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Os impactos da crise de 2008 na posição da China na economia-mundo capitalista 

(1980-2019)  

Gabriel Barbosa de Castilho (PPGRI-UFSC) 

1 – Introdução 

 O objetivo desta pesquisa é analisar o impacto da crise de 2008 na evolução da 

posição da China na economia-mundo capitalista (E-MC). Para alcançá-lo, utilizamos o 

conceito dos ciclos sistêmicos de acumulação (CSA), desenvolvido por Arrighi (1996) 

para compreender a longa duração das mudanças e continuidades na E-MC. Para o nosso 

objetivo, o conceito é utilizado para analisarmos as transformações na EM-C a partir de 

1980, e como essas mudanças estão relacionadas com a eclosão da crise de 2008. Para a 

medição da posição da China na E-MC, foram utilizados dois métodos. O primeiro, 

baseado na pesquisa de Arrighi e Drangel (1998), consiste na localização da China na 

estratificação da hierarquia mundial de riqueza a partir do logaritmo do PNB per capita. 

O segundo, baseado na pesquisa de Arrighi (1998), consiste na observação do comando 

econômico relativo da China, utilizando o coeficiente do PNB per capita chinês em 

relação ao PNB per capita médio dos países centrais. A combinação dos dois indicadores 

contribui para a observação dos reflexos sistêmicos na trajetória de apropriação dos 

excedentes mundiais por parte da China. 

 Assim, este artigo está organizado em três seções além desta introdução e das 

considerações finais. A segunda seção analisa os principais processos que guiam a 

expansão financeira (EF) do ciclo sistêmico de acumulação estadunidense (CSAE), 

permitindo considerar a crise de 2008 como um desdobramento do desenvolvimento 

dessa conjuntura, e observando os efeitos da crise de 2008 para o desenvolvimento 

posterior da E-MC. A terceira seção relaciona as mudanças ocorridas na China a partir de 

1978 com os processos sistêmicos que guiam a EF, apresenta os principais impactos da 

crise de 2008 no país e analisa as mudanças na China durante o período pós-crise. A 

quarta seção apresenta a evolução dos indicadores da posição da China na E-MC durante 

o período abordado a partir da estratificação da renda da hierarquia mundial de riqueza e 

do comando econômico relativo.  

2 – A crise de 2008 como um limite à fase de expansão financeira do ciclo sistêmico 

de acumulação estadunidense 

2.1 – A fase de expansão financeira como resultado dos processos de financeirização 

da economia e de reestruturação produtiva mundial 
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Arrighi (1996) mostra que a década de 1970 foi um momento de uma crise 

recorrente da E-MC, que sinaliza a transição da fase de expansão material (EM) para a de 

expansão financeira (EF) de um CSA. É um período de “grande intensificação das 

pressões competitivas sobre toda e qualquer organização governamental e empresarial da 

economia mundial capitalista” (ARRIGHI, 1996, p.308), que implica na diminuição das 

taxas de lucros na economia-mundo e do poder relativo da potência hegemônica. De 

acordo com Arrighi (2008), as duas principais causas da limitação à lucratividade no 

CSAE foram: (1) o aumento da competição entre os capitalistas, devido principalmente à 

recuperação econômica da Alemanha e do Japão; (2) o aumento dos custos com a mão-

de-obra, devido aos aumentos salariais e ao pleno emprego da lógica keynesiana. Surgiu 

então um momento de busca pela reorganização do capital para voltar a maximizar a sua 

reprodução, de tal forma que também restaurasse o poder estadunidense. De acordo com 

Arrighi (2002), foi o que fortaleceu dois processos que marcam o início da fase de 

expansão financeira do ciclo de acumulação estadunidense: a financeirização da 

economia e a reestruturação produtiva mundial. 

O processo de financeirização da economia deve ser entendido como um 

movimento, a princípio, independente dos capitalistas para a recuperação de sua 

lucratividade, instrumentalizada posteriormente pelos Estados Unidos com a 

contrarrevolução monetarista para restabelecer o seu poder em escala mundial. De acordo 

com Arrighi (2008), houve a reversão do sentido do capital internacional. Antes, esse 

capital saía dos Estados Unidos para os mercados internacionais de moedas, onde eram 

transformados em crédito para a semiperiferia e periferia ou transformados em outros 

investimentos financeiros. A partir da elevação da taxa de juros nos Estados Unidos em 

1979; da desvalorização do dólar no Acordo Plaza de 1985; e do “grande impulso de 

‘desregulamentação’, que proporcionou às empresas e instituições financeiras norte-

americanas e não norte-americanas uma liberdade de ação praticamente irrestrita nos 

Estados Unidos” (ARRIGHI, 1996, p.327 e 328), toda essa massa de capital foi 

redirecionada de volta para os Estados Unidos. 

O que ocorreu foi que os Estados Unidos criaram condições de cooperação com o 

capital internacional antes fora de seu controle, ao mesmo tempo em que colocou um 

limite para a competição econômica com os seus aliados estratégicos. Entende-se então 

que a “contrarrevolução monetarista não foi um evento isolado, mas sim um processo 

constante que teria de ser gerenciado. [...] Sempre que o processo ameaçava sair do 

controle e provocar o colapso do sistema, os principais Estados capitalistas cooperavam 
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para afastar o perigo” (ARRIGHI, 2008, p.170). Essa cooperação se dava, principalmente, 

pela administração das taxas de câmbio entre os aliados e a execução de reformas em suas 

economias para consolidar os ajustes no arranjo sistêmico (ARRIGHI, 1996). Os Estados 

Unidos passaram então a viver um momento de apogeu que, na análise da longa duração 

da E-M C, a partir dos CSA, demonstraria ser o outono da hegemonia estadunidense. 

Contudo, para a compreender esse outono, é necessário abordar o processo gêmeo à 

financeirização da economia, a reestruturação produtiva mundial. 

A reestruturação produtiva mundial é um processo que deve ser observado em três 

âmbitos que se complementam: a terceira revolução tecnológica; a ascensão de um novo 

modelo organizacional, o Toyotismo; e a mudança geográfica da concentração industrial. 

A terceira revolução tecnológica1 tem origem na informática e telecomunicações, e se 

baseou na integração da microeletrônica aos processos produtivos dos setores industriais 

(COUTINHO, 1992). Essa integração permitiu a consolidação de um novo modelo 

organizacional, o Toyotismo. Antunes (2002) mostra que esse modelo passou a atrair a 

atenção dos capitalistas do centro do sistema à medida que a crise de lucratividade se 

acirrava e aumentava a competitividade do modelo japonês frente o ocidental. Assim, os 

capitalistas conseguiriam ampliar a produtividade, mantendo a mão-de-obra barata, e 

redirecionando os excedentes para a acumulação financeira. Formava-se um modelo 

organizacional que era extremamente compatível com a nova lógica de acumulação 

financeira que passava a guiar a atuação empresarial2. 

O novo modelo organizacional permitiu a formação de um sistema de 

subcontratação em múltiplas camadas no Leste Asiático, centrado no Japão, que alterou 

a geografia mundial da produção industrial ao construir um ambiento econômico 

integrado com tendência de expansão regional em busca de fatores de produção mais 

baratos (ARRIGHI, 1998). Conclui-se que, a partir da década de 1980, inovações 

tecnológicas permitem a consolidação de um novo modelo organizacional que altera a 

 
1 Perez (2002, 2009 e 2011) também se debruça sobre as relações do capital financeiro com as inovações 
tecnológicas, mas defende que o momento é de lançamento de um quinto paradigma técnico-econômico 
por causa da metodologia que utiliza. Contudo, isso não é uma divergência substantiva, uma vez que sua 
pesquisa aborda o lançamento de um novo paradigma, baseado nos mesmos desenvolvimentos que 
Arrighi (1996) observa, mostrando convergência entre as perspectivas. 
2 A lógica financeira passa a dominar até mesmo a produção principalmente via a necessidade de 
reestruturação das atividades produtivas para a geração de excedentes a serem apropriados pelos 
investidores financeiros que passam a ter cada vez mais propriedade dessas empresas pelo mercado 
acionário. A geração de liquidez para os novos investidores institucionais passa a ser o principal princípio 
ordenador da produção. Krippner (2005), Chesnais (2005), Tabb (2007) e Guttmann (2008) se aprofundam 
nesse tópico. 
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geografia da produção industrial no mundo. Esse processo só foi viabilizado porque o 

capital buscava novas estratégias produtivas compatíveis com a acumulação financeira. 

