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RESUMO 

 

Esta tese é um esforço para o desenvolvimento de uma análise crítica dentro da Economia 

Política Internacional no campo das Relações Internacionais. Este desenvolvimento crítico 

cumpre o objetivo de avançar com abordagens que possam contemplar novas discussões sobre 

novos objetos na Economia Política Internacional. Como preocupação inicial, a relação entre 

China e América do Sul no quadro dos financiamentos em infraestrutura guia a pesquisa para 

um conhecimento atualizado sobre o desenvolvimento do recente sistema bancário chinês. 

Esta busca cumpre o objetivo de paralelizar as transformações bancárias na China com as 

transformações do paradigma neoliberal em referência a constituição de um modo social de 

produção ancorado em processos de elevada financeirização. Argumenta-se que a China, por 

meio do seu sistema bancário, tem gerado impacto sobre prática financeira neoliberal no palco 

internacional, pois apresenta um modelo sui generis capaz de reduzir os efeitos negativos 

gerados a partir da expansão creditícia que alimenta os projetos político-econômicos do 

governo. A partir de uma leitura material-histórica observou-se um desenvolvimento 

estratégico do modelo de crédito chinês a lograr os padrões apresentados pelas Instituições 

Financeiras Internacionais sem abrir mão do poder discricionário do governo. Os resultados 

encontrados permitem observar que a China necessita manter uma constante relação creditícia 

com o setor de infraestrutura para manter equilíbrio e controle necessários para o governo 

manter o seu projeto econômico-político.  

 

 

Palavras-chave: Pensamento Crítico Gramsciano e Polanyiano. Economia Política 

Internacional. Shadow Bank System. China. Financiamento em Infraestrutura. América do 

Sul. Neoliberalismo. Materialismo Histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis is an effort to develop a critical analysis within the International Political 

Economy in the field of International Relations. This critical development fulfills the 

objective of advancing with approaches that may contemplate new discussions about new 

objects in the International Political Economy. As an initial concern, the relationship between 

China and South America in the framework of infrastructure finance guides the research to an 

up-to-date knowledge on the development of the recent Chinese banking system. This search 

meets the objective of paralleling the banking transformations in China with the 

transformations of the neoliberal paradigm in reference to the constitution of a social mode of 

production anchored in processes of high financialization. It is argued that China, through its 

banking system, has generated an impact on neoliberal financial practice on the international 

stage, since it presents a sui generis model capable of reducing the negative effects generated 

by the credit expansion that fuels the political-economic projects from the government. Based 

on the methodological order of the expanded case study, and according to Historical 

Materialism, the Chinese credit model was monitored and strategically developed to meet the 

standards presented by the International Financial Institutions without giving up the 

discretionary power of the government, which migrates from a socialist planning platform to 

an economic coordination platform. The results show that China needs to maintain a constant 

credit relationship with the infrastructure sector to maintain the balance and control necessary 

for the government to maintain its economic-political project. And for this condition is born a 

restricted neoliberal practice with punctual mechanisms of control. 

 

Keywords: Gramscian and Polanyian Critical Thinking. International Political Economy. 

Shadow Bank System. China. Infrastructure Financing. South America. Neoliberalism. 

Historical Materialism. 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir da conclusão da China como membro da Organização Mundial do Comércio, 

algumas mudanças solaparam o fluxo de capitais e de mercadoria no sistema internacional. 

Dessas grandes mudanças, novos atores financeiros institucionais passaram a galgar espaços 

por meio de investimentos e financiamentos direcionados ao sul global do Sistema 

Internacional, somando a essa região a América Central, o Caribe, a América do Sul a África 

e a Ásia.  Esse período ganha importância não apenas pela participação global dos Bancos 

Chineses voltados para os investimentos externos, mas também pelos desdobramentos que 

essa internacionalização do capital creditício da China leva às regiões de entrada deste capital. 

Em caráter geral, a presente tese ambiciona um estudo de caso ampliado, o qual ambiciona 

analisar as ações dos Policy Banks chineses na América do Sul por meio dos empréstimos 

concedidos a Argentina, Brasil, Equador e Venezuela. Esta construção ainda permitirá uma 

abordagem das relações/conexões diretas em âmbito sistêmico dentro do modelo neoliberal. 

Por certo, a China é a preocupação central, mas na esteira das práticas chinesas, alguns 

mecanismos bancários nacionais semelhantes podem ser observados. Contudo, importa frisar 

que o interesse pela teoria e prática neoliberal em âmbito sistêmico não condiciona o Estado 

social-econômico chinês a uma construção neoliberal pari passu ao ocidente, mas fomenta um 

espaço para discutir a relação entre as esferas da economia chinesa e do paradigma neoliberal, 

no cerne da escala das finanças transnacionais1. 

