Nota Técnica 2015 – N°.1i
Adriano Proença

Projeto para a década: o “Novo Normal” Chinês

1.

Numa apropriação consciente da expressão cunhada por Mohamed El-Erian, ex-

presidente da PIMCO, o governo chinês batizou como o “Novo Normal” da China a sua
almejada entrada em uma nova fase de crescimento. Esta se centra em reequilibrar a
economia, diversificar seu tecido produtivo, alcançar uma taxa de crescimento
sustentável, e distribuir os ganhos do crescimento de forma mais equitativa. Este “Novo
Normal” ainda estaria começando, surgindo agora em meio ao esmaecimento do
impulso anterior. Como no discurso de Churchill de novembro de 1942, diante da vitória
na 2a batalha de El Alamein, Hu Angang destaca que não se trata do começo do fim; mas,
sim, do fim do começoii.
2.

O “Novo Normal” compreenderia um desenvolvimento com características

distintas da trajetória até aqui perseguida, demandando novas ideias e políticas, novos
‘motores’ a lhe dar tração. Tal perspectiva reconhece que a China caminha para esgotar

i

Esta Nota Técnica traz um relato resumido, de forma objetiva, do resultado relativo a determinado
tema, tal como abordado na missão coordenada pelo IBRACH em Beijing, de 13 a 22 de abril de 2015.
Esta missão combinou a realização de um seminário executivo sobre “Estado, Mercado e Inovação na
China Hoje”, no Institute for Contemporary China Studies da Universidade de Tsinghua, com visitas a
instituições e empresas chinesas.
ii

Angang, Hu. “Embracing China’s ‘New Normal”” in Foreign Affairs, Maio/Junho 2015: 8-12.
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o dinamismo oriundo de seu notável, e já épico, processo histórico de busca por
emparelhamento (catching-up) com o Ocidente desenvolvido, processo no qual
reproduziu, desde a perspectiva chinesa, trajetórias análogas ao desenvolvimento dos
EUA ao longo do século XIX, da URSS nos anos 30, do Japão nas décadas após a 2a Guerra
Mundial, e da Coreia do Sul e de Taiwan mais recentemente.
A desaceleração de seu crescimento seria, portanto, um fenômeno ‘historicamente
natural’, previsível. O que seria central, neste contexto, é a convicção do governo chinês,
a ser refletida em suas políticas e ações, de que esta inflexão quantitativa para ‘menos’
deverá ser acompanhada de uma outra ‘inflexão’ qualitativa para ‘mais’: em suas
diversas dimensões, o projeto expresso como o “Novo Normal” busca levar a China a um
novo estágio de desenvolvimento.
3.

É oportuno destacar o que a administração Hu Jintao – Wen Jiaobo, que antecede

a atual, chamava de “Desenvolvimento Científico” (literalmente, ao menos na tradução
oficial para o inglês, Scientific Development). Diferente de uma leitura apressada, a
expressão não parecia se referir a colocar a ‘Ciência’ como móvel do desenvolvimento,
mas sim de assumir o estudo aprofundado das trajetórias bem sucedidas e mal
sucedidas de desenvolvimento, e suas lógicas subjacentes, como base para concepção de
políticas públicas.
Esta expressão, muitas vezes tratada como mero lema propagandístico por parte da
imprensa ocidental, deveria, tudo o sugere, ser levada mais a sério: ela se mantem viva
no novo governo Xi Jinping – Li Keqiang, e já se desdobra nas falas e discursos em
expressões tais como “ajuste macro-econômico científico”, ou, ainda, pela recorrente
citação de casos históricos e análises associadas quanto a como escapar da armadilha da
renda-média, ou mesmo superar a barreira colocada diante de países com média-rendaalta (upper middle income).
Dito de outra forma, há que se constatar que uma formidável máquina de pesquisa
sistemática e de policy thinking & designing segue em ação, abrangendo agências e
órgãos governamentais, comissões formais, Institutos de diversos matizes, a Academia
de Ciências da China e suas ramificações, Universidades, e outros. Ela se desdobraria da
confluência de aspectos do planejamento estatal de tipo soviético, do entendimento das
formas
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(aparentemente, obsessivo) da experiência do Japão e da Coréia do Sul após a política de
reforma & abertura, do convívio e interação com a diáspora chinesa (Taiwan, Singapura,
Hong Kong, e comunidades em outros países), e, não menos importante, da fortíssima
tradição confucionista embebida (embedded) em todo aparato institucional chinês.
4.