Essa interação entre a financeirização da economia e a reestruturação produtiva mundial 

reordenou a E-MC para sustentar a reprodução dos dois processos, consolidando então a 

nova conjuntura do CSAE. 

 Arrighi (1996, 2002, 2008) mostra que os processos de financeirização da 

economia e de reestruturação produtiva mundial se complementam primeiramente através 

do balanço de pagamentos dos Estados Unidos. Com a contrarrevolução monetarista, os 

EUA deixam de exercer o papel desempenhado no pós-guerra até o fim da década de 

1970 de maior fonte de capital na economia-mundo capitalista. O seu papel passa a ser 

de o maior demandante de capital, o que redirecionou os fluxos mundiais de capital e 

alterou toda a dinâmica sistêmica que guiava a fase de expansão material. Esse novo papel 

era completamente compatível com o novo momento de acumulação financeira dos 

capitalistas estadunidenses e ainda incentivava a reestruturação produtiva mundial. Com 

a entrada massiva de capital nos EUA, devido à desregulamentação financeira e ao 

aumento dos juros, o país poderia sustentar grandes déficits comerciais. Dessa forma, os 

capitalistas estadunidenses puderam se dedicar à acumulação financeira e às atividades 

produtivas de liderança do novo padrão técnico-econômico e deslocar para capitalistas de 

outras jurisdições as atividades produtivas do padrão anterior, cuja lucratividade era 

menor. Dessa forma, os dois processos se sustentavam e relançaram um novo dinamismo 

no ciclo sistêmico de acumulação estadunidense, ao mesmo tempo que provocou uma 

desorganização nas semiperiferias e periferias do sistema, ao reverter todo o arranjo em 

que estavam articuladas durante a fase de expansão material. 

 Observa-se que o arranjo sistêmico a partir da relação entre os dois processos 

principais da conjuntura possuía uma instabilidade inerente marcada pelo desequilíbrio 

estrutural originado pelo comércio internacional (PETTIS, 2013; HUNG, 2016). Nos 

anos 1980, com o início da EF do CSAE, esse desequilíbrio começa a ser formado com 

os Estados Unidos sendo o destino do capital dos novos grandes exportadores como a 

Alemanha, mas principalmente os países do Leste Asiático, notadamente o Japão. 

Contudo, o processo que gerou esse desequilíbrio era um projeto de consolidação da 

classe capitalista dentro dos Estados Unidos via barateamento da mão de obra e 

fortalecimento da acumulação financeira, ao mesmo tempo que a entrada de capital, ao 

refortalecer o poder do dólar, relançava o poder dos Estados Unidos em escala mundial. 

O desequilíbrio seria um efeito colateral do novo arranjo e era constantemente 
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administrado pela atuação conjunta dos EUA e seus aliados no Leste Asiático e na Europa 

através de negociações das taxas de câmbio e reformas econômicas nesses países. Assim, 

impedia-se que o desequilíbrio estrutural desse arranjo sistêmico se transformasse em 

uma crise capaz de impedir a manutenção do arranjo. Entretanto, não impediu a formação 

de bolhas financeiras sucessivas. A situação se agrava quando o processo de 

reestruturação produtiva mundial passa a se expandir cada vez mais para a China, como 

é analisado na subseção seguinte. 

2.2 – O eixo sino-americano e a eclosão da crise de 2008 

 Com a crescente importância da China para a sustentação da EF, ao ponto de se 

formar o eixo sino-americano de acumulação (PINTO, 2011), cria-se uma nova situação 

para o arranjo. A novidade vem do fato de ser um país com uma economia nacional de 

enorme dimensão e com relativa autonomia geopolítica em relação aos Estados Unidos. 

Essa autonomia torna mais difícil o processo de ajuste do desequilíbrio estrutural que os 

EUA realizavam com seus aliados, colocando em risco a própria sustentação dessa fase. 

Hung (2016) ressalta que esse arranjo sistêmico era escorado no consumo 

excessivo nos Estados Unidos e na Europa, que por sua vez era financiado pelas compras 

dos títulos do Tesouro estadunidense pela China e outros países do Leste Asiático. Para 

o autor, esta é a fonte básica do desequilíbrio estrutural da relação. Hung (2016) segue 

nesse ponto os trabalhos de Pettis (2013), que demonstra a recorrência de desequilíbrios 

estruturais no comércio internacional entre os países e defende que a crise de 2008 foi um 

resultado desse desequilíbrio: 

“o desequilíbrio econômico global subjacente à crise financeira de 2008 

primariamente como um produto do modelo de contenção do crescimento do 

consumo adotado por países superavitários, mais notadamente a China [...]. 

Como uma questão de princípios teóricos, a contenção do consumo sempre 

causa o aumento na poupança. Se a poupança é maior que o investimento, 

então o excesso de poupança deve fluir para outros países na forma de 

exportação líquida de capital. Em contraste, um país com uma entrada líquida 

de capital deve apresentar mais investimento que poupança. Para a China, a 

compra de títulos do Tesouro dos EUA é o canal predominante de exportação 

de capitais, enquanto para os EUA, a venda de títulos do Tesouro para 

estrangeiros constitui o canal principal de entrada de capital. A regra básica da 

macroeconomia dita que poupança menos investimento também é igual ao 

superávit comercial”3 (HUNG, 2016, p.148). 

 
3 Tradução livre. Original: “[...] the global economic imbalance underlying the financial crisis of 2008 as 
primarily a product of the consumption-repressing growth model adopted by the surplus countries, 
most notably China […]. As a matter of theoretical principle, repression of consumption always brings 
rise in saving. If saving is larger than investment, then the excess saving must flow to other countries in 
the form of net capital exports. In contrast, a country with net inflow of capital must see larger 
investment than saving. For China, the purchase of U.S. Treasury bond is the predominant channel of 
capital exports, whereas for the United States the Selling of Treasury bonds to foreigners constitutes a 
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Pode-se entender então que o aumento das exportações do Leste Asiático, 

especialmente da China, causada pela reestruturação produtiva mundial, sustenta o 

processo de financeirização da economia no centro do sistema, especialmente nos EUA. 

Como já dito, nos cenários de economias abertas, a saída de capital e o superávit 

comercial originado da repressão de consumo e alta poupança de um país vai levar a 

entrada de capital e déficit comercial, além de consumo excessivo e baixa poupança, em 

outro país. Sendo então o consumo excessivo sustentado pelo endividamento, viabilizado 

pela entrada de capital resultante do superávit comercial chinês, na forma de compras dos 

títulos da dívida estadunidense. Fortalece-se então o entendimento de como os dois 

processos que formam a conjuntura de expansão financeira se retroalimentam. Por esse 

motivo, entende-se que o “desequilíbrio nos Estados Unidos e o desequilíbrio na China 

são mutuamente constitutivos”4 (HUNG, 2016, p.148). 