Parte do objeto aqui proposto alerta para a “emergência” de novas potências no 

ambiente internacional2. A escolha da China como referência para o estudo de caso ampliado 

é justificada em função das transformações econômicas neoliberais a partir da década de 

1990, como também pelos resultados destas na epiderme social e econômica nacional, em 

referência ao processo de crédito doméstico e internacional para a infraestrutura.  Por certo, 

casos como o Brasil, A Rússia e a Índia também poderiam reforçar a discussão em um recorte 

regional comparado, visto que durante a década de 1980/1990 estes atores cambiaram por 

meio das novas responsabilidades macroeconômicas em função das dívidas roladas e dos 

                                                 
1 No caso chinês, Policy Banks não tem equivalência com Bancos Públicos. Há dois tipos de Bancos na China: 

Os Bancos Estatais-Comerciais; e os Bancos considerados como Policy Banks, que são o CEXIM e o CDB. Em 

caráter geral pode-se afirmar que todos os Bancos com a maior participação de capital do Governo 

correspondem a Bancos Públicos, mas o melhor sentido para tratar os Policys Banks seria por meio da ideia de 

Bancos fomentadores de políticas públicas/privadas. Não há uma tradução objetiva, e o termo Policy para a 

China equivale ao tipo de papel desempenhado pelo Banco e não ao seu status, a considerar que todos são 

Bancos públicos. Em função desta observação, ao longo da tese o termo Policy Banks será sempre utilizado e 

fará referência ao CDB e ao CEXIM. 
2 Haja vista BRICS, IBAS, BRICSAM, BASIC, etc. 
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ajustes macroeconômicos em um consenso neoliberal como a única alternativa à organização 

social-produtiva do Estado. Ainda, a China como objeto central desta tese se justifica pelas 

transformações materiais que podem ser observadas em uma via dupla. A primeira linha se 

associa às transformações econômicas internas. E destas transformações, a evolução do 

sistema-bancário financeiro é central para a discussão sobre securitização e investimentos em 

infraestrutura. Passando para a via externa, a China ganha importância a partir das extensões 

creditícias para a América do Sul, a partir de 2005. Apesar da relação ter sido iniciada há 

pouco tempo, observa-se uma ação fortalecida, a qual se firma com a cooperação CELAC-

China e a extensão de novas estruturas de financiamento. Apesar das relações entre América 

do Sul e China apresentarem uma ordem somada a múltiplos fatores, para esta tese 

ambiciona-se avaliar as práticas creditícias. E por este recorte, a América do Sul tem maior 

peso a partir de quatro grandes Estados: Argentina, Brasil, Equador e Venezuela. Conforme 

os dados organizados pelos dois principais think tanks que observam as atividades chinesas na 

região, American Enterprise Institute e Inter-Amrican Dialogue, no cerne dos créditos a 

governos, os Estados listados se destacam na relação apresentada. 

 Logo, dessa abertura financeira decorrem impactos variados em cada Estado e, quanto 

à China, pode-se apontar que a dialética entre a prática financeira neoliberal e os 

desdobramentos sociais-produtivos tem-se um movimento contrário das experiências latino-

americanas, russo-soviéticas e indianas, apesar de semelhanças dos consensos neoliberais no 

quadro da re-financeirização que permitirá novas regiões integrarem-se à geografia do capital 

financeiro nas últimas décadas (COHEN, 2008). Quanto à dialética entre China e as práticas 

neoliberais, há uma complementaridade prudente, a qual pode ser vista com padrão no 

contexto asiático. Para Vadell (2011) os números do crescimento chinês na última década 

apontam proporcionalidade ao seu avanço externo produtivo, como também dentro do quadro 

dos investimentos externos diretos para a América Latina (Sul, Central, Caribe. Mas esta tese 

afunila-se na ordem do Sul). Logo, o combinado entre práticas neoliberais e o Estado faz-se 

ilustrar um processo no qual a China, segundo Amsden (2006), se torna um ponto fora da 

curva dentro dos exemplos de aplicação neoliberal.  

Esses desdobramentos vinculam a China ao sistema econômico internacional com uma 

singularidade na adesão e aplicação de consensos a posteriori3. Dentro dessa perspectiva, 

                                                 
3
 Arrighi (2008) destacara que não há uma adesão de Deng Xiaoping aos reagonimcs, ou ao thatcherismo, 

mas sim a elevação de outra estrutura que conserva ideias macroeconômicas em combinação a um passado 

social, material e histórico do estado chinês. 
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entre maio de 2005 e julho de 2009 os créditos, em setores produtivos latino-americanos, 

ganharam passos largos, passando de 500 milhões de dólares para 7.5 bilhões de dólares. 

Como destacado por Downs (2011), as atividades chinesas voltadas às ações em 

infraestruturas e setores energéticos ofertam movimentos variados com incorporações 

(Aluminum Corporation da China com Rio Tinto – Anglo-Australiana) e expansões no palco 

das comunicações e criações de fundos de investimentos, como o Fundo África-China de 

Desenvolvimento. Entretanto, além da prática do IED há a construção do crédito, o qual se 

diferencia por meio dos atos bilaterais que a China constrói conforme os casos abordados por 

esta tese. 

Logo, o atual momento de desenvolvimento dos investimentos e do crédito exige uma 

análise macrotemporal em um estudo de caso ampliado, o qual permite apresentar uma 

profundidade temporal comparativa entre as categorias de investimento e empréstimos na 

América Latina, recortando a América do Sul. Nessa linha, a presente tese alça uma primeira 

contribuição acerca dos movimentos e possíveis impactos causados pelos Policy Banks 

chineses no contexto da América do Sul, mas em diálogo com as estruturas sistêmicas do 

capital.  

