordagem desenvolvimentista clássica. 
Disponível em: http://www.luizfernandodepaula.com.br/ups/a-china-e-seu-catching-up.pdf. Acesso 
em: 19 mar. 2019.  
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pretensão tem se expressado sistematicamente na regulação do trabalho, por 

intermédio de novas regulamentações, desde que a dinâmica de acumulação 

chinesa passou a ter como vetor a inovação e o consumo. 

Mimi Zou346, tal qual Simon Deakin347, tem formulado acerca da relação 

entre regulação do trabalho e desenvolvimento nacional, especificamente no que 

concerne à regulação trabalhista chinesa. 

Para isso, o autor lança mão da “hipótese dos direitos sociais”, segundo a 

qual arranjos regulatórios e jurídicos com o fito de promover uma ampla gama de 

direitos e objetivos sociais contribuem para o crescimento e desenvolvimento 

econômico, em oposição às teses neoclássicas que tratamos anteriormente neste 

trabalho. 

The “Social Rights Hypothesis” does not attempt to represent a full 
theoretical approach to law and development. It does not posit a causative 
relationship between economic and legal developments. In reformulating 
(and problematizing) the “Rights Hypothesis,” the proposed approach 
offers an alternative platform for analyzing the multifaceted functions 
of social rights in the context of economic development. In doing so, 
the “Social Rights Hypothesis” seeks to go beyond a simplistic 
labelling of laws and institutions as “market-supporting” or “market-
distorting,” which wrongly assumes the market per se is self-
equilibrating. Deakin has persuasively argued that labour-law 
mechanisms contribute to development in a number of ways. First, labour 
law has a “market-constituting” role in setting in place enabling conditions 
that make the labour market possible. Second, it has a “market-correcting” 
function—that is, correcting market outcomes that lead to negative 
externalities. Third, it limits the market in the interests of broader conception 
of individual and societal wellbeing, cohesion, and stability. Deakin 
acknowledges that “The possibility of tension between these approaches 
clearly exists, and there is no consensus on how far they can be 
reconciled.” 348 (grifo nosso) 

 

Diante disso o autor defende que a partir da premissa chinesa de busca 

pela “sociedade harmoniosa” foram construídas uma série de estruturas legais e 

institucionais para sanar efeitos desalocadores e desestabilizadores endógenos do 

rápido processo de desenvolvimento nacional chinês e assim, afirma que não foi 

por acaso a promoção das relações harmoniosas de trabalho enquanto base crucial 

da economia chinesa. 

                                                           
346 MIMI, Z. O. U. Economic Development and the “Social Rights Hypothesis”: Regulating Labour 

Standards in China. Asian Journal of Law and Society, v. 5, n. 2, p. 315-331, 2018. 
347 Deakin, Simon (2016) The Contribution of Labour Law to Economic Development and Growth, 

Working Paper No. 478, Centre for Business Research, University of Cambridge. 
348 MIMI, Z. O. U. Op cit, 2018. P. 320. 
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Abaixo sistematizamos o atual arcabouço jurídico chinês349350 responsável 

pela regulamentação da regulação do trabalho chinesa, sendo que vale salientar 

que não constam abaixo as dezenas de documentos administrativos que tratam da 

implementação, execução e muitas vezes, até aprimoramento das 

regulamentações. 

 

a) Lei de Formação Profissional (1983 - 2015) 

b) Lei de Promoção do Emprego (2007); 

c) Lei do Trabalho (1994)  

d) Lei de Proteção da Dispensa em Massa (2003 - 2015); 

e) Lei do Contrato de Trabalho (2007) 

f) Lei Sindical (1929 - 2016); 

g) Lei de Solução de Litígios Trabalhistas (1928 - 2017); 

h) Lei do Acordo Coletivo(1930 - 2015); 

i) Lei da Segurança e Saúde Ocupacional (1974 - 2013); 

j) Lei para Proteção de Acidentes do Trabalho (2001 - 2018); 

k) Lei da Fiscalização do Trabalho (1931 - 2015); 

l) Lei de Igualdade de Gênero no Emprego (2002 - 2016); 

 

Após inúmeras críticas à ineficiência e inaplicabilidade prática da Lei do 

Trabalho de 1994, entra em vigor em 2008 a Lei do Contrato de Trabalho, 

considerada a reforma mais significativa da lei das relações de emprego chinesas 

desde a década de 90. Assim, a LCL objetiva a harmonização das relações de 

emprego e é reconhecida por impor responsabilidades e penalidades econômicas 

mais rigorosas aos empregadores, principalmente na forma de indenização aos 

trabalhadores. 