Uma questão que deve ser levantada às análises de Hung (2016) e Pettis (2013) é 

que eles parecem considerar que são as políticas chinesas que forçam o desequilíbrio por 

parte dos Estados Unidos, não levando em consideração que o regime de acumulação 

financeira dos EUA é uma construção dos próprios grupos dominantes desse país. Para 

os autores, a economia estadunidense é o alvo dessa exportação de capital e produtos da 

China devido à liquidez dos seus ativos e do tamanho do seu mercado consumidor. Assim, 

os “Estados Unidos não teriam outra escolha além de responder ao aumento dos fluxos 

líquidos de capital com aumento do investimento e aumento do consumo”5 (HUNG, 2016, 

p.149). Como o resultado desse fluxo de capital é o encarecimento do dólar, o que barateia 

as importações e prejudica os produtores estadunidenses, que não têm incentivos para 

expandir a produção doméstica. Assim, a expansão do crédito incentivada pelo fluxo de 

capital chinês causa a expansão do investimento imobiliário e do consumo via 

endividamento. Esse cenário acabaria “forçando americanos a consumir além dos seus 

meios”6 (HUNG, 2016, p.150 apud PETTIS, 2013, p.154, ênfase original). Ferguson e 

Schularick (2011) ao menos reconhecem a leniência do FED, e outros órgãos 

responsáveis, por subestimar os riscos sistêmicos das inovações financeiras que vão ser 

alimentadas por essa intensa entrada de capital. 

 
mains channel for capital inflow. The basic rule of macroeconomics dictates that saving minus 
investment is also equal to trade surplus. 
4 Tradução livre. Original: “the imbalance in the United States and the imbalance in China are mutually 
constitutive”. 
5 Tradução livre. Original: “United States has no choice but to respond to the growing net inflows of 
capital with higher investment and higher consumption”. 
6 Tradução livre. Original: “force Americans to consume beyond their means”. 
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Hung (2016) e Pettis (2013) defendem então que o desequilíbrio estrutural do eixo 

sino-americano de acumulação leva a bolhas financeiras e imobiliárias nos EUA, uma 

vez que o capital investido não encontra bases sólidas para a sua reprodução, tornado esse 

arranjo cada vez mais insustentável. Uma vez que essas bolhas estouram, os créditos se 

contraem, e, por sua vez, o consumo colapsa, contraindo as exportações chinesas para os 

EUA. Isso acaba diminuindo o fluxo de capital que sustenta os próprios investimentos e 

créditos nos EUA, colocando em risco todo o funcionamento do eixo sino-americano de 

acumulação. Esse foi o processo desencadeado pela crise das subprime no mercado 

imobiliário estadunidense em 2008, que teve efeitos deletérios em todo o sistema-mundo 

capitalista, até porque era o funcionamento desse eixo que sustentava a expansão do 

sistema. 

O que se observa então é que, ao incorporar a China na reestruturação produtiva 

mundial que sustenta a financeirização da sua economia, os Estados Unidos perderam o 

controle que possuíam sobre os dois processos sistêmicos, o que se torna um limite para 

a própria perpetuação dos processos que formam a EF. O limite se dá com a eclosão da 

crise de 2008, que mostra que os Estados Unidos não têm capacidade de forçar os ajustes 

no eixo sino-americano de acumulação, como faziam com os seus aliados. Em 

contrapartida, realizar o ajuste na sua economia para realizar um ajuste inverso na 

economia chinesa significaria fortalecer os salários dos seus trabalhadores para evitar o 

consumo através do endividamento. Isso colocaria em risco os ganhos de lucratividade 

vindo desde a contrarrevolução monetarista e a própria sustentação do seu modelo de 

acumulação financeira. Pelo lado chinês, consentir com a valorização cambial e as 

reformas econômicas implicaria na perda da competitividade de suas indústrias, 

colocando em risco todo o processo de sofisticação industrial e dinamização da sua 

economia posto em marcha desde as reformas de Xiaoping. Configurado então o impasse, 

os dois sócios teriam que encontrar formas de superar essa limitação à expansão da 

acumulação através de medidas negociadas ou medidas autônomas de cada parte, cujos 

resultados sistêmicos estariam em aberto. 

2.3 – Os impactos da crise de 2008 na economia-mundo capitalista 

A crise de 2008 entendida como resultado de um limite à expansão do eixo sino-

americano de acumulação permite pensar o seu impacto na economia-mundo capitalista 

de duas formas. Na primeira, a crise seria vista como um evento específico, buscar-se-

iam então os impactos imediatos da sua eclosão para a economia-mundo. Na segunda, a 
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partir dos desdobramentos do evento na conjuntura, pensar-se-iam os impactos mais 

duradouros da sua eclosão. 

 Começamos com os impactos imediatos da crise. Devido à forte interligação entre 

os sistemas financeiros dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, a eclosão da crise 

implicou em uma rápida transmissão dos efeitos da crise dentro dessa região. As falências 

de instituições financeiras no centro da economia-mundo comprimiram radicalmente o 

crédito e levaram a um efeito cascata na economia, gerando falências de empresas e 

desemprego. A eclosão da crise provocou a chamada Grande Recessão, envolvendo 

principalmente os anos de 2007 a 2009 (VOLCKER, 2009; IVANOVA, 2011; 

SHERMAN, 2011). Os seus resultados nas taxas de crescimento trimestral dos países 

podem ser vistos no gráfico 1 abaixo. Nota-se que nos períodos mais severos da recessão, 

os países centrais (“advanced”) sofreram mais severamente, com taxas de crescimento de 

-7,2% e -8,3% no quarto trimestre de 2008 e primeiro trimestre de 2009. Os países da 

periferia e semiperiferia (“emerging”) foram menos afetados, com taxas de -1,9% e -3,2% 

no mesmo período. O peso da recessão nos países centrais fez, no ano de 2009, a 

economia-mundo capitalista encolher quase 1,66%, como indica o gráfico 2. 

Gráfico 1: Crescimento do PIB nas economias “avançadas” e nas “economias de mercado emergente” 

(2006-2009) 

 

Fonte: FMI, Global Data Source e estimativas do FMI via Blanchard, Das e Faruqee (2010). 

Gráfico 2: Taxas de crescimento do PIB mundial (1999-2019) 
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Fonte: Banco Mundial. Elaborado pelo autor. 

Os países que se encontravam fora do circuito financeiro dos títulos podres da 

subprime foram impactados pela recessão no centro da economia-mundo por dois 

mecanismos principais: a diminuição do comércio internacional e dos fluxos financeiros 

internacionais (BLANCHARD, DAS e FARUQEE, 2010). A recessão no centro da 

economia-mundo implicou na redução do consumo e da atividade produtiva nessa região, 

diminuindo suas importações, de bens industrializados no Leste Asiático e de bens 

primários importados da América Latina, que implicaram na deterioração dos termos de 

troca desses últimos. A necessidade de injeção de capital dentro dos mercados nacionais 

dos países centrais, aliada à busca dos agentes privados por segurança e liquidez, fez 

diminuir a entrada dos fluxos financeiros nos países da semiperiferia e periferia. Por isso, 

os principais impactos imediatos da crise de 2008 na China foram na forma de redução 

do comércio exterior e diminuição dos fluxos financeiros internacionais. 

Os impactos duradouros da crise de 2008 na E-MC têm relação com o ambiente 

sistêmico que se formou no pós-crise e podem ser resumidos em dois pontos: a 

diminuição do dinamismo causado pelo eixo sino-americano de acumulação; e os efeitos 

duradouros das estratégias dos países centrais para o combate à crise. Sobre o primeiro 

ponto, o gráfico 2 mostra como a queda do dinamismo econômico no período pós-crise 

afetou a taxa de crescimento mundial. A média das taxas de crescimento desde a formação 

do eixo sino-americano de acumulação na segunda metade da década de 1990 até a 

eclosão da crise em 2008, foi de 3,3%, enquanto no período posterior à crise foi de 2,5%. 

A diferença das taxas nos dois períodos mostra que a crise do eixo sino-americano de 

acumulação teve impactos negativos na dinâmica de toda a economia-mundo capitalista. 

Como consequência desse desaquecimento, há um acirramento da competição industrial 

e aumento da capacidade ociosa no mundo, principalmente na China (DE CONTI e 

BILKSTAD, 2017). 