Importa notar que o Brasil é um objeto que ampara a discussão sobre a 

transnacionalidade do capital no cerne das discussões sobre a prática financeira neoliberal, 

lembrando que, em condições distintas da ordem asiática, no Brasil o Estado e o Mercado 

foram tratados com alternância e complementaridade. (MACDONALD, RUCKERT, 2010; 

TAYLOR, 2010; BROOKS, KURTZ). Nesses termos, o quadro espacial e temporal pelo 

desenvolvimento nacional passou a ser reinterpretado como um novo-desenvolvimentismo na 

última década, a responder às medidas propostas pela ortodoxia neoliberal. Assim, alguns 

autores defendem a combinação entre Estado e mercado, sendo o primeiro o coordenador do 

desenvolvimento nacional (BRESSER-PEREIRA, 2009; BOSCHI, GAITÁN, 2008). Quanto 

à China e seu desenvolvimento, Arrighi (2008) ilustra um esforço esclarecedor expondo a 

acumulação sem despossesão efetuada a partir Deng Xiaoping. Nessa mesma há o controle do 

Estado sobre a produção e o trabalho para gerar bolsões de desenvolvimento (Township and 

Village Enterprises) no desenvolvimento de um liberalismo comercial fiel as considerações 

clássicas smithianas, o que condiciona um distanciamento ao neoliberalismo no palco 

comercial produtivo (ARRIGHI, 2008; MASIERO, 2006). A despeito do BNDES não ser 

foco desta tese, é preciso lembrar que na América do Sul o Banco brasileiro é peça única no 

quadro desenvolvimentista do presente. Este Banco não se assemelha à prática e expansão do 

China Development Bank, mas preserva as suas singularidades conforme a sua construção 
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histórica. Há 50 anos, quando o BNDE (S) foi formado, havia a necessidade de corrigir 

gargalos internos ao desenvolvimento econômico no Brasil, além de formar uma ferramenta 

anticíclica para estabilizar a economia em períodos de crise. À América Latina, o passado era 

comum a inexistência de Organizações Financeiras, nacionais e regionais, capazes de 

organizar os ativos de investimentos e as áreas de investimento na trilha do desenvolvimento 

econômico. Frente a isso, a importância do BNDES se dá para a “internacionalização” do 

capital brasileiro, com alguns casos presos à prevalência das megaconstrutoras brasileiras, 

(Camargo Correa e Odebrecht) em projetos em infraestruturas como no caso da República 

Dominicana (Hidrelétricas Pinalito, Palomino e Las Placetas), do Chile (metrô de Santiago), 

da Venezuela (metrô e hidrelétrica), e tantos outros elementos, os quais todos com peça 

financeira fundamental do banco.  

Atualmente o BNDES tem atuado de forma distinta, provendo o desenvolvimento 

nacional a partir da internacionalização do capital brasileiro. No passado, durante o governo 

JK e o governo Geisel, o Banco atuava por uma função estrutural (o financiamento interno), 

porém exercida com objetivos variados, dos quais muitos dialogam com as estruturas do 

sistema econômico internacional. Assim, no período JK, segundo Tavares e outros (2010), 

buscou-se o financiamento à indústria, mas aos poucos direcionou maior parte dos recursos 

para a infraestrutura nacional configurando o primeiro ciclo endógeno de desenvolvimento 

nacional4. No segundo exemplo, no âmbito da política externa, o Governo Geisel deu origem 

ao Pragmatismo Responsável, o qual somava um alinhamento aos EUA com uma busca pela 

“globalização das relações internacionais” (LIMA, 2005; PINHEIRO, 2000). Em função das 

estruturas críticas do momento, ligadas à crise americana, os dólares formados a partir das 

crises do petróleo tiveram seu peso, as bases do IIPND traziam na substituição de importações 

o aumento da capacidade energética, a produção de insumos básicos e de bens de capital. 

Nesse período, o II PND recuperou o caráter desenvolvimentista e se diferenciou das ações 

econômicas anteriores favorecendo investimentos industriais privados com uma participação 

reduzida do Estado a sintetizar uma maior transferência de recursos, captados pelo Banco, por 

meio das suas subsidiárias (AGUIRRE, SADDI, 1997; TAVARES, et.al, 2010). A partir da 

década de 1980, nota-se uma nova mudança por meio da descaracterização do provimento 

financeiro desse mesmo banco, em função da crise do estado de bem-estar social. Logo, há o 

                                                 
4 A estratégia fora erguida em três passos: primeiro, a criação da Superintendência da Moeda e do Crédito que 

facilitava a importação de maquinas e tecnologia sem taxações cambiais; segundo, buscar nas fontes 

internacionais (BIRD e Bancos privados de financiamento), próximas aos EUA; e terceiro, por créditos 

subsidiários selecionados pelo governo para investimento em infraestrutura e produção para exportação 

(protegida) (PINHO NETO, 2010). 



22 

 

encurtamento dos recursos externos o desenvolvimento e a reorganização do Banco como 

ferramenta de expropriação das empresas nacionais em favor dos investimentos internacionais 

(BADDINI, 1998).  