Delineando um pouco mais detalhadamente o que seriam as aspirações neste

novo estágio, pode-se destacar seus aspectos notadamente civilizatórios: um
crescimento a taxa relativamente elevada (usualmente, referida como ~ 6 a 7 % aa), mas
bem menor que a estonteante velocidade das últimas décadas (~ 10-11% aa)iii; a
passagem desde o estado de média-renda-alta para dar os primeiros passos em direção
a um país de alta-renda; distribuir melhor a renda; melhorar o bem estar da população,
incluindo o fortalecimento de estruturas características de um welfare state; migrar para
um padrão de consumo de afluência; equilibrar melhor o tecido urbano com o tecido
rural; intensificar a qualificação (educação) da população; inserir-se em atividades de
maior valor agregado e apropriado nas cadeias globais de produção e desenvolvimento;
migrar para um padrão ecologicamente sustentável de crescimento; intensificar e
difundir a prática da inovação no tecido produtivo do país; e participar da governança
global promovendo jogos ganha-ganha e soluções pacíficas para tensões e disputas
regionais.
Note-se que são as aspirações típicas de várias nações em desenvolvimento, quando já
em um certo estágio de maturidade econômica: este “projeto nacional chinês” converge
com o do Ocidente emergente, onde suas sociedades aspirariam igualmente à percebida
“boa vida” do Ocidente desenvolvido (ie., EUA-Canadá e Europa Ocidental). A
singularidade de cada um estaria, portanto, no “como” chegar lá.
5.

Hu Angang identificou as ‘tendências’ no âmbito do “Novo Normal” a partir das

proposições formuladas na Conferência Central de Economia do Partido Comunista
Chinês (PCC); ao juízo desta Nota, estas seriam mais propriamente chamadas ‘vetores’,

iii

É recorrente, no momento de referir-se a esta comparação de taxas, o interlocutor lembrar o fim
do boom da construção civil residencial no país, ainda que o movimento de maior urbanização da
população na China prossiga.
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expressão que será utilizada daqui em diante. É a partir destes que se exporá o sentido
das mudanças em pautaiv.
6.

Um primeiro vetor estaria na mutação da natureza do Consumo, da demanda na

China. O mainstream estaria a migrar de um mercado de massas indiferenciado para um
consumo mais customizado, ou seja, mais diversificado, segmentado. O nível do
consumo, inclusive, ainda teria de aumentar muito, no contexto do rebalanceamento da
economia como um todo. É e será preciso promover políticas de estímulo a este
consumo tanto em termos quantitativos como qualitativos. Dito de outa forma, trata-se
de redefinir a composição do crescimento entre Despesas de Capital/Indústria e
Consumo/Serviços.
7.

Um segundo vetor seria a inflexão do perfil dos Investimentos. O boom de

construção civil passou. A indústria tradicional – chame-se aqui de a “indústria do século
XX”, como forma de simplificação – estaria alcançando um patamar apropriado em
tamanho, enquanto que a indústria de alta tecnologia e os novos modelos de negócio
ainda precisariam de vasto investimento para se firmar. Não falta poupança na Chinav,
mas os canais pelos quais estes estoques de recursos poderiam financiar estas
“indústrias do século XXI” ainda precisariam ser desenvolvidos. Novos

modos de

financiamento, e novas políticas de atração e promoção de investimentos nestas
indústrias, precisarão ser concebidos e implementados.
Em uma reunião de trabalho na CASTEDvi, foi explicado que uma questão chave na pauta
do órgão era, justamente, como financiar a inovação para escapar da armadilha da
renda-média. Estes ‘modos de financiamento’ deveriam alcançar todo o tecido

iv

Angand, Hu. “The New Normal of China’s Economy”. Palestras no Institute for Contemporary China
Studies da Universidade de Tsinghua, 13 e 15 de abril de 2015. Posteriormente, ainda nesta nota, o
“grande esquete estratégico” definido pelo PCC – as “4 abrangências” – será comentado neste
contexto.
v