O segundo ponto se refere aos efeitos duradouros das estratégias dos países 

centrais após a crise de 2008 que desestabilizaram a economia-mundo. As estratégias 

consistiram em grande medida na expansão monetária, conhecida como quantitative 

easing, que reverteu a queda dos fluxos internacionais de capital no imediato pós-crise, 

aumentando a liquidez internacional. A expansão monetária dos Bancos Centrais dos 

Estados Unidos, da União Europeia e do Japão somou um total de US$ 11 trilhões entre 

2008 e 2018 (FERNANDEZ, BORTZ e ZEOLLA, 2018). Esse capital transbordou para 

a semiperiferia e periferia em busca das taxas maiores de juros, o que incentivou o 
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endividamento nesses países, aumentou a volatilidade nesses mercados e gerou 

apreciação cambial, sendo que essa última acabou por diminuir a competitividade de seus 

produtos. A partir de 2013, as especulações sobre a reversão iminente das políticas que 

formavam o quantitative easing e o próprio processo de reversão parcial, conhecido como 

tapering, a partir de 2014, redirecionou o capital de volta para os EUA e demais países 

do centro, uma vez que as vantagens relativas dos mercados dos países da semiperiferia 

e periferia haviam acabado (TOOZE, 2018). Esses países se depararam então com a 

desvalorização do seu câmbio e os consequentes aumento das dívidas em dólares, fora a 

necessidade de aumentos de juros para tentar conter a saída de capital, criando grande 

instabilidade econômica. 

3 – A China antes e depois da crise de 2008 

3.1 – A construção do “socialismo com características chinesas” 

 As mudanças no modelo chinês de acumulação, que dão origem ao que Deng 

Xiaoping chamou de socialismo com características chinesas no seu discurso na abertura 

do XII Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês em 19827 são contemporâneas 

às mudanças sistêmicas examinadas na seção anterior. Essas reformas, conhecidas como 

as Quatro Modernizações, foram desenhadas para romper com a estagnação econômica 

do fim do período Mao, momento em que a economia chinesa estava com 

“reduzida capacidade de importar, combinada com alta dependência de 

importação de alimentos. Nessas circunstâncias, a aceleração da taxa de 

crescimento e do investimento industrial (objetivos estratégicos) tornava-se 

dependente da expansão da capacidade produtiva do setor de bens de consumo 

e de alimentos. Se a desproporção entre os setores se elevasse de forma a 

pressionar os preços dos alimentos e matérias-primas, o governo chinês era 

obrigado a desacelerar a taxa de investimento na indústria de bens de 

produção” (MEDEIROS, 1999, p.384). 

A liberalização da economia chinesa ocorreu em etapas graduais nas décadas de 

1980 e 1990. Iniciadas no mundo rural e depois levadas ao mundo urbano, foram reformas 

que aumentavam a importância do setor privado na economia chinesa para permitir que 

mecanismos de mercado redinamizassem a economia e revertessem os desequilíbrios 

econômicos descritos acima (ARRIGHI, 2008; HUNG, 2008; MEDEIROS, 1999 e 2013). 

Contudo, Jabbour e Dantas (2021) ressaltam que o aumento quantitativo do setor privado 

 
7 Há uma controvérsia na Academia se as mudanças que configuram o modelo socialista com 
características chinesas são a reversão do modelo socialista e a institucionalização de um suposto 
“capitalismo de Estado” (HUNG, 2008; HUANG, 2008; NOGUEIRA, 2021) ou se são mudanças da direção 
econômica ainda dentro de uma economia socialista (AMIN, 2005; XUAN e DORIA, 2016; JABBOUR e 
DANTAS, 2021). Contudo, esta dissertação não tem o interesse em adentrar esse debate porque está 
preocupada em entender a maneira que essas reformas se articulam com as mudanças sistêmicas 
causadas pela formação da nova conjuntura sistêmica.  
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na produção ocorreu simultaneamente ao aumento qualitativo do papel estatal na direção 

econômica. O aumento qualitativo teria sido principalmente com a consolidação de 

grande parte das empresas estatais reformadas em 97 Grandes Conglomerados 

Empresariais Estatais (GCEE), gerenciados em última instância pela agência estatal 

chamada State-owned Assests Supervision and Administration Comission of the State 

Council (SASAC), criada em 2003. Esses conglomerados abarcavam setores produtivos 

estratégicos ao garantirem ao Estado o controle da Economia e ao estimular o 

desenvolvimento de outras atividades econômicas relacionadas. 

 Há um consenso que o resultado positivo das reformas foi decorrente de dois 

fatores principais (ARRIGHI, 2008; HUNG, 2016; MEDEIROS, 1999). O primeiro foi o 

lado positivo da herança do período maoísta, que legou à China as capacidades política, 

econômica e humana para levar adiante novos projetos de desenvolvimento8. O segundo 

fator de sucesso das reformas foi por terem viabilizado a inserção da China ao ambiente 

produtivo integrado do Leste Asiático. Essa inserção foi viabilizada pela articulação do 

governo chinês com a diáspora chinesa na região9. Essa diáspora havia sido revitalizada 

com a emergência do sistema japonês de subcontratação em múltiplas camadas e se 

transformando desde o início em peça fundamental para a expansão do ambiente 

produtivo regional (ARRIGHI et all, 2003).  

As reformas de Deng permitiram que a China, com o seu exército de mão-de-obra 

barato, disciplinado, capacitado e saudável, se transformasse na nova fronteira de 

expansão do ambiente produtivo integrado do Leste Asiático. Assim, formou-se uma forte 

aliança entre o governo chinês e a rede empresarial da diáspora chinesa. O governo 

garantia a mão-de-obra necessária e as condições para o investimento, enquanto a 

diáspora chinesa garantia o capital. Em troca, os empresários da diáspora ganhavam o 

 
8 Além da estrutura industrial desenvolvida no período maoísta, de Conti e Bilkstad (2017) ressaltam 
duas outras importantes heranças. A primeira seria a organização do Estado, de uma maneira geral, e a 
construção do seu papel como um agente econômico, com o orçamento equivalente a 20% do PIB, taxa 
de investimento de 30% do PIB e taxas médias de crescimento entre 1950 e 1973 de 5% ao ano. A 
segunda seria o capital humano, com uma população com taxa de alfabetização de 65% e expectativa de 
vida de 65 anos. 
9 Arrighi, Hui, Hung e Selden (2003) mostram que a diáspora chinesa no Leste Asiático existe, pelo menos, 
desde a dinastia Qing (séculos XVII ao XX) e é composta por famílias chinesas que se deslocaram para 
áreas costeiras do sul da China e de demais territórios da região para desempenhar atividades econômicas 
de caráter capitalista no comércio, finanças e produção sem uma forte interferência do Estado chinês. 
Foram essenciais (e por isso se fortaleceram) para o comércio chinês com as demais jurisdições do Leste 
Asiático e com os Estados ocidentais à medida que as relações econômicas com esses últimos se 
expandiam, principalmente a partir do século XIX. Com a Revolução Chinesa de 1949, as famílias que até 
então se mantiveram na China continental migraram para outros postos das rotas comerciais, 
principalmente Taiwan e Hong Kong, para continuar suas atividades econômicas.  



12 
 

aumento da sua lucratividade, e, por sua vez, o governo chinês ganhava os resultados 

derivados do aumento da atividade produtiva e da sua sofisticação, que permitiam a sua 

consolidação política tanto interna como externamente. Com o desenvolvimento dessa 

relação, a diáspora também passou a intermediar cada vez mais investimentos 

estadunidenses, buscando se adaptar ao novo modelo organizacional que eclipsava o seu 

modelo de integração vertical. A relação econômica entre a China e os Estados Unidos, 

que começou timidamente na década de 1970 com a importação chinesa de alimentos 

estadunidenses, passou a envolver setores industriais conforme as reformas de Deng 

avançavam e até se tornar o que Pinto (2011) chamou de eixo sino-americano de 

acumulação. 

 As reformas das décadas de 1980 e 1990 e o funcionamento desse eixo permitiu 

o avanço chinês em atividades produtivas que até então não dominava, ampliando e 

sofisticando cada vez mais o seu parque industrial, via transferência de tecnologias. 