Abaixo, Josephine Kwok 351expõe o que aduz ser as diferenças centrais 

entre a antiga Lei do Trabalho e a LCL: 

 

                                                           
349 O ano em frente às Leis refere-se ao ano de promulgação e ano da última modificação pela qual 

a Lei passou. 
350 Base de dados do Ministério da Justiça. Disponível em https://law.moj.gov.tw/ENG/Index.aspx. 

Acesso em: 20 mar. 2019.  
351 KWOK, Josephine --- "China's Labor Contract Law and its Effect on Chinese Labour Relations" 

[2017] WAStuLawRw 6; (2017) 1 Western Australian Student Law Review 98 
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Although the LL had been in place in China since 1994, there were still 
many gaps relating to labour relations that needed to be addressed. 
Before the LCL, China’s labour laws were often criticised as being ‘a 
vague and ambiguous set of statutes’,[8] which workers knew very 
little of. This gave employers greater flexibility to interpret the law and 
explain regulations in ways that served their self-interests.[9] For 
example, while the LL contemplates termination of a labour contract, there 
are no provisions about regulating the creation or amendment of the 
contract.[10] An even greater problem with the LL presented in that it left 
millions of workers unprotected, especially internal migrant Chinese 
workers who had moved from rural areas to work in urban China; under the 
LL, they enjoyed fewer rights and often did not have employment 
contracts.[11] It must be noted that the LCL was not intended to directly 
amend or abolish the LL but rather to supplement existing labour laws in 
China. (grifo nosso) 

 

Neste sentido, Mimi Zhou352 ao analisar a correlação LCL e 

desenvolvimento, afirma que a reforma trabalhista fortaleceu direito individuais dos 

trabalhadores chineses, além de sugerir que essa elevou as expectativas quanto à 

melhoria de salários e aperfeiçoamento do acesso à mecanismos de reivindicação 

e solução de conflitos como a mediação e arbitragem. 

O autor relata que nos primeiros 12 meses após a aprovação da reforma, 

estatísticas oficiais demonstraram que houve uma duplicação nos casos aceitos nos 

comitês de arbitragem trabalhista, passando de cerca de 350 mil, em 2007, para 

693.465, em 2008, conforme ilustrado abaixo: 

 

Tabela 6. Número de Casos Resolvidos por Mecanismo Oficiais de Resoluções de 

Disputas 

Tabela 7. Número de Disputas Trabalhistas Apresentadas a Canais Oficiais 

 

                                                           
352 MIMI, Z. O. U. Op cit, 2018. P. 320. 
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Fonte: MIMI, Z. O. U. Economic Development and the “Social Rights Hypothesis”: 
Regulating Labour Standards in China. Asian Journal of Law and Society, v. 5, n. 2, p. 315-
331, 2018. P. 324. 

 

Além disso, o autor aduz que se propiciou a expansão da promoção da 

sindicalização, além de que o Estado e a ACFTU promoveram ativamente consultas 

coletivas como mecanismo de resolução de conflitos coletivos de trabalho: 

 
Since the 2000s, the coverage and number of collective contracts rapidly 
expanded as part of a concerted push by the party-state and the ACFTU, 
with numerical targets set for local government and union officials. These 
targets have been set out in formal normative documents. For example, in 
2010, the Ministry of Human Resources and Social Security, the China 
Enterprise Management Association, and the ACFTU issued a circular 
setting out specific targets of 60% and 80% in collective contract 
coverage in 2010 and 2011, respectively. 55 Based on ACFTU 
statistics, 1.9 million enterprises signed 1.1 million collective 
contracts in 2008, covering 150 million workers. In 2012, these figures 
had increased to a total of 5.79 million enterprises and 267 million 
workers covered by 2.24 million collective contracts.56 There has also 
been important developments in collective contracts at the sectoral and 
regional levels, especially concerning wage issues.353 (grifo nosso) 

 

Diante desse sintético panorama acerca da LCL é possível se constatar 

que, conforme vínhamos sustentando, a aprovação da Reforma Trabalhista para 

além de uma necessária retificação de questões críticas da Lei do Trabalho de 1994, 

                                                           
353 MIMI, Z. O. U. Op cit, 2018. P. 325 
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vem no bojo do esforço de institucionalização consequente da mudança de 

dinâmica de acumulação que se inicia a partir do início do século XXI.  