A despeito da importância do BNDES para a América Latina, assim como para a 

África, a presença financeira da China na América do Sul não permite a construção de um 

quadro competitivo por investimentos e expansão do crédito entre o banco brasileiro e o 

China Development Bank - CDB. Criado em 1994 o CDB é o pilar de ordem para o 

desenvolvimento da China. Em um formato distinto do BNDES, o CDB foi criado para 

solucionar, em um primeiro momento, o caos dos créditos podres dentro do sistema bancário 

chinês. Quanto ao banco brasileiro, este fora criado sob a necessidade de se organizar uma 

estrutura de investimentos em uma plataforma não inflacionária e sem pesos elevados sobre a 

estrutura fiscal do Estado. Apesar de serem Bancos de Desenvolvimento, cumprem papeis 

distintos para o capitalismo brasileiro e para o capitalismo chinês. 

A importância da China para o sul global se materializou há menos de duas décadas. 

Mas apesar do curto período, comércio, investimentos e créditos são as pontes de elevado 

acesso que sustentam a complexa internacionalização chinesa. Como destaca Vadell (2011a; 

2011b; 2010), nos últimos anos o movimento da China para a América Latina tem se 

aprofundado, haja vista a condição atual chinesa como o principal parceiro comercial de todos 

os países da região. Ainda, em uma unidade no âmbito da cooperação sul-sul pode-se afirmar 

que há um quadro de favorecidos em ambos os lados, com cenários positivos para o futuro 

(SILVA, 2004; HAIBIN, 2010).  Logo, as ações chinesas voltadas para a América do Sul 

formam a preocupação central da pesquisa em função da condição substancial das finanças 

chinesas por meio do crédito para a região, assim como para o sistema financeiro 

internacional.  

Geograficamente, cada espaço apresenta exemplos distintos em função das 

especificidades do desenvolvimento (SILVA, 2004). Entretanto, concretizam uma nova 

prática a partir da qual a Ásia e a América do Sul passam a se somar para a contínua 

necessidade da reprodução do capital. Para Sá (2011), tal aproximação traduz-se em um ponto 

crucial de atividade vinculada aos Países Emergentes pelo surgimento de uma nova estrutura e 

de um novo bloco com vigor e relevância no sistema internacional para além das amarras dos 

antigos G’s.5. 

                                                 
5 Carvalho (2009) reforça a pluralidade entre BRIC’s e a perspectiva de Investimentos. Aqui são traçadas linhas 

destacáveis sobre como a atração de Investimentos Externos Diretos e o vigor dessa ação é fundamental para a 

estruturação do comercio exterior dos países do bloco. 
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Ainda, Vadell (2011a, 2011b) e Tepasse (2010) apontam para os movimentos 

torrenciais da oferta e da demanda chinesa. Oferta que para Tepasse (2010) expõe ameaças e 

possibilidades mercadológicas. Enquanto Vadell, como já destacado, indica o poder e a 

capacidade demandada pelo consenso do pacífico quanto aos seus arranjos econômicos e 

políticos. Uma indicação corroborada por ambos é a presença chinesa pela demanda de 

recursos energéticos e matéria-prima, tornando-se parceira central em um período de 

desenvolvimento e acumulação de capital para a região. Segundo Tepasse (2010) a principal 

ameaça do novo consenso é a real reprimarização da economia brasileira, destacando o Brasil 

como principal ordem industrial da região, ponto que surge como entrave frente ao mercado 

internacional de manufaturas, porém pavimenta outras possibilidades com as acumulações 

produtivas provindas do campo. Tepasse (2010) parte de uma perspectiva cepalino-

desenvolvimentista, a qual sugere estar em conflito e sob reformulação devido aos ganhos e às 

perdas brasileiras. Ambos os autores expõem dados e ideias que atualizam as preocupações 

acerca da “doença holandesa”, a qual é símbolo do desequilíbrio entre escalas e características 

produtivas6.  

Contudo, os parágrafos anteriores buscam ilustrar o quão pertinente é o problema de 

estudo apresentado: as atividades dos Bancos Nacionais de Desenvolvimento, ligados à Rede 

de Policy Banks de Desenvolvimento da China, na América do Sul e a relação global desta 

interação aferida para modelo neoliberal atrelado ao modo social de produção do capital7. 

Apesar de o recorte geográfico guiar a pesquisa para a América do Sul em razão da trilha 

material do crédito, não se pode perder a perspectiva sistêmica pelo desenvolvimento 

econômico em diálogo coma teoria e prática neoliberal no modo social de produção do 

capital. Por isso, demarca-se essa pesquisa a partir de 2001, momento no qual a teoria e a 

prática neoliberal entram em sua crise global, bem como momento no qual os Policy Banks 

chineses passam a apresentar uma pré-ação para a internacionalização/transnacionalização 

financeira. Todavia, é a partir de 2006 que os créditos se tronam abundantes para a região.  