Durante os anos 1980, a pauta de exportações chinesa era formada basicamente por 

produtos intensivos em mão-de-obra e baixo valor unitário, mas, durante a década 

seguinte, o governo chinês passou a incentivar a fortalecimento de grandes grupos 

empresariais, públicos e privados, com investimentos e políticas tecnológicas para 

diversificar o parque industrial e as exportações, que garantia dólares para evitar a 

fragilidade externa (MEDEIROS, 2006). Essa política “resultou e vem resultando em 

rápido deslocamento das exportações chinesas na direção de bens com maior conteúdo 

tecnológico, sobretudo na TI”10 (MEDEIROS, 2006, p.388). 

Esse notável crescimento em um período relativamente curto de tempo se deu com 

o investimento interno como o principal motor da expansão chinesa, principalmente 

aquele ligado ao processo de urbanização, aliada ao fortalecimento do seu enorme 

mercado interno, processo acelerado com as reformas (MEDEIROS, 2010b). Esses 

investimentos ainda resultaram no aumento da demanda pelos setores da indústria pesada, 

como o ferro, aço, cimento, alumínio, vidro e química, resultando “num amplo processo 

de substituição de importações e também de rápida diversificação de exportações” 

(MEDEIROS, 2010b, p.10). Assim, a China conseguiu elevar o seu PIB de 1% do PIB 

 
10 Essa sofisticação produtiva chinesa no setor de tecnologias da informação é identificada também por 
Morais (2012). Ao analisar a posição da China na cadeia produtiva global da indústria eletroeletrônica de 
consumo, a autora constata: “i) a ascensão da China na hierarquia de agregação de valor das exportações 
processadas; ii) a sofisticação e a ampliação das suas exportações ordinárias; e iii) a internacionalização 
de suas firmas líderes” (MORAIS, 2012, p.42-43). 
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mundial em 1980, para cerca de 8% em 2009 e, nesse mesmo ano, superar a Alemanha 

como maior exportadora mundial (JENKINS, 2010).  

De acordo com Pinto (2011), esse eixo conduziu uma expansão da esfera 

produtiva real da economia mundial, principalmente entre 2003 e 2007, sendo 

interrompida pela eclosão da crise financeira internacional de 2008. Contudo, o 

economista não se atenta para as próprias dinâmicas desse eixo como causadoras dessa 

interrupção, atribuindo a eclosão da crise ao processo de financeirização da economia nos 

EUA, sem articular esse processo com a reestruturação produtiva mundial e, portanto, 

com a própria dinâmica do eixo sino-americano de acumulação. Para Pinto (2011), as 

tensões relevantes presentes nesse eixo se refeririam a sua dimensão comercial, 

principalmente pelos efeitos negativos das importações vindas da China sobre os 

mercados de produtos e de trabalho estadunidense. Contudo, na seção anterior, 

observamos como esse relacionamento simbiótico entre Estados Unidos e China possuía 

um desequilíbrio estrutural que foi a própria origem para a eclosão da crise de 2008. 

3.2 – Os impactos da crise de 2008 na China e a busca pelo “século chinês” 

 Seguindo o estudo de Blanchard, Das e Farouqee (2010) exposto anteriormente, 

os impactos imediatos da crise de 2008 foram propagados para os países de fora do 

circuito financeiro das subprime estadunidenses por meios indiretos: a diminuição do 

comércio internacional e dos fluxos financeiros internacionais. Devido aos rígidos 

controles estatais sobre o sistema financeiro nacional e à sua atuação predominantemente 

doméstica (CINTRA, 2013), a China não estava ligada aos títulos que contaminaram o 

sistema financeiro internacional. Contudo, esses impactos indiretos tampouco tiveram 

impactos relevantes na China por causa do peso do investimento na sua dinâmica 

econômica e pela recuperação rápida desses indicadores no primeiro semestre de 2009. 

Sobre o comércio exterior, em 2009, “as exportações caíram 24,7% nos primeiros cinco 

meses do ano em comparação ao mesmo período do anterior, e a queda do crescimento 

econômico foi de cerca de 02, a 0,4 p.p.” (FANG, YANG e MEIYAN, 2009, p.105). 

Sobre os fluxos financeiros, que na China consistem prioritariamente na forma de IED, 

Chow (2010) ressalta que a China foi o maior receptor de investimento direto estrangeiro 

entre os países em desenvolvimento e o terceiro maior de uma maneira geral. A crise só 

impactou negativamente o volume de entrada desse capital em 2009, quando o valor 

diminuiu para US$ 131,057 bilhões de dólares, frente a US$ 171,534 bilhões em 2008. 

Contudo, em 2010, esse valor voltou a subir para um novo recorde histórico, alcançando 

a cifra de US$ 243,703 bilhões de dólares. 
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 O maior impacto imediato ocorrido na China se deu pela contaminação do efeito 

recessivo internacional da crise na política fiscal contracionista de diminuição do 

investimento que a China executava desde 2006 (FANG, YANG e MEIYAN, 2009; 

WONG, 2011). Como essa diminuição do investimento desaqueceu a economia chinesa 

além do esperado devido à soma dos impactos da redução do comércio exterior chinês, 

que atingiu fortemente o setor secundário, a política foi revertida ao final de 2008 e início 

de 2009. 

O principal impacto imediato da crise de 2008 na China foi no setor secundário 

porque a China executava uma política fiscal contracionista desde 2006, cujos efeitos no 

setor foram intensificados pela redução do comércio exterior causada pela eclosão da 

crise. No gráfico 3, consta o crescimento trimestral do PIB e dos seus três setores entre 

2004 e 2009. Observa-se que a dinâmica do setor secundário, principalmente, guia a 

dinâmica do PIB. Em 2007, devido às políticas contracionistas, há uma clara diminuição 

das taxas de crescimento dos setores secundário e terciário, que faz o PIB seguir essa 

linha. Em 2008, essa tendência é reforçada pela diminuição do comércio exterior 

provocada pela crise, fortalecendo a tendência de diminuição do PIB. “No quarto 

trimestre de 2008, a taxa de crescimento do setor secundário era 6,2%, no primeiro 

trimestre de 2009 era 5,3%. É raro o setor secundário crescer menos que a economia 

global em dois trimestres consecutivos” (FANG, YANG e MEIYAN, 2009, p.103). 

Enquanto isso, o crescimento do PIB chinês foi de 7% no último trimestre de 2008 e 6,1% 

no trimestre seguinte, sendo a taxa mais baixa dos últimos dez anos, de acordo com Fang, 

Yang e Meyian (2009). 

Gráfico 3: Taxas de crescimento trimestrais do PIB chinês e dos seus setores (2004-2009). 

 

Fonte: National Bureau of Statistics via Fang, Yang e Meiyan (2009). 

 As políticas de combate aos impactos da crise na China foram implementadas 

rapidamente e marcaram uma reversão das políticas macroeconômicas dos anos 
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anteriores, objetivando aumentar a liquidez da economia chinesa para incentivar o 

consumo e o investimento (FANG, YANG e MEYAN, 2009; WONG, 2011). A política 

fiscal veio na forma de um pacote de estímulos ao investimento, o maior de todos os 

países do G-20 (KHATIWADA, 2009). O valor inicial destinado para esse pacote era de 

cerca de 4 trilhões de renminbis, ou US$ 586 bilhões, equivalente a 13,88% do PIB chinês 

de 2008, a serem gastos nos 27 meses entre o quarto trimestre de 2008 e 2010. O pacote 

foi desenhado para cobrir sete áreas prioritárias: infraestrutura geral (38%); recuperação 

de áreas afetadas por terremotos em Sichuan (25%); habitação subsidiada (10%); 

inovações e reestruturação econômica (9%); infraestrutura rural (9%); redução de 

emissões e preservação ambiental (5%); e desenvolvimento social (4%) (FANG, YANG 

e MEYAN, 2009). 