Diante disso concluímos que a política estatal trabalhista expressa na 

regulação do trabalho chinesa se imbrica totalmente com a respectiva dinâmica de 

acumulação do período, guardando uma série de funções: desde a disciplina de 

contratos individuais de trabalho, passando pela proteção aos direitos dos 

trabalhadores próprios do vínculo empregatício, chegando às políticas de emprego 

e renda, enquanto variável macroeconômica. 
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CONCLUSÃO 

A partir do início do século XXI, após as políticas econômicas chinesas de 

reação à crise financeira asiática, se inicia formalmente uma relevante mudança no 

vetor de desenvolvimento chinês, a qual, em termos gerais, se expressa 

 

a) Na transição de dinâmica de acumulação orientada pela 

inovação e o consumo, demandando políticas de incremento 

da demanda interna; 

b) No salto qualitativo nas políticas industriais e de inovação 

visando a ascensão nas cadeias globais de valor e, assim, o 

êxito na competição no mercado externo e interno; 

c) Na proposição da construção de uma Sociedade socialista 

harmoniosa encarando os expressivos e múltiplos conflitos e 

contradições do processo de desenvolvimento:  

(i) pobreza rural; 

(ii) desigualdade de renda; 

(iii) degradação ambiental; 

d) Um processo de desenvolvimento e aprimoramento 

institucional visando dotar o Estado de ferramentas de 

incidência no planejamento e mediação entre mercado e 

planejamento, diante da nova dinâmica de acumulação; 

 

Associando os pontos acima, temos o que chamaremos de busca por uma 

dinâmica de acumulação de caráter mais qualitativo, do que quantitativo, o qual 

vinha se apresentando até então.  

Esse caráter se expressa tanto pelo aprimoramento do setor produtivo, 

quanto pelo aprimoramento institucional. Ou ainda, no caso deste trabalho, no 

alargamento da regulação do trabalho, das políticas de bem-estar social, entre 

outras com a finalidade de propiciar o incremento do mercado interno chinês e dar 

conta das crescentes contradições político-econômicas no bojo da sociedade 

chinesa. 

Assim, concluímos que o discurso materializado no slogan da sociedade 

socialista harmoniosa se caracteriza enquanto a sustentação ideológica da nova 
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dinâmica de acumulação, sendo que as variáveis inovação e consumo compõem 

as outras duas partes deste tripé de sustentação.  

Diante disto, o objetivo central deste trabalho foi, partindo da concretude do 

processo chinês de desenvolvimento a partir de 1949, contribuir para a verificação 

de qual papel a regulação do trabalho desempenhou nesta trajetória. Bem como, 

buscou-se colaborar no debate acerca dos potenciais de incidência da política 

econômica trabalhista e sua institucionalização nos projetos de desenvolvimento 

nacional. 

Ante este objetivo, inconcebível safar-se da análise e do debate de uma 

série de outros elementos que compõem tanto as instâncias produtivas e de 

circulação, quanto a ideológica, a qual se expressa na disputa de narrativa no que 

diz respeito ao projeto nacional de desenvolvimento chinês e às contradições que o 

perpassam permanentemente.  

Outrossim, ao encarar e articular as instâncias acima, concluímos que um 

dos principais desafios ao se debruçar sobre a experiência chinesa é, 

primeiramente, não perdermos de vista a síntese do processo diante da distração 

das colossais contradições que o perpassam. 

Neste sentido, vale fazer referência a um texto clássico de Mao Zedong354 

que ao tratar das contradições no socialismo afirma categoricamente “Negar a 

existência de contradições é negar a dialética. As contradições, em várias 

sociedades, diferem em caráter, assim como nas formas de solucioná-las, 

entretanto é através dessas contradições contínuas que as sociedades se 

desenvolvem”. 