Segundo o prof. Gao Yuning, da Universidade de Tsinghua, uma chave para entender a poupança
chinesa é o que jocosamente vem se chamando de “mother-in-law economics”: nenhum jovem se
casa na China se a futura sogra não achar que ele é capaz de bancar um bom casamento com sua
filha ao longo dos anos.
vi

Chinese Academy of Science for Science and Technology for Development – visitada pelos
participantes da missão do IBRACH em 15 de abril de 2015.
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produtivo, inclusive as milhares de pequenas, médias e grandes empresas hoje presas a
ciclos de inovação secundária. Deveriam também reconhecer a centralidade da
promoção da inovação para o desenvolvimento, colocando a atenção em pesquisa básica
e aplicada em seu devido lugar na cadeia de P&D e de seu financiamento estatal, e com
conexões ágeis e fáceis com os processos de inovação no tecido produtivo. Novamente, o
ponto estava em pesquisar, estudar, entender, propor e implementar soluções
superiores adequadasvii.
8.

De um ponto de vista desde a exportação chinesa, a vantagem do baixo custo

chinês estaria se reduzindo, com o aumento dos custos da força de trabalho, embora
relevantes vantagens competitivas de produtos chineses continuem (por hora) em vigor.
Não obstante, está claro que um vetor de desenvolvimento de novas fontes de vantagem
competitiva deverá ser promovido.
O debate inclui a análise e diagnóstico da real inserção da indústria chinesa na cadeia
global de valor. A já tradicional estimativa sobre o real valor retido na China na
produção de produtos da Apple Inc. – do Iphone ou do Ipad, por exemploviii – evidencia
que o cálculo do balanço comercial entre o mundo e a China não desvela o que está
realmente acontecendo. Assim, estatísticas sobre o comércio “em valor agregado” ix se
tornam importantes para que se reconfigure cognitivamente a dinâmica do comércio
internacional. Em particular, estas revelam que parte significativa do “saldo comercial
Chinês” é ‘estrategicamente’ oco; o que realmente permanece em valor na China é pouco,
e se dá por conta de atividades menos nobres na Cadeia Global de Valor. Outros

vii

Observe-se que um dos quadros da CASTED presentes vinha estudando justamente a FINEP, suas
formas de atuação no Brasil, e o que funcionava ou não na prática, desde o ponto de vista das
preocupações da CASTED.
viii

Por exemplo, o Wall Street Journal, de 16 de dezembro de 2010, reporta que, para um Iphone que
custava $ 178.96, o valor dos componentes e do trabalho se distribuía da seguinte forma: Japão,
34%; Alemanha, 17%; Coréia do Sul, 13%; China, 3,6%; Outros: 27%. A balança comercial EUA-China
indicaria um déficit pró-China de $ 1,9 bilhões; mas a decomposição da cadeia por valor agregado
(ie., apropriado) mostraria um superávit, para China, de apenas $ 48 milhões. O verdadeiro déficit
dos EUA seria com Japão (- $ 685), Alemanha (- $341), Coréia do Sul (- $260) e Outros (-$543).
ix

“Value added”. Mas seria provavelmente mais preciso falar em “valor apropriado” (por um dado
país).
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indicadores buscam examinar a mesma questão por outros ângulos x . Essa
reconfiguração de indicadores para a balança comercial coloca nas devidas proporções a
posição da China no comércio internacional: ela é pior do que parece, e é um grande
desafio para a China ampliar o valor agregado por seu tecido produtivo em seu próprio
território.
Ainda em termos de inserção externa, a internacionalização do renminbi (RMB) estaria
em curso, enquanto que o superávit comercial estaria entrando em uma trajetória mais
suave e aceitável. Neste contexto, não está se considerando a desvalorização do RMB
como uma alternativa relevante de policy na agenda.
9.