Pontes (2018) mostra que os efeitos dessas políticas anticíclicas já podem ser 

percebidos no primeiro trimestre de 2009 através da expansão da demanda agregada e 

aumento do investimento e do crédito. O PIB aumentou 8,6% no terceiro trimestre de 

2009 e 13% no seguinte. Em termos absolutos, o emprego teve um crescimento total de 

cerca de 8,5 milhões nos três primeiros trimestres de 2009. Contudo, essas políticas 

acentuaram uma contradição relevante do desenvolvimento chinês, a tendência ao 

sobreinvestimento na economia chinesa. 

A crise de 2008 foi um marco na estratégia de desenvolvimento da China. Antes 

da sua eclosão, o país seguia um caminho muito alinhado às estratégias econômicas e 

políticas estadunidenses, formando o eixo sino-americano de acumulação. Nesse 

momento, as autoridades chinesas tinham esperanças que o alinhamento econômico com 

os EUA serviria, para além dos ganhos econômicos, para o aprendizado por parte dos 

atores econômicos chineses, públicos e privados, das melhores práticas empresariais e 

regulatórias. Essa percepção mudou após a eclosão da crise. Fortaleceu-se uma posição 

de desconfiança e descrédito sobre as práticas capitalistas nos EUA, solidificando um 

entendimento pelas autoridades chinesas de que havia chegado o momento de a China 

seguir um caminho mais autônomo em relação às políticas de Washington (CHOW, 

2010). 

Essa alteração do caminho chinês passava por duas mudanças importantes na 

estratégia chinesa. A primeira era aumentar o peso do consumo interno na promoção do 

crescimento e diminuir a importância do investimento. Essa mudança era importante para 

que a parcela da produção exportada para os países do centro da E-MC fosse 

redirecionada para o mercado interno, diminuindo a dependência chinesa da oscilação 
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dos mercados externos. Para alcançar esse objetivo, seria necessário o fortalecimento do 

mercado interno, com medidas já colocadas em práticas no próprio pacote de estímulos 

contra a crise, e mudanças estruturais na economia chinesa que causam a repressão da 

renda das famílias que causavam os desequilíbrios no comércio internacional 

apresentados anteriormente. A segunda mudança importante na estratégia chinesa era o 

redirecionamento de parte relevante do seu excedente de capital para outros destinos além 

dos títulos do tesouro dos EUA. A relevância dessa medida não era somente a diminuição 

da dependência chinesa do mercado financeiro estadunidense, mas também direcionar 

esse capital excedente para investimentos que aumentassem a demanda pela capacidade 

instalada na China, cada vez mais ociosa devido tanto à desaceleração econômica mundial 

como ao sobreinvestimento chinês. 

 Essas mudanças já estavam sinalizadas desde o 11º Plano Quinquenal da China 

(2006-2010), mas de forma muito tímida e marcada como um objetivo almejado e sem 

prazos explícitos. Nos dois planos subsequentes, o décimo segundo (2011-2015) e décimo 

terceiro (2016-2020), esses objetivos se tornam cada vez mais claros, detalhados e com 

projetos bem desenhados (HIRATUKA, 2018). Essa mudança pode ser explicada pela 

complexificação da economia chinesa no período e pelo fato de os efeitos da crise de 

2008 terem acelerado a necessidade dessas mudanças, uma vez que a crise colocou 

dúvidas sobre a capacidade de autorreprodução dos processos que formavam o padrão de 

acumulação do eixo sino-americano. 

Assim, o Estado chinês adotou iniciativas importantes para modificar as bases de 

sustentação da acumulação, de modo a torná-la cada vez mais independente das 

estratégias de acumulação estadunidenses. É nessa perspectiva que devem ser 

interpretadas as mais importantes iniciativas econômicas da China no período: Plano 

Made in China 2025, a Nova Rota da Seda, a Parceria Regional Econômica Abrangente 

e os novos bancos internacionais de investimento, como o Banco Asiático de 

Investimento em Infraestrutura e o Novo Banco de Desenvolvimento. Todas essas 

iniciativas estão relacionadas ao objetivo maior de criar novas formas de sustentação 

externa da economia chinesa e, simultaneamente, diminuir a relevância dos Estados 

Unidos para a economia chinesa. Essas iniciativas são importantes para ativar a 

capacidade ociosa chinesa resultada do sobreinvestimento; diminuir as desigualdades 

regionais dentro da China, uma vez que atrai novos investimentos para as províncias 

interioranas; incentivar inovações chinesas e sua inserção no mercado mundial; garantir 

mercados para os produtos chineses, principalmente o de alta tecnologia; criar novos 
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destinos para aplicação das reservas internacionais chinesas; aumentar a utilização do 

renminbi internacionalmente11; incentivar o aumento da base salarial chinesa ao sofisticar 

cada vez mais o parque produtivo do país, o que exige uma mão-de-obra mais capacitada 

(Cintra e Pinto, 2017; Hiratuka, 2018; Gama e Camargo, 2018; Pontes, 2018). 

 Percebe-se então que o período posterior à crise de 2008 é de reestruturação da 

acumulação chinesa, em que o Estado chinês busca conscientemente alterar a sua posição 

estrutural no sistema ao instituir políticas que aumentam o peso de processos regionais e 

internos no desenvolvimento econômico. Consequentemente, decresce a relevância das 

dinâmicas do centro do sistema-mundo para o seu processo de acumulação, inclusive 

rivalizando cada vez mais com essa região em atividades econômicas em processo de se 

tornarem centrais para a liderança da acumulação mundial12. Por causa da relevância das 

suas conexões com a economia-mundo capitalista, uma reestruturação chinesa implica 

em uma reestruturação de todo o sistema-mundo. Contudo, se essa reestruturação vai 

levar ao lançamento de uma nova fase de expansão material de um ciclo sistêmico 

centrado na China, é algo que apenas o desenrolar da história pode apontar. 

4 – A posição da China durante a expansão financeira do ciclo sistêmico de 

acumulação estadunidense e o impacto da crise de 2008 

4.1 – A estratificação da hierarquia mundial de riqueza 

Seguindo os pressupostos da Economia Política dos Sistemas-Mundo, a lógica 

capitalista, que orienta as atividades produtivas, faz com que os agentes estatais e privados 

busquem controlar as atividades mais lucrativas de um determinado momento. Essa é a 

definição básica de atividades centrais que Arrighi e Drangel (1998) usam para pensar a 

estratificação da economia-mundo capitalista sem precisar identificar quais seriam essas 

atividades em cada período. Decorre desse pressuposto que “as atividades de núcleo 

orgânico comandam recompensas agregadas que incorporam a maioria dos, se não todos 

os, benefícios globais da divisão mundial do trabalho, enquanto que as atividades de 

periferia comandam recompensas agregadas que incorporam poucos, se é que incorporam 

algum, daqueles benefícios” (ARRIGHI e DRANGEL, 1998, p.162). Assim, “as 

 
11 Importante ressaltar que “pelo menos, no horizonte visível, sua expansão ocorrerá no âmbito do 
sistema monetário global dominado pelo dólar flexível. É justamente essa dependência que leva Pequim 
a promover a internacionalização do renminbi: quanto mais empresas conseguirem liquidar suas 
importações e exportações, e seus investimentos no exterior (sobretudo na Ásia) em renminbi, menos o 
Banco Central da China necessitará efetuar depósitos no sistema financeiro americano” (CINTRA e PINTO, 
2017, p.393). 
12 O caso da disputa pela tecnologia 5G e a guerra comercial travada pelo governo Trump são 
emblemáticos dessa nova fase de acirramento da competição econômica entre EUA e China. 
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diferenças no comando sobre os benefícios totais da divisão mundial do trabalho devem 

necessariamente se refletir em diferenças comensuráveis no PNB per capita dos Estados 

em questão” (ARRIGHI e DRANGEL, 1998, p.163). 