Acerca da cultura teórica apresentada pela presente tese, elabora-se um quadro crítico 

vinculado ao materialismo histórico, uma vez que o arranjo de ideias produzido a partir de 

Gramsci e de Polanyi reforçam o recorte temporal, os objetivos e a importância do problema 

                                                 
6 Neste ponto permite-se explicar o recorte da América do Sul e não a observância sobre toda a América Latina.: 

A prática de crédito para as commoditties, o que exclui América Central e Caribe, deixando Estados relevantes 

como México e Cuba fora do recorte da tese. 
7 A despeito da maior participação do China Development Bank na América Latina, observa-se que a interação 

de ativos entre os bancos vem a compor uma rede que torna imbricada a composição do capital. Nesse sentido, 

essa rede é formada por: (a) China Development Bank (CDB); (b) China-Africa Development Bank (CADB); (c) 

China Construction Bank; (d) Eximpor-Import Bank of China; (e) Novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS 

- NBDB; e (f) Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura - BAIII.  
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destacado. Nesse ensejo, questiona-se: as práticas financeiras da Rede Chinesa de Policy 

Banks e Estatais-Comerciais representam um momento histórico em um processo de mudança 

ou de restauração do sistema econômico e financeiro internacional? Esse problema se 

organiza em detrimento da continuidade das práticas neoliberais no sistema internacional a 

despeito das diversas perdas materiais e consensuais sobre o modelo desde 2001 e, mais 

especificamente, após 2008, ponto aclarado por Callinicos (2010). Nesses termos, 

concomitante aos entraves e instabilidades do modelo, há um avanço de práticas de 

investimentos inovadoras no sistema internacional. Logo, uma possível relação entre esses 

dois tentos formula a preocupação geral da presente tese. 

Nessa linha, argumenta-se que há indícios de uma revolução passiva gramsciana, 

alimentada por um duplo movimento polanyiano, no quadro econômico-financeiro global, 

erguida por forças econômico-sociais no processo de alavancagem, acumulação e circulação 

de capital. A despeito da sua globalidade, esta restauração financeira é principiada pela China 

e pouco se observa a respeito do seu transbordamento para o sistema internacional. Esse 

processo opera por meio das condições criadas para um continuísmo de força política de uma 

prática financista transnacional, ponto argumentado por Gill (1995, 2000) e Robinson (1998, 

2012), acerca do processo de transancioanlização do capital e, logo, da constituição de uma 

classe financeira à mesma estrutura que atua por criar, não ordenadamente, mecanismos para 

ampliar o processo de expansão do capital líquido. Argumenta-se, ainda, que de forma 

alternativa e/ou auxiliar, há um período pós-neoliberal, pelo qual os bancos nacionais de 

desenvolvimento dos países emergentes atuam como parte fundamental da 

reforma/restauração do sistema capitalista internacional materializando o capital fictício e 

reforçando práticas através de mais um diálogo ente Estado e Mercado (embedded 

neoliberalism) na história; ou o desenvolvimento desigual e combinado traduz, pela geografia 

do capital, um espaço para materializar e securitizar as finanças dos países em 

desenvolvimento por meio de investimentos em infraestrutura, em longo prazo, por meio dos 

Bancos Nacionais de Desenvolvimento; e, por fim, ordena-se uma revolução passiva que 

determina a atualização do bloco histórico neoliberal reforçando-o por meio de um 

contramovimento restaurativo, o qual abriga a atualização de uma prática por agentes antes 

excluídos e novos do processo de formação do capital líquido. 

Nesse sentido, ambiciona-se apresentar uma pesquisa e uma análise crítica na Área da 

Economia Política Internacional / Relações Internacionais, com atenção voltada ao tema do 

desenvolvimento econômico e da governança econômico-financeira internacional. Aborda-se 

essa construção por meio de uma perspectiva crítica e material histórica via as bases 
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gramscianas (e neogramscianas) e polanyianas (e/ou neolpolanyianas), em seu quadro 

epistêmico teórico.  

A pesquisa tem como objetivo geral realizar uma análise macro-histórica com níveis 

de análise integrados sobre os investimentos dos Policy Banks chineses, mas com maior rigor 

sobre o CDB. Com o intuito de se lograr tal resultado, apresenta-se uma comparação atrelada 

aos investimentos e aos créditos da rede de sino-bancária com intuito de aclarar as práticas de 

financiamentos e, principalmente expor os principais projetos de financiamentos na América 

do Sul. Essa ordem permite e exige discutir o processo de banking na China (a alavancagem 

chinesa) e os mecanismos de securitização dos investimentos por meio dos recursos alocados 

nos projetos de infraestrutura. Esse conjugado de ações específicas norteará o 

desenvolvimento dos capítulos reservados às questões empírica da tese, os quais precisam 

também contemplar, em caráter conclusivo, uma comparação acerca das práticas econômicas 

da China na América do Sul nos últimos 15 anos, bem como apresentar e avaliar cenários de 

desenvolvimento que se configurara aos sul-americanos por intermédio dos dados atrelados ao 

crédito chinês para ilustrar os caminhos entre as forças da submissão e da autonomia das 

políticas econômicas na região frente a uma nova origem de torrente de capital. 