A finalidade do excerto acima claramente não se trata de uma tentativa 

deslegitimar ou reduzir a gravidade das contradições do processo chinês. Procura-

se pontuar que tais contradições não são fruto da escolha moral de alguém, ou algo. 

São, na realidade, intrínsecas ao processo de desenvolvimento que o país se dispôs 

a percorrer, e que verificando-se que existem políticas que se empenham em 

amenizá-las, o mais eficiente é progredir para a reflexão acerca de nível radical, isto 

é, da raiz da problemática que de fato guarda potencial de extingui-las. 

Neste sentido, importante rememorar a contribuição teórica de Mao Zedong 

ao desenvolver que negar as contradições seria negar a própria dialética e que 

                                                           
354 ZEDONG, Mao. Contradictions under socialism. People’s Daily. Beijing. 1956. 
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historicamente a experiência chinesa lidou com muitas contradições tendo que sob 

uma análise rigorosa histórica e social verificar qual contradição tratava-se da 

contradição principal e quais eram secundárias, para sob esse alicerce fundar a 

estratégia a ser adotada. 

 

Assim pois, se um processo comporta várias contradições, existe 
necessariamente uma delas que é a principal e desempenha o papel 
diretor, determinante, enquanto que as outras ocupam apenas uma 
posição secundária, subordinada. Por consequência, no estudo dum 
processo complexo, em que há duas ou mais contradições, devemos fazer 
o máximo por determinar a contradição principal. Uma vez dominada a 
contradição principal, todos os problemas se resolvem facilmente. Tal é o 
método que ensina Marx no seu estudo da sociedade capitalista. Esse é o 
método que igualmente nos ensinam Lenin e Stalin nos seus estudos sobre 
o imperialismo e a crise geral do capitalismo, bem como no seu estudo da 
economia da União Soviética. Milhares de sábios e homens de ação não 
chegam a compreender esse método; o resultado é que, perdidos nas 
brumas, eles são incapazes de ir ao nó dos problemas e, por 
consequência, não podem encontrar o método para resolver as 
contradições. 
 
Nós já afirmamos mais atrás que não se devem tratar as contradições dum 
processo como se fossem todas iguais, sendo necessário distinguir a 
contradição principal das contradições secundárias, e mostrar-se 
particularmente atento na descoberta da contradição principal. Nas 
diferentes contradições, porém, trate-se da contradição principal ou das 
contradições secundárias, acaso poder-se-ão abordar os dois aspectos 
contrários considerando-os como iguais? Não, também não. Em qualquer 
contradição os aspectos contrários desenvolvem-se de maneira desigual. 
Acontece que, por vezes, estabelece-se um equilíbrio entre eles, mas isso 
não é mais do que um estádio passageiro e relativo; a situação 
fundamental é o desenvolvimento desigual. Dos dois aspectos contrários, 
um é necessariamente principal e o outro, secundário. O principal é aquele 
que desempenha o papel dominante na contradição. O carácter dos 
fenómenos é sobretudo determinado por esse aspecto principal da 
contradição, o qual ocupa a posição dominante. 
(...) 
 
O estudo dos diferentes estados de desigualdade das contradições, da 
contradição principal e das contradições secundárias, do aspecto principal 
e do aspecto secundário da contradição, constitui o método importante de 
que se serve um partido revolucionário para determinar, corretamente, a 
sua estratégia e a sua táctica em matéria política e militar.355 

 
À época da Revolução de 1949 constatou-se que a contradição principal 

tratava-se do Imperialismo, e diante disso a estratégia e tática adotada foi uma 

frente ampla do campesinato, comunistas e nacionalistas para barrar seu avanço.  

 
Num país semicolonial como a China, a relação entre a contradição 
principal e as contradições secundárias forma um quadro complexo. 
 

                                                           
355 TUNG, Mao Tse. On contradiction. The Marxist Theory of Knowledge, 1937. 
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Quando o imperialismo lança uma guerra de agressão contra um tal país, 
as diversas classes desse país, excetuado o pequeno número de traidores 
à nação, podem unir-se temporariamente numa guerra nacional contra o 
imperialismo. A contradição entre o imperialismo e o país considerado 
passa então a ser a contradição principal e todas as contradições entre as 
diversas classes no interior do país (incluída a que era a contradição 
principal, a contradição entre o regime feudal e as massas populares) 
passam temporariamente para um plano secundário, para uma posição 
subordinada. Foi esse o caso da China na Guerra do Ópio de 1840, na 
Guerra Sino-Japonesa de 1894, na Guerra de Ihotuan de 1900 e na atual 
Guerra Sino-Japonesa. 
 