Arrighi e Drangel (1998) então constroem a estratificação da E-MC a partir do 

PNB per capita, que é “uma medida indireta e aproximada da combinação de atividades 

de núcleo orgânico e de periferia que se encontram dentro da jurisdição de um dado 

Estado” (ARRIGHI e DRANGEL, 1998, p.163). A decisão de elaborar a estratificação a 

partir do logaritmo do PNB per capita, em dólares a taxas de câmbio de mercado deveu-

se a que os dois autores estavam “mais interessados nas diferenças relativas do que nas 

diferenças absolutas entre os Estados [...] mais interessados nas diferenças de comando 

sobre os recursos econômicos mundiais do que nas diferenças em padrões reais de vida” 

(ARRIGHI e DRANGEL, 1998, p.163). 

Em nossa pesquisa adotamos os mesmos pressupostos de Arrighi e Drangel (1998) 

para analisar o que a eclosão da crise de 2008 altera na posição estrutural da China na 

hierarquia mundial de riqueza desde o início da expansão financeira do ciclo sistêmico de 

acumulação estadunidense. Para tanto, são separados dois períodos, 1980-2008 e 2008-

2018. Os gráficos abaixo (4 e 5) mostram a estratificação da economia-mundo capitalista 

em cada um dos três anos selecionados (1980, 2008 e 2018). No eixo horizontal estão os 

níveis de renda e no vertical a porcentagem populacional, sendo a linha formada pela 

concentração populacional nos intervalos de renda nos anos selecionados. As tabelas (2 

e 3) que acompanham os gráficos mostram a posição da China na estratificação mostrada 

nos gráficos. 

Iniciando a análise do gráfico 4, é importante destacar como a financeirização da 

economia e a reestruturação produtiva mundial alteram a configuração da E-MC a partir 

da observação das diferenças entre as linhas referentes aos anos de 1980, início da 

conjuntura, e 2008, momento de crise da mesma conjuntura. Há uma rearticulação da 

estratificação de acordo com a evolução da apropriação dos excedentes pelos países no 

período. Notadamente, há uma concentração muito maior da população mundial em 1980 

na periferia da economia-mundo, enquanto em 2008 essa concentração diminui, 

aumentando o volume da população mundial nos estratos intermediários de renda. Essa 

análise vai ao encontro do que Arrighi (2002) apontou, que, a partir da EF, a semiperiferia 

e periferia podiam ser classificadas em dois grupos, um seria composto pelos países mais 

beneficiados pela conjuntura; o outro, pelos países que perdiam a sua competitividade em 

meio aos dois processos que passavam a organizar a acumulação sistêmica no período. 
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Assim como também corrobora o diagnóstico de Karatasli (2017) sobre o período de 

transição da configuração da hierarquia mundial de riqueza iniciado a partir da década de 

1990. 

Começando com a análise do primeiro período (1980-2008), o gráfico 4 e a tabela 

2 mostram que a China estava na periferia da E-MC (7.5,7.6) no início da expansão 

financeira. Com o desenvolvimento da conjuntura, a China conseguiu mudar a sua 

posição estrutural na estratificação da riqueza mundial até chegar a níveis intermediários 

de renda (9,9.1). Assim, de acordo com as variações das posições do país no gráfico, 

pode-se constatar que a China é bastante beneficiada pela nova conjuntura, revelando o 

relevante papel que passa a desempenhar. Como a China ocupa um papel cada vez mais 

essencial para a reprodução dos dois processos principais para a expansão da acumulação 

mundial no período, seus ganhos se traduzem em uma grande movimentação na 

estratificação de riqueza mundial. 

Gráfico 4: Estratificação da hierarquia de riqueza da economia-mundo capitalista (1980-2008) 

 

Fonte: CWEdata. 

Tabela 2: Posição da China e do Brasil na hierarquia de riqueza da economia-mundo capitalista (1980-

2008) 

 

Fonte: CWEdata. 

 No período pós-crise de 2008, representado no gráfico 21 abaixo, vemos uma 

alteração menor entre as linhas que representam a estratificação em 2008 e 2018, o que 
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pode ser atribuído à diferença de tempo entre os períodos, assim como pela intensidade 

das mudanças observados em cada um deles. Não houve uma rearticulação tão notável na 

apropriação do excedente entre os Estados tanto pelo tempo menor passado como pelo 

período de transição que parece se instaurar na economia-mundo capitalista. Como visto, 

a crise de 2008 simboliza um limite à reprodução nas mesmas bases dos dois processos 

que guiam a EF, inaugurando então um período de rearticulação dos modelos de 

acumulação tanto da China quanto dos Estados Unidos, os dois sócios majoritários da 

acumulação de riquezas de então. Como essas rearticulações ainda não estão 

consolidadas, ainda não há estratégias de desenvolvimento que possam redinamizar e 

reestruturar a acumulação mundial ao redor delas, como é esperado pela dinâmica de 

longa duração da sucessão dos CSA (ARRIGHI, 1996). Portanto, o ritmo de acumulação 

diminui em comparação ao período anterior e, consequentemente, há uma menor 

diferença na estratificação da distribuição da riqueza da economia-mundo capitalista. Ao 

observar as diferenças das posições da China nos dez anos posteriores à crise, essa 

diminuição de dinamismo se mostra novamente. Apesar de alterar suas posições, não sai 

dos níveis intermediários de renda, chegando ao ponto (9.4,9.5). Esse ritmo mostra o que 

as mudanças no modelo chinês para desacelerar o seu crescimento pode ser observada na 

diminuição do ritmo de evolução da sua posição na estratificação.  

Gráfico 5: Estratificação da hierarquia de riqueza da economia-mundo capitalista (2008-2018) 

 

Fonte: CWEdata. 

Tabela 3: Posição da China e do Brasil na hierarquia de riqueza da economia-mundo capitalista (2008-

2018) 
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Fonte: CWEdata. 

Dado que a análise da posição estrutural dos Estados a partir da estratificação da 

economia-mundo capitalista nos dois períodos ao redor da crise de 2008 pode ser uma 

análise um tanto estática, perdendo o caráter dinâmico da movimentação dos Estados na 

hierarquia mundial de riqueza, a próxima subseção aborda a evolução da posição 

estrutural da China no mesmo período, mas a partir do comando econômico relativo de 

cada país sobre a riqueza mundial. 

4.2 – O comando econômico relativo 

Para observar a dinâmica da evolução da posição da China na hierarquia de 

riqueza da economia-mundo a partir do comando econômico relativo, foi utilizada a 

metodologia desenvolvida por Arrighi (1998) para estudar a ascensão do Leste Asiático, 

mais especificamente do Japão. O autor partiu dos mesmos pressupostos de Arrighi e 

Drangel (1986) abordados na subseção anterior, mas utiliza o 

“coeficiente, expresso como porcentagem, do PNB per capita de uma região 

ou jurisdição em relação ao PNB per capita daquilo que chamaremos de 

“núcleo orgânico” da economia mundial. Esse coeficiente mede a diferença de 

renda que separa aquela região ou jurisdição e o núcleo orgânico – um 

agregado definido aqui como consistindo de todos os Estados que, 

aproximadamente no último meio século, ocuparam as posições mais altas na 

hierarquia global de riqueza e, em virtude daquela posição, estabeleceram 

(individual ou coletivamente) os padrões de riqueza a que todos os outros 

Estados aspiram” (ARRIGHI, 1998, p.54).  