A proposta apresentada terá o seu desenvolvimento dentro da comunidade da EPI/RI, 

a qual é uma comunidade de ideias, uma vez que, no passado, abriu-se espaço para uma série 

de análises críticas sobre questões materiais e históricas relacionadas aos desdobramentos 

políticos e econômicos das crises vividas a partir das décadas de 1960/708. Este 

desenvolvimento da EPI/RI ilustra a sua importância e torna o campo uma estrutura crucial 

para pensarmos criticamente os desdobramentos posteriores a tal momento (crucial para as 

RIs como para a organização social e produtiva internacional) (MORTON, 2005b)9. Nesse 

sentido, formula-se um arranjo em busca de uma contribuição inovadora dentro de um 

programa de pesquisa marxiano em Economia Política Internacional, compreendendo que a 

instrução metodológica do materialismo histórico, associada à composição dialética entre 

modos sociais de produção, bem como dentro dos modos sociais de produção. Assim tem-se o 

núcleo do programa apresentado.  

Sustentando-se nas colocações de Burawoy (2009), um programa de pesquisa surge 

para proteção de premissas e cria uma defesa progressiva do hard core expandindo cinturões 

                                                 
8 Como Gowan (2009), há a necessidade do olhar retrospectivo, e específico sobre a década de 1970 para a 

compreensão dos arranjos e alterações atuais do capitalismo internacional. 
9 O presente projeto se sustenta nas interpretações da Economia Política Internacional a partir de uma leitura 

crítica. 
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teóricos de defesa com intuito de se resolver as anomalias frente aos novos problemas da 

realidade. Para o autor, o marxismo sociológico é um exemplo desse processo e, como tal, 

opera via a proximidade entre Antonio Gramsci e Karl Polanyi como fundamentos de uma 

revisão ao marxismo ortodoxo dentro do pensamento crítico ocidental (BURAWOY, 2003).  

Logo, a presente tese indicará um quadro análise que possa enriquecer as pesquisas em 

RI/EPI, a partir da academia brasileira, mirando as atuações dos Estados do Sul no contexto 

do sul global. Assim, a articulação teórica se desdobra em duas categorias: 1 - o vocabulário 

crítico conceitual gramsciano/neogramsciano associado às perspectivas polanyianas; 2 – as 

relações entre a geografia e os movimentos do capital no sistema internacional dentro do 

desenvolvimento desigual e combinado.   

Pode-se observar, conforme Ramos (2011), que a partir da transformação da política 

internacional por meio do G7/8 nota-se a participação mais efetiva de Estados que, desde as 

primeiras cúpulas do Grupo (perpassando pela cúpula de Versalhes, ainda a citar os acordos 

Plaza, e Plaza invertido), não estavam associados às rodadas de negociações que tratavam 

acerca da desvalorização cambial, bem como a liberdade do trânsito de capitais. Ora, percebe-

se que a demanda do Sul, dentro do quadro econômico internacional, estava esvaziada e não 

se percebe, até o final da década de 1990, o sentido de “emergência” que tem sido cunhado 

hoje. Como coloca Kirton (2005) a partir de 1999 outros estados adentram ao debate da 

economia política internacional em relação ao seu arranjo direto de poder. Reuniões e 

decisões por reformas das velhas estruturas institucionais são instigadas por países compostos 

por blocos variados (KIRTON, 2005; LIMA, 2010). Para Kirton (2005) este ponto expõe 

interesses normativos econômicos que, a partir de então, entram em um debate mais acalorado 

em função do crescimento e participação de novos “questionadores”. Ora, uma nova postura, 

mas não necessariamente uma nova ordem, aguça questionamentos acerca de um 

comportamento atualizado de poderes emergentes. De toda forma, há um novo quadro de 

circulação do capital que permite compreender a importância de uma nova geopolítica 

econômico-financeira concomitante ao surgimento da emergência de diversos atores há a 

expansão do capital chinês inundando o sul-global. 

Ainda, Huelz (2009) resume a apresentação de concepções variadas, as quais foram 

erguidas por vias estrutural e/ou estatística, comportamental e funcional para compreender a 

emergência dos atores. Em síntese, o arranjo atual das novas potências vincula-se em uma 

“nova economia política” através de cinco hipóteses. Dessas, algumas se destacam como: a - 

as potências emergentes (capitalismo não tardio) seriam aquelas que se situam em contextos 

diferentes das economias industrializadas, mas com influência na economia global atual em 
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função das capacidades econômicas desenvolvidas; b - tais potências teriam um caráter 

“reformador”; c - seriam potências regionais. Lima (2010) faz lembrar que as questões 

conceituais não são unanimes e diversos arranjos têm sido tentados. Mesmo assim, pouco se 

avalia a questão da emergência, dentro da governança econômica e financeira internacional, 

na relação entre as estruturas produtivas dos países de renda média com as estruturas globais 

para o acúmulo de capital. Há uma circulação do capital portador de juros que não é tomada 

como variável para se avaliar a condição da emergência de alguns Estados, em termos sociais-

produtivos. 