Noutras circunstâncias, porém, as contradições mudam de posição. 
Quando o imperialismo não recorre à guerra como meio de opressão, mas 
utiliza formas de opressão mais moderadas, políticas, económicas e 
culturais, a classe dominante do país semicolonial capitula diante do 
imperialismo; então, forma-se entre eles uma aliança para oprimirem em 
conjunto as massas populares. Nesse momento, as massas populares 
recorrem frequentemente à guerra civil para lutar contra a aliança dos 
imperialistas e da classe feudal. Quanto ao imperialismo, em vez de 
recorrer à ação direta, usa geralmente meios indiretos, para ajudar os 
reacionários do país semicolonial a oprimirem o povo, donde a acuidade 
especial das contradições internas. Foi o que aconteceu na China durante 
a Guerra Revolucionária de 1911 e durante a Guerra Revolucionária de 
1924-1927, durante a Guerra Revolucionária Agrária começada em 1927 
e prosseguida ao longo de dez anos. As guerras intestinas entre os 
diferentes grupos reacionários no poder no interior dos países 
semicoloniais, como as que os caudilhos militares fizeram na China, 
pertencem a essa mesma categoria.356 

 
No atual estágio do processo de desenvolvimento chinês, o Partido 

Comunista da China, nas palavras de Xi Jinping357, compreende que sua 

contradição central trata-se entre o desenvolvimento desequilibrado e inadequado 

e as crescentes necessidades das pessoas por uma vida melhor. 

Em período anterior, Xi aduz que a contradição principal se dava entre as 

crescentes necessidades materiais e culturais das pessoas e a produção social 

atrasada. 

Diante disso, e considerando tanto a vasta parcela da população miserável 

chinesa que foi retirada dessa condição, quanto a também vasta existência de 

iniciativas estatais de mitigar os conflitos distributivos nacionais, concluímos 

eficiente o debate de reflexões e proposições para além das concernentes apenas 

às problemáticas das relações individuais de trabalho. 

Ademais, fazendo referência aos outros debates que  travamos durante a 

construção do trabalho, no que tange aos receituários de modelos de 

                                                           
356 TUNG, Mao Tse. On contradiction. The Marxist Theory of Knowledge, 1937. 
357Xinhua. Principal contradiction facing Chinese society has evolved in new era: Xi. Disponível em 
http://www.xinhuanet.com/english/2017-10/18/c_136688132.htm 
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desenvolvimento e os transplantes institucionais, verificamos que, o processo de 

desenvolvimento chinês se forja sobre uma dinâmica alternativa às ofertadas pelo 

neoliberalismo, e que a recusa da adoção integral e acrítica das fórmulas ocidentais, 

neoliberais e estáticas foi uma das principais responsáveis pelo indiscutível êxito da 

trajetória chinesa. 

Tal tese se explicita continuamente no processo de desenvolvimento 

chinês, exemplificamos: desde sua Reorientação que forjou uma série de reformas 

modernizantes graduais milimetricamente planejadas e articuladas, em 

consonância com uma política industrial de absorção tecnológica e alto investimento 

público, até a própria reação chinesa à crise asiática, em 1997. O ímpeto estatal de 

implementar políticas anticíclicas contrastou totalmente com o receituário ocidental 

que indica medidas austeras para administração de crises. 

Outrossim, concluímos que o processo de desenvolvimento chinês pós-78 

pode ser segmentado em 

 

a) 1978 – 1991: Implementação das reformas modernizantes 

nos setores estratégicos chineses; 

b) 1992 - 2002: Processo de estabelecimento do socialismo de 

mercado com características chinesas; 

c) 2003 - 2011: Aperfeiçoamento do socialismo de mercado; 

d) 2012 – Atualmente: Aprofundamento do socialismo de 

mercado; 

 

Ainda no que diz respeito aos desafios que o dragão asiático nos apresenta, 

esses se agravam quando o objeto da investigação - a regulação do trabalho e seu 

potencial de incremento e mediação entre o crescimento econômico e o 

desenvolvimento nacional - trata-se de um tema controverso, seja na China, ou em 

qualquer outra parte do globo e, ainda mais quando se parte do pressuposto 

material do subdesenvolvimento. 