Cabe ressaltar um aspecto tipicamente não tratado adequadamente nas

apresentações sobre o “Novo Normal”: o papel passado e futuro da ampla política se
subsídios promovida pelo Estado chinês (governo central, províncias, municipalidades).
Isso remete diretamente às tensões e medos associados à reconhecida sobrecapacidade
instalada na indústria chinesa em vários setores (principalmente dentre os intensivos
em capital).
Não obstante, esta questão talvez seja posta, algo lateralmente, por Hu Angang, em
termos de um “vetor” associado à Produtividade. Reconhece-se o excesso de oferta, e a
necessidade de refinar e aperfeiçoar as empresas, melhorar seus modelos de gestão, e
levar o tecido produtivo constituído a novos mercados, onde uma produção ‘inteligente’
e profissionalizada deveria se tornar a dominante. Se o sentido positivo da migração
desejada é evidente, não é claro como será a re-conformação de vantagens competitivas
num mundo “sem” subsídios e sem bases em baixos custos da força de trabalho. Em
termos do projeto do “Novo Normal”, chama-se para equacionar este vetor a
contribuição da já observada ênfase no desenvolvimento de políticas renovadas e ativas
de promoção da inovação.

x

Segundo o prof. Gao Yuning, a percepção dos valores comercializados não traduziria a dominância
estratégica real ao longo da cadeia global de valor. Também não seria óbvio como estabelecer
estatísticas ‘reais’ quanto ao valor agregado em um dado país (por exemplo, indústria intensas em
PeD em que circulam basicamente ativos de conhecimento e não produtos físicos). Esta é uma
discussão que está em curso, com pesquisas sendo feitas, e relatórios e livros sendo publicados, em
busca de uma descrição mais apropriada da real situação competitiva no tecido produtivo mundial.

7
10.

Vindo de uma perspectiva mais ampla, sem ressaltar tais origens em políticas

pregressas (que, afinal, foram, em seu objetivo último, bem sucedidas), há, não obstante,
um vetor destacado por Hu Angang: o risco das dívidas dos governos, a indústria de
construção civil com investimentos sem retorno adequado, a profusão do shadow
banking, e outros. São os reconhecidos riscos associados ao processo de desalavancagem
em curso na economia chinesaxi. Dito de outra forma, o risco de “pouso forçado” (ou
“pouso duro” - hard landing), ou de uma crise financeira, da economia Chinesa, não pode
ser descartado. Há a convicção de que tais riscos estariam sob controle, mas que o
arranjo atual de gestão de risco precisaria ser aperfeiçoado.
11.

Mais estruturalmente, há o fim do ‘bônus demográfico’ em um momento em que,

em termos de Ciência e Tecnologia, a China ainda tem um longo caminho a percorrer. E
esta capacitação em C&T não é fácil de importar. Assim, um vetor destacado está na
composição de forte investimento em recursos humanos com o já citado forte
investimento em inovação. O largo investimento pregresso e em curso em educação
traria uma espécie de “bônus em recursos humanos”, que permitiria ao tecido produtivo
incorporar conhecimentos e competências a custos razoáveis. Recursos humanos
qualificados e políticas e estratégias de inovação seriam os “novos” motores cruciais do
desenvolvimento chinês.
12.

Também a nível estrutural, reconhece-se que o stress sobre o meio-ambiente

atingiu um ponto limite. Ar puro, água limpa e um ambiente saudável são exigências da
população. O desenvolvimento terá de se tornar verde e de baixo carbono. Este é um
vetor crítico e, pode-se dizer, exaltado recorrentemente no âmbito do “Novo Normal”.
13.

Em termos da governança de todo o processo, o vetor central seria a migração

para soluções crescentemente fundadas no mercado, em contraponto a determinações
estatais. A chave do sucesso migraria de políticas alavancadas por cessão de terra e
arranjos tributários (e de subsídios para o investimento), para inovações baseadas em
xi

Vale registrar que o processo de desalavancagem em Taiwan veio com uma correspondente
desaceleração do crescimento. A observação é de Kroeber, A. “The Long Hangover – China and the
world after the commodity boom”, da GaveKal-Dragonomics, em apresentação de Março de
2015:sl.16. Por outro lado, o Dr. Kroeber também ressalta um ponto fundamental: não há
perspectiva de crise sistêmica por conta desta situação, porque a alavancagem chinesa voltou-se
para o financiamento da economia real, e não da propriedade; e não foi elevada no setor privado.
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demandas do mercado, reconhecido como com crescente segmentação. O mercado teria
um papel fundamental na alocação de recursos. Caberia ao governo liderar e
supervisionar o desenvolvimento econômico. E, ainda, melhorar e prover o bem público.
Tal proposição sugere que, subjacente a este vetor, estaria uma crescente privatização
da atividade econômica, com recursos migrando para empresas privadas xii. Ou, ainda,
pela adoção de estruturas de governança e incentivos de lógica privada em grandes
estatais, com os consequentes desdobramentos em suas estratégias e políticas de
atuação (o que seria um caminho para reverter a presente deterioração de seu
desempenho em receitas e lucros, e, essencial, em produtividade).
14.