Nessa linha, alça-se a exposição de um novo objeto, que emerge a partir das ações dos 

Policy Banks de desenvolvimento gerando transbordamento em uma região com histórico em 

retardo econômico e com ambição pelo desenvolvimento.10 Todavia, possibilita-se a produção 

de uma variável alternativa voltada à compreensão da emergência. Para tanto, de Huelz a 

Jordaan (2003), em um quadro amplo dentro desse debate, o arranjo do capital 

fictício/portador de juros e a necessidade de investimento constante em infraestrutura não tem 

sido tratado. Logo, a partir desse elemento, almeja-se elaborar um novo entendimento para 

contribuir com debate acerca da condição da emergência que, empiricamente, perpassará os 

casos dos investimentos chineses na América do Sul.  

Frente ao campo da Economia Política Internacional, anseia-se por estabelecer um 

diálogo dentro da perspectiva crítica por meio das ideias de Antônio Gramsci e Karl Polanyi. 

Esse combinado não tem sido comum dentro da EPI, salvo os trabalhos de Burawoy (2003) 

pelo marxismo sociológico, como Block. Em referência a Block (2008), o autor indica 

esforços para aproximar o duplo movimento para as questões da EPI, mas um esforço mais 

seguro acerca da abordagem dos autores citados é visto em Gill (1995), teorizando sobre o 

período neoliberal na década de 1990 e seus possíveis efeitos que vieram a se confirmar no 

novo século. Apesar da sua importância, o estudo de Gill (1995) não alerta sobre a restauração 

do capital via uma revolução-restauração ou revolução passiva. Mas o autor ainda busca 

constituir um quadro com as ideias de Braudel, Marx e Gramsci, com um mapa conceitual par 

ilustrar a dialética histórica entre as velhas e novas ordens mundiais.  

                                                 
10 As outras duas concepções: a - identidade internacional forte, baseada em uma visão de mundo clara e 

compreensão geral sobre o papel do Estado na ordem; b - comportamento influenciado por agenda global 

distinta, sem necessariamente requerer algum senso de moralidade para envolvimento. Ambos também 

importam, mas são deixados de lado para simplificar a ilustração da autora. Quanto ao primeiro, a discussão 

sobre a clara visão de mundo e compreensão geral, sobre a China, há muitos complicadores. O Prórprio Buzan, 

citado nesse projeto, alerta para essa incerteza sobre o papel da China. Quanto ao segundo ponto, acerca da 

pragmaticidade, esse ponto melhor se aloca na prática chinesa, uma vez que o Brasil, na perspectiva global 

ambiental, tem usado de tons moralistas para diversificar a sua agenda. 
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 Logo, a relação Gramsci e Polanyi favorece uma compreensão das transformações 

decorridas a partir do advento do neoliberalismo e da sua crise no final de século XX, 

pressupondo uma atualização histórica que poderia ser compreendida por meio do diálogo 

entre a economia crítica e a leitura crítica do marxismo sociológico, o qual é permeado de 

pelas interpretações polanyianas e gramscianas. Por isso tem-se uma nova relação, a qual, 

pela EPI, indica a construção de novos cinturões reflexivos ao programa de pesquisa 

marxiano para lidar com novos problemas e as anomalias anteriores apresentadas. Nesses 

termos, as ações restaurativas/reformuladoras de uma ordem econômica política internacional 

se aproximariam dos apontamentos gramscianos e neogramscianos acerca da hegemonia e 

suas capacidades de restauração, a qual, para Gramsci, é identificada através da revolução 

passiva11. Quanto à Polanyi, preserva-se as preocupações sobre as formações políticas, 

econômicas e sociais ilustradas por meio da abstração do duplo-movimento, o qual seria 

composto pelos movimentos do mercado em favor da acumulação de capital; e pela ação do 

corpo social, o qual fundaria mecanismos variados de autoproteção após a criação de uma 

“sociedade de mercado” (Polanyi, 2000).  

As anomalias de cada abordagem se reservam em apanhado aos limites de uma 

Revolução Passiva ancorada ao nível sistêmico por meio de práticas econômicas 

neoliberalizantes e, quanto a Polanyi, não apenas o retorno de uma ordem (neo)liberal, mas 

pelas constantes restaurações que esta mesma orquestra, em níveis variados, por meio de 

contra-respostas ao período de crise que o modelo neoliberal, em termos práticos, vem a 

apresentar desde a década de 1970. Importa afirmar que Gramsci e Polanyi não têm as 

respostas para os problemas de hoje, porém há uma contribuição para se pensar em um modo 

gramsciano e polanyiano o que permite compreender a relação entre o passado e o presente 

das superestruturas históricas, haja vista que a análise buscada se dará por vias qualitativas e, 

nesses termos, a relação com abstrações conceituais é exigência para o diálogo entre o 

empírico e o teórico (COX, 1995, GILL, 1995, SILVER, ARRIGHI, 2003; BIRCHFIELD, 

1999).  

Especificamente a revolução passiva gramsciana ocorreria onde e quando 

(tempo/espaço) a hegemonia apresentasse falhas a pressupor a assimilação de novas ideias. 

Assim, “transformações” circunstanciais seriam necessárias frente à ameaça de mudança 

absoluta do modo de reprodução social da classe dirigente em detrimento da sua crise 

                                                 
11 Segundo o autor há um maior desenvolvimento da “tese”, tendo em vista que seus esforços são elencados com 

intuito de blindar a mudança, a desenvolver “todas as suas possibilidades de luta, até capturar os supostos 

representantes da antítese: exatamente nisso consiste a revolução passiva ou revolução-restauração” (GRAMSCI, 

2011, p.318, q.15). 
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endógena na capacidade de liderar, consensualmente, uma superestrutura material e 

ideacional (GRAMSCI, 2011a).  