Retomando o caso concreto da China, ante a exposição e análise da 

tradição de cerca de 7 décadas de regulação do trabalho, concluímos que a 

despeito de toda crença ocidental de inexistência ou deficiência de intervenção 

estatal no domínio da promoção e proteção ao trabalho e ao trabalhador: sim, o 

Estado chinês intervém ativamente na regulação trabalhista e inclusive, lança mão 
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dessa enquanto elemento constituinte de sua política econômica, o que  torna a 

intervenção ainda mais complexa e intensiva. 

Sobretudo, o Estado chinês munido da percepção histórico-materialista de 

que o Direito não é um elemento neutro, mas determinado histórica e 

economicamente, o emprega enquanto ferramenta no processo de planejamento, 

implementação e execução de políticas estatais. 

De 1949 a 1978, período em que operava o que denominamos de regulação 

do trabalho socialista, na qual a regulação funcionava em consonância com a 

economia centralmente planejada, o Estado chinês empregava regulamentações de 

caráter majoritariamente administrativos e de produção e decreto do Conselho de 

Estado e Ministérios, para implementar sua política econômica trabalhista. 

Neste sentido, outra característica da regulação do trabalho chinesa que a 

avança qualitativamente, é a percepção do caráter coletivo e público que pauta 

qualquer espécie de inferência no campo do trabalho.  

Isto é, desde a regulamentação de marcos protetivos das relações 

individuais de emprego, até as políticas econômicas trabalhistas de promoção 

desse, o planejamento, implementação e execução se dá sob o pressuposto de que 

a regulação do trabalho é variável não só de coesão social, o que já a tornaria de 

matéria pública, mas de desenvolvimento. 

Expressão disso, é que verificamos que o sistema trabalhista chinês se 

dispõe ao ajuste de uma série de outras relações sociais advindas das relações de 

trabalho. Assim, considera-se conteúdo central do sistema jurídico trabalhista 

chinês não só tais relações, mas também: 

 

a) Os padrões de condições básicas de trabalho; 

b) O mercado de trabalho; 

c) A seguridade social; 

d) A fiscalização do trabalho; 

 

A partir de 1978, diante da Reorientação da Estratégia de Desenvolvimento, 

da reforma das empresas estatais e da necessidade de formar e regular um 

nascente mercado de trabalho, passa-se a operar o que chamamos de regulação 

do trabalho com características chinesas.  
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Desde então tem se aprimorado a institucionalização da regulação do 

trabalho progredindo gradualmente de regulamentações de natureza administrativa 

para regulamentações jurídicas, de tal forma que enquanto expressão de 

maturidade deste processo, em 1994, ocorre a promulgação da Lei de do Trabalho. 

Essa positiva parte do arcabouço normativo administrativo que já existia e decorre 

de uma série de determinações do período:  

 

a) Crescente processo de institucionalização; 

b)  Reação estatal ao conflito capital-trabalho que se acirrava 

diante do crescimento econômico galopante; 

 

A promulgação da Lei do Trabalho compõe outra faceta da crescente 

institucionalização e construção da base legal para o socialismo com características 

chinesas, além da tentativa de incrementar a coesão social: um novo princípio 

norteador chinês, “governando o país de acordo com a lei”, que desponta em 1997. 

Subsequentemente, em 2008 quando já operava uma distinta dinâmica de 

acumulação, ocorre uma reforma trabalhista que aperfeiçoa o arcabouço jurídico 

existente e compõe, junto de uma série de políticas fiscais ativas, um mecanismo 

de aumento de renda visando incrementar os níveis de consumo e lidar com a 

deflação fruto da crise financeira asiática de 1997. 

Tal tese se funda não só no arrefecimento das normas protetivas do 

trabalho presentes nesta Lei, mas também na promulgação da Lei de Promoção do 

Emprego no mesmo período, a qual ratifica o compromisso estatal com uma política 

ativa de pleno emprego. 