Essencialmente, portanto, o projeto do “Novo Normal” da economia chinesa

significaria o processo de evolução da mesma para um patamar mais elevado e
sofisticado de desenvolvimento. Caberia ao Estado nacional coordenar esta transição da
velocidade para a qualidade do crescimento, incorporando a este vetores de
desenvolvimento mais intensos em conhecimento, e social e ecologicamente
sustentáveis. Além disso, o Estado nacional cuidaria de uma renovada inserção da China
no contexto internacional,

dando seguimento à política de abertura & reforma, e

projetando a atuação empresarial chinesa no mundo. A China deveria ampliar sua
participação na governança global, e ampliar sua influência no mundo.
Como observa Hu Angang, isso implica também que o governo deverá se reconfigurar
para condução do país rumo ao “Novo Normal”. Só assim poderá conduzir eficaz e
efetivamente a sociedade para este novo estágio de desenvolvimento.

xii

Para Kroeber (op.cit.), o grande desafio posto diante da economia chinesa é o de acelerar a
ascensão do setor privado. Isso passaria, a seu ver, por uma ampla política de desregulamentação e
privatização. O contraponto aqui estaria nas ambições do projeto do “Novo Normal” no campo do
progresso dos bens públicos e do provimento de soluções sociais características de um Estado do
Bem-Estar (ainda que de caráter asiático, bem entendido).

9
15.

O “grande esquete estratégico” de fundo para este movimento estaria expresso

na forma das Quatro Abrangências (4 comprehensives) formuladasxiii pelo Partido
Comunista da China (PCC)xiv, que são:
a)

Construir, de forma abrangente, uma sociedade moderadamente próspera;

b)

Aprofundar, de forma abrangente, a Reforma;

c)

Implementar, de forma abrangente, o império da lei (the rule of law);

d)

Fortalecer, de forma abrangente, a disciplina no Partido.

No contexto do projeto “Novo Normal”, as duas primeiras abrangências parecem estar
clara e inequivocamente ‘atendidas’. As duas finais merecem comentários específicos.
16.

Com relação às 4 abrangências, Cui Zhiyuan destaca o papel da legislação por

vezes tornado lateral pelo foco na dinâmica de desenvolvimento destacada pelo “Novo
Normal”xv. O eixo definido pela ‘implementação do império da lei’ caminha, para ele, de
mãos dadas com ao aprofundamento da Reforma, pois não haveria como fletir a
economia para um funcionamento mais centrado em Mercado se não pelo fazer-cumprir
(enforcement) das leis. E deste ponto ele desenvolve uma consideração fascinante a
partir de uma fala do próprio presidente Xi Jinping: “boas instituições não garantem que
temos boa capacidade de governança”.
De fato, para Zhiyuan, a palavra “governança” é central no âmbito das 4 abrangências:
pois, nesta nova fase, o governo central está desafiado a experimentar novas formas de
governança, em um esforço para fortalecer seu sistema de governança pelo aumento de
suas capacidades (aqui, o termo parece se referir a duas dimensões: o ‘fôlego’ e as
‘habilidades’ - capacity & capabilities) de governança. Os desafios são inúmeros,
xiii

De onde vem as 4 abrangências? Como foram concebidas? Isso não está claro, mas,
acompanhando o linguajar leninista que muitas vezes marca manifestações sobre as posições do
PCC, ‘o norte oferecido pelo Partido vem (nasce) da prática e guia a prática’.
xiv