Arrighi (1998, p.55) considera esse coeficiente “como o melhor indicador 

disponível da posição daquela região ou jurisdição na hierarquia de riqueza da economia 

mundial”. Para medir a evolução da localização dos dois países na hierarquia mundial de 

riqueza, aqui foi usado o coeficiente, em porcentagem, do PNB per capita da China em 

relação ao PNB per capita do centro do sistema13. Foi utilizado o PNB per capita em 

dólares constantes de 2010, disponibilizado no banco de dados do Banco Mundial14. Será 

 
13 Arrighi (1998) considera os seguintes países como centrais: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, os 
países escandinavos, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, Alemanha, Áustria, Suíça, França, Austrália e Nova 
Zelândia. Esta dissertação usou os mesmos, com a inclusão do Japão e da Itália, seguindo os resultados 
encontrados por Arrighi (1998).  
14 Disponível em: < https://databank.worldbank.org/home.aspx> 
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observado, o comportamento desse coeficiente entre 1980, início da expansão financeira 

do ciclo estadunidense, e 2019, período que inclui a crise de 2008 e também os seus 

desdobramentos. O aumento desse coeficiente indica uma ascensão na hierarquia mundial 

de riqueza e, por consequência, a diminuição indica o movimento contrário. 

Deve-se esclarecer que o banco de dados do Banco Mundial não dispunha do PNB 

per capita chinês do período de 1980 a 1994, nem dos dados referente à Suíça em todo o 

período (necessários para compor o PNB per capita médio do centro). Contudo, essa 

subtração não tem impactos tão importantes para o estudo porque a intenção é observar 

as diferenças proporcionais. Além disso, como mostrado por Karatasili (2017), apesar de 

a utilização do PNB per capita ser o ideal para esse tipo de estudos, na sua ausência, a 

utilização do PIB per capita também é bastante significativa para observar a distribuição 

de riqueza global. De fato, fizemos os mesmos cálculos usando o PIB per capita, que está 

disponível para todos os países, e não foi observada uma diferença estatística 

significativa, como pode ser visto nos gráficos 6 e 7. 

Gráfico 6: Coeficiente (%) do PNB per capita da China e do Brasil em relação ao centro (1980-2018) 

 

Fonte: Banco Mundial. Elaboração própria. 

Gráfico 7: Coeficiente (%) do PIB per capita da China e do Brasil em relação ao centro (1980-2018) 

 

Fonte: Banco Mundial. Elaboração própria. 

 Observando a curva da China nos dois gráficos, o que mais se destaca é o 

constante crescimento da apropriação de excedentes durante a fase de expansão financeira 
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do ciclo sistêmico de acumulação estadunidense. O país passa de cerca de 1% do PIB per 

capita do centro no início dessa conjuntura, em 1980, para cerca de 14% em 2018. É um 

ritmo de crescimento extraordinariamente alto. Pela importância que a China tem na 

economia-mundo capitalista, pode ser uma surpresa que seu coeficiente seja um nível 

relativamente baixo, porém, deve-se ressaltar que a China é o país mais populoso do 

planeta. Sendo um coeficiente per capita, o peso da sua enorme população acaba gerando 

esse reflexo no coeficiente. O peso da população pode ser visto nas tabelas 2 e 3 e é algo 

que mostra o quão forte foi o nível de apropriação de excedentes mundiais por parte da 

China. Apesar do seu peso populacional e do crescimento da sua população nesse período, 

o coeficiente conseguiu traduzir uma forte trajetória de crescimento, mostrando a força 

econômica chinesa nessa conjuntura mundial. 

Gráfico 8: PNB per capita do centro, da China e do Brasil. 

 

Fonte: Banco Mundial. Elaboração própria. 

 Tendo analisado a trajetória da China na apropriação do excedente mundial 

durante a expansão financeira como um todo, é necessário observar como a crise de 2008 

impactou nessa evolução. Nos dez anos anteriores à crise, a China passou de um 

coeficiente de 3,6% em 1999 para 7,3% em 2008, um aumento pouco superior a 100%. 

Portanto, a formação do eixo sino-americano de acumulação na década de 1990 e a sua 

evolução até a eclosão da crise permitiu enormes ganhos de acumulação na China, 

diminuindo a diferença da sua posição com o centro. Nos dez anos posteriores à crise, 

toda a economia-mundo capitalista foi atingida pelo fim do dinamismo do eixo sino-

americano de acumulação. O coeficiente chinês cresceu aproximadamente 59% entre 

2009 e 2018, passando de 9,05% em 2009 para 14,46% em 2018. Ou seja, há uma brusca 

diminuição do seu ritmo de crescimento, apesar de continuar em uma trajetória de 

diminuição da sua distância em relação ao centro da economia-mundo. Como pode ser 

visto no gráfico 8, o PNB per capita do centro cresceu aproximadamente 20% no período 

de 1999 a 2008 e cerca de 9% no período de 2009 a 2018. Essa diminuição mostra que o 
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pós-crise significa para a economia-mundo capitalista um momento de transição, em que 

a dinâmica anterior de expansão perde sua força e ainda não há uma dinâmica capaz de 

conduzir o sistema como um todo para uma nova expansão. 

5 – Considerações finais 

 Consideramos que este artigo possui três importantes contribuições para o estudo 

da economia-mundo capitalista. O primeiro está relacionado com o entendimento da crise 

de 2008, o segundo, com a conexão entre o notável crescimento chinês da atualidade com 

a longa duração da E-MC; e o terceiro, com o esforço de observar as mudanças na China 

nos indicadores da hierarquia mundial de riqueza. 

Sobre a primeira contribuição, construímos uma explicação que não apresenta a 

crise de 2008 como um resultado apenas da financeirização da economia nacional dos 

Estados Unidos. Partindo do entendimento de que o processo de financeirização da 

economia está intrinsicamente relacionado com o processo de reestruturação produtiva 

mundial, buscamos observar as causas para eclosão da crise no próprio relacionamento 

entre os dois processos. Como resultado, observamos que a crise representa um impasse 

sistêmico para a reprodução da conjuntura a partir da manutenção dos dois processos por 

causa do papel cada vez mais central da China em ambos. A dinâmica da conjuntura 

anterior à integração chinesa dependia da capacidade dos EUA de administrar os 

desequilíbrios estruturais entre os dois processos via negociação das taxas de câmbio e 

execução de reformas econômicas em seus aliados. Contudo, devido à sua relativa 

autonomia geopolítica e aos interesses opostos da China quanto aos mecanismos de 

ajuste, os EUA não foram capazes de executar os ajustes necessários para administrar os 

dois processos. Assim, a crise de 2008 deveria ser solucionada a partir de estratégias 

concorrentes entre os antigos sócios, ainda em abertas, que podem significar a 

transformação da própria conjunutra. 

Essa conclusão nos leva ao segundo ponto deste artigo, quanto a observação do 

desenvolvimento chinês a partir da longa duração da E-MC. Apesar de estarmos 

concentrados no tempo conjuntural atual da economia-mundo, os CSA estão 

necessariamente conectados com conjunturas anteriores que formam a longa duração da 

E-MC. Assim, a compreendemos o desenvolvimento chinês como parte da evolução da 

própria E-MC e não como um desenvolvimento autônomo que se impõe a ela. 

Observamos que a China foi capaz de se integrar a processos já em andamento na E-MC 

ao reformar seu modelo econômico e, ao manter a capacidade de atuação autônoma 

relativa, econômica e politicamente, do seu Estado, conseguiu criar uma inserção positiva 
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na economia-mundo, chegando ao ponto de ter capacidade de concorrência com o próprio 

Estado hegemônico para disputar os caminhos futuros da E-MC. 

O terceiro ponto mais importante deste artigo consiste no esforço de observar 

empiricamente essas mudanças na China e na própria E-MC. Observamos que o período 

pré-crise foi um período de aumento de dinamismo, principalmente com a formação do 

eixo sino-americano de acumulação. Por se tornar um agente essencial para a expansão 

da E-MC, houve uma grande concentração de excedentes mundiais tanto pelo elevado 

ritmo de evolução do seu comando econômico relativo, como pela ampla movimentação 

na estratificação de renda hierarquia mundial de riqueza. No período posterior à crise, 

observamos que a própria E-MC diminui seu dinamismo devido à exaustão da simbiose 

econômica entre EUA e China, refletindo numa diminuição do ritmo da evolução da 

posição da China nos dois indicadores, apesar de manter uma trajetória ascendente. 
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