Neste sentido, vale frisar que as políticas fiscais e trabalhistas foram 

aplicadas em consonância com políticas no setor produtivo manifestas tanto em 

investimentos na indústria de capital intensivo, quanto de mão-de-obra-intensiva, 

além de transferência de renda da região costeira ao interior materializada na 

política de alívio à pobreza e de desenvolvimento regional do país. 

Desta forma, concluímos a partir da análise das diversas dinâmicas de 

acumulação que perpassaram o processo de desenvolvimento chinês, que a 

ferramenta jurídica tem papel central não só na acomodação dessas novas 

dinâmicas, mas as compõe, como consequência do caráter altamente articulado e 

planejado do projeto chinês. 
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Nesta esteira, outra característica que diagnosticamos e que encontra-se 

tanto expressa nas Leis chinesas, quanto passíveis de interpretação na sua política, 

é o pressuposto de que é simplesmente impossível se forjar qualquer espécie de 

política trabalhista exequível e eficiente sem articulá-la com uma série de outras 

políticas, ou, em suma, inviável pensá-la de maneira incoerente e desarticulada 

internamente com outras variáveis da dinâmica de acumulação vigente. 

Pontuamos esse tópico, pois a tradição trabalhista ao dar desproporcional 

relevância à maneira como o conflito capital-trabalho se expressa nas relações 

individuais de trabalho (fato que inclusive se manifesta com o nível de prioridade 

dada às contradições chinesas neste campo), perde de vista que a real morada 

deste conflito se encontra no processo de produção.  

Diante disso se forjam teses completamente infundadas, como a política de 

desregulamentação do emprego visando a criação de postos de trabalho, ou ainda, 

toda a peleja em torno da defesa de um contundente marco protetivo trabalhista 

para a relações individuais de emprego, em um país sem emprego. 

Assim, e conforme ventilamos desde a Introdução deste trabalho, é 

incontestável que o conflito e a pressão política em favor de direitos individuais 

trabalhistas, além de legítimos, guardam o potencial de influenciar o delinear de 

políticas estatais.  

Entretanto, para além dos conflitos verticais, como o do capital-trabalho, 

outros, como os horizontais da concorrência interestatal, se apresentam, o que nos 

impõem a necessidade de que o debate da política trabalhista e sua regulação se 

forje de maneira articulada principalmente com as políticas voltadas ao setor 

produtivo, fiscal e de crédito, não bastando que a regulação do trabalho se resuma 

à regulação de relações individuais de emprego. 

Em palestra proferida na Escola Nacional de Magistratura do Trabalho, 

Fábio Konder Comparato ao indicar sugestões para o aprimoramento do Direito do 

Trabalho, aponta a necessidade da coordenação das políticas públicas relativas aos 

direitos econômicos e sociais. Em suas palavras, a situação de atraso é causada, 

antes de tudo, pela falta de coordenação da política trabalhista com o conjunto das 

demais políticas públicas, relativas aos direitos econômicos, sociais e culturais358.  

                                                           
358 COMPARATO, Fábio Konder. A proteção do trabalho assalariado no Brasil. In Rev. TST, Brasília, vol. 79, no 
3, jul/set 2013. 
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Segundo ele, a proteção do trabalhador depende, primordialmente, da 

existência de uma política pública, isto é, de um programa de ação estatal, 

elaborado com base em um planejamento a médio e longo prazo, sendo 

incontestável que, no quadro desse planejamento, a política trabalhista deve estar 

coordenada a todas as demais políticas públicas, relativas aos direitos econômicos, 

sociais e culturais359.  

Neste sentido, em conferência ministrada por Washington Peluso Albino de 

Souza, ao tratar do Direito do Trabalho, o teórico destaca o “trabalho” como 

conteúdo econômico da norma jurídica e aduz que a norma jurídica não pode estar 

alheia ou indiferente às figuras do emprego e do desemprego360.   

Assim o teórico estabelece o Direito Econômico do Trabalho como extensão 

do Direito Econômico, tendo por objeto a regulamentação da política econômica do 

trabalho.361  

Ainda no que se refere à referida necessidade de articulação econômico-

jurídica para se aprimorar o Direito do Trabalho, José Francisco Siqueira Neto ao 

tratar da flexibilização e da desregulamentação do Direito do Trabalho aponta que 

é primordial implicar a norma trabalhista no novo panorama mundial em que as 

teses neoliberais defendem a desregulamentação e flexibilização na busca pelo 

aumento da produtividade e da competitividade das empresas e das economias 

nacionais362.  