Apesar do caráter propagandístico característico deste tipo de síntese numerada de aspectoschave de uma formulação de Política, comum na China, não se deve ignorar seu papel crucial e de
ampla difusão na sociedade chinesa. As ‘Quatro Abrangências’, e o discurso que as formula, são para
serem conhecidos, entendidos, estudados e decifrados pela sociedade chinesa.
xv

Cui Zhiyuan, “Comentários sobre as Quatro Abrangências” – palestra em 15 de abril de 2015.
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incluindo a delicada questão das autonomias nacionais-regionais; a da milenarmente
complexa coordenação multi-nível do governo na China (Beijing; províncias;
municipalidades); ou, ainda, a da autonomia e governança de órgãos estratégicos do
governo (como o do China Development Bank, segundo Zhiyuan diretamente inspirado
pelo sucesso do (antigo) BNDE no Brasil).
Há ainda outra questão muito sensível: a sociedade chinesa, ainda que apenas
caminhando para ser moderadamente afluente, já conta com uma infraestrutura digital
para comunicação bem sofisticada; a difusão de redes de comunicação de eficácia,
eficiência e alcance inéditos irão certamente reconfigurar a forma como a cidadania
apreende os fatos e formula individual e coletivamente seus cursos de ação. Valores e
coesão social são aspectos fundamentais do sucesso das nações, e a materialização do
projeto do “Novo Normal” implicará uma renovada lógica social, política e,
provavelmente, cultural, em conformação.
Para Zhiyuan, em suma, é revelador que um presidente de país deixe claro em seu
discurso que o governo da China se defronta com questões que precisam ser tratadas em
alto nível, na forma de uma reflexão teórica séria sobre Governança, chegando próximo
às discussões contemporâneas sobre governança experimental ou adaptativa. A seu ver,
a “economia socialista de mercado”, para evoluir, precisará aumentar o “mercado” em
sua equação; e terá de fazer isso reinventando como a forte presença do Estado no
âmbito da vida da sociedade poderá continuar sem impedi-la de funcionar ‘melhor’.
17.

A 4a. Abrangência soa algo estranha aos ouvidos ocidentais; mas, certamente, não

para os quadros do PCC. O que está em pauta aqui é o destaque que o presidente Xi
Jinping dá ao “combate à corrupção”. Kroeberxvi considera que o que está em curso é a
mudança nos termos da barganha sobre a qual girava a roda do crescimento acelerado:
o modelo ‘antigo’ permitiria a corrupção generalizada como forma de (forte) incentivo
em todos os níveis ao crescimento acelerado almejado. O modelo de crescimento
associado ao “Novo Normal” se centra agora em ganhos de eficiência e produtividade,
que exigem um governo mais ‘limpo’ e o ‘império da lei’.

xvi

Kroeber, A. (op. cit.), sl.32.
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Além disso, a campanha anticorrupção e a reforma fiscal e tributária andam de mãos
dadas. Os processos criminais são essenciais para enfraquecer eventuais resistências às
reformas nos governos locais e no setor estatal de indústrias pesadas e de energia.
18.

Buscar compreender o que o governo chinês e o PCC entendem como o projeto de

um “Novo Normal”, e as ‘Quatro Abrangências” que lhe sustentam, é uma forma de, ao
menos em termos de rumo e ambição, situar os movimentos daquele país ao longo das
inevitáveis crises e tensões pelas quais passa e passará. Reconhecendo a extraordinária
capacidade do governo chinês, nos últimos 35 anos, de conduzir, eventualmente, é certo,
de forma arbitrária e algo violenta, o desenvolvimento do país, é difícil não discordar de
Paul Krugman quando diz que a China está para “trombar com a sua Grande Muralha”xvii.
A arquitetura de políticas delineada pelas duas formulações aqui resumidas e
tentativamente articuladas parece traduzir uma aposta no mínimo razoavelmente
consciente pelo Estado Chinês e pelo Partido que o controla. Se vai dar certo ou não é
impossível prever, mas que há uma massa de conhecimento gerado, organizado e
debatido servindo à sua definição, isto, tudo sugere, há. Isso seria, em essência, o
conceito chinês de “Desenvolvimento Científico” sendo aplicado na prática.

xvii

Krugman, P., em 2013, apud Angang, Hu - op.cit. in Foreign Affairs, Maio-Junho 2015:8.