Em contraponto ao ideário neoliberal, o jurista destaca a inovação produtiva 

e a gestão de políticas industriais e trabalhistas como caminho para a produtividade 

e competitividade, e não o simples enxugamento dos marcos protetivos nacionais. 

Para sustentar seu diagnóstico lança mão das experiências japonesa e europeia em 

que as formatações dos sistemas de relações de trabalho apresentavam-se 

estruturados, articulados e negociados com políticas públicas relativas ao trabalho 

e à política industrial exportadora.  

                                                           
359 COMPARATO, Fábio Konder. A proteção do trabalho assalariado no Brasil. In Rev. TST, Brasília, vol. 79, no 
3, jul/set 2013. 
360 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Direito Econômico do Trabalho. Belo Horizonte: Fundação 
Brasileira de Direito Econômico, 1985 
361 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Direito Econômico do Trabalho. Belo Horizonte: Fundação 
Brasileira de Direito Econômico, 1985 
362 SIQUEIRA NETO, J. F. . Desregulamentação e Flexibilização do Direito do Trabalho. Revista de Direito 
Mackenzie , São Paulo, v. 1, n.1, p. 51-62, 1999 
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Neste sentido, o mesmo se aplica à promessa de empregos por meio da 

flexibilização e desregulamentação das garantias e dos contratos de trabalho: 

 

De outra parte, é conveniente lembrar que o desemprego não tem nas 
instituições jurídicas sua base de solução. Há necessidade, portanto, de 
medidas econômicas de suporte à geração de emprego. De nada adianta, 
por exemplo, reduzirem-se drasticamente as garantias trabalhistas se o 
setor produtivo destinatário dos benefícios de flexibilização estiver 
condenado a desaparecer em função da concorrência externa ou de 

qualquer outra medida decorrente da política econômica adotada.363 

 

A experiência internacional demonstra que a simples redução de direitos 

trabalhistas e a ampliação de formas flexíveis de contratação em nada contribuem 

para reduzir o número de desempregados. Um exemplo é o caso espanhol: não 

obstante possuir o maior número de tipos de contratos flexíveis de trabalho e o 

menor custo de mão-de- obra da Europa, a Espanha não conseguiu se livrar da 

maior taxa de desemprego dentre os países da CCEE.  

Frente a tais colocações e contextualização, resta evidente a necessidade 

de ampliar a compreensão acerca do Direito do Trabalho para além da 

regulamentação de relações individuais de trabalho e judicialização de seus 

conflitos, tanto para historicizá-lo e politizá-lo, construindo assim uma compreensão 

mais completa de muitos fenômenos, quanto instrumentalizá-lo para incidência na 

realidade social e macroeconômica. 

Desta feita, parece-nos que se faz necessário a transcendência de duas 

camadas de alienação positivista para que consigamos usufruir das potencialidades 

da relação entre regulação do trabalho e desenvolvimento nacional: 

 

a) Uma que aprisiona o Direito e seu potencial ao isolá-lo da 

realidade histórico-econômica; 

b) Outra que isola a regulação do trabalho de sua natureza 

inerentemente pública e coletiva e, assim, a restringe à 

regulação de relações individuais de trabalho; 

 

Outra marca chinesa, que tanto viabiliza as articulações que propomos 

necessárias, quanto volta a questionar boa parte do ideário ocidental acerca da 

                                                           
363 SIQUEIRA NETO, J. F. Desregulamentação e Flexibilização do Direito do Trabalho. Revista de Direito do 
Mackenzie. São Paulo: nº 1, ano 1, 2000. 
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intervenção estatal naquela economia, é o fato de que o Estado mantém sobre o 

seu comando setores estratégicos da economia, além dos instrumentos centrais do 

processo de acumulação, sendo: créditos, juros, câmbio e sistema financeiro.  

Diante do exposto, atestamos a potencial relação existente entre a 

regulação do trabalho e o desenvolvimento nacional. Entretanto, salientamos a 

necessidade de que políticas destinadas a outros setores prioritários para o 

desenvolvimento das forças produtivas trabalhem em consonância para galgar o 

desenvolvimento.  
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