Quanto ao Duplo Movimento em Polanyi, compõe-se por uma dinâmica interior na 

relação entre a economia de mercado capitalista e a sociedade12. Nas palavras do autor:  

 

Durante um século a dinâmica da sociedade moderna foi governada por um duplo 

movimento: o mercado se expandia continuamente, mas esse movimento era 

enfrentado por um contramovimento que cercava essa expansão em direções 

definidas. Embora tal contramovimento fosse vital para a proteção da sociedade, ele 

era, em última analise, incompatível com a autorregulação do mercado e, portanto, 

com o próprio sistema de mercado (POLANYI, 2000, p.161). 

 

Nessa linha, há um quadro das forças do mercado pelo princípio do laissez-faire em constante 

embate com o princípio da proteção do corpo social em função das suas deteriorações 

(BLOCK, 2008). Em Polanyi citam-se as forças de mercado, todavia o autor compreende esse 

mercado como uma força política, e neutral/estrutural. Como bem destaca: 

 

o caminho para o mercado livre estava aberto e se mantinha aberto através do 

incremento de um intervencionismo continuo, controlado e organizado de forma 

centralizada (...) e tornar a ‘liberdade simples e natural’ de Adam Smith compatível 

com as necessidades de uma sociedade humana era tarefa assaz complicada (Idem, 

p.172). 

 

Nesse sentido, o contramovimento é a resposta institucional ao citado “moinho satânico” da 

economia de mercado, que é construído por meio das ações políticas do Estado e pela própria 

sociedade. 

Há uma leitura acerca da “mudança/restauração”, a qual aponta para o retorno do 

Estado em “parceria” com o mercado em uma ação contrária as postulações de Washington 

em 1990 (MACDONALD, RUCKERT, 2011; WJUNISKI, FERNANDEZ, 2010). Cerca 

dessa primeira perspectiva, Harvey (2011) traduz, em congruência às origens inerentes do 

capitalismo em sua constante busca pelo crescimento (em cerca de 3% a.a.13), o que favorece 

                                                 
12 Sua definição: “um sistema econômico controlado, regulado e dirigido apenas por mercados; a ordem na 

produção e distribuição dos bens é confiada a esse mecanismo autorregulável. Uma economia desse tipo se 

origina da expectativa de que os seres humanos se comportem de maneira tal a atingir o máximo de ganhos 

monetários. Ela pressupõe mercados nos quais o fornecimento dos bens disponíveis (incluindo serviços) a um 

preço definido igualarão a demanda a esse mesmo preço” (POLANYI, 2000, p.90). 
13

 Neste crescimento o objetivo é a acumulação constante de capital, além do reinvestimento do mesmo a partir 

do lucro. Desde então, melhorias na produção e mudanças físicas do meio têm sido formas de absorver tal 

reinvestimento. O autor expõe que para o capital circular e manter seu nível de crescimento, alguns pontos são 

fundamentais: a diferenças comparativas geográficas, as quais acusam melhores espaços para os lucros 

(produção, trabalho a baixo custo); e a superação de todo e qualquer entrave para a circulação do capital. 

Barreiras para a acumulação devem ser quebradas, a o capital deve ser visto como o sangue (venoso) em 

circulação em um corpo. 
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uma intransigência entre crescimento econômico associado às crises variadas. Estas crises 

retratam a urgência pela materialização do valor fictício do capital, em um mundo 

financeirizado ou inundado pela superacumulação creditícia. Nessa linha, as transformações 

decorridas a partir da década de 1970 geraram as melhores condições para o acúmulo do 

capital financeiro com maior proximidade a crises, como também a atual possibilidade de um 

“novo” projeto de desenvolvimento como uma resposta e/ou movimento em favor de um 

modelo hegemônico, haja vista sua possibilidade em favorecer o direcionamento de 

investimentos no espaço através das ações (going out) economias emergentes.  

Fernand Braudel, por sua compreensão estrutural da história, também se associa a tal 

composto teórico. Por meio da compreensão da longue durée, frente à reprodução histórica 

dos eventos curtos e desassociados, afirma-se que há o envolvimento de aspectos do dia-dia 

que são reproduzidos por meios de ações, gestões, etc, e mentalidade que formam as 

regularidades históricas, em um processo de gestão da história repetida. Gill (2008) se esforça 

para tratar Marx, Gramsci e Braudel em um quadro teórico-metodológico, pelo qual a 

transformação passa a implicar uma mudança fundamental, ou de qualidade estrutural nas 

ordens mundiais, a tocar processos que se sedimentam em práticas diárias particulares, a um 

amplo escopo de práticas sociais e culturais. Segundo o autor, Braudel importa junto a 

Gramsci e a Marx, uma vez que incorpora todos os ingredientes do poder e de sua reprodução 

social por meio de estruturas que constituem o limite do possível nas revoluções históricas. 

Gill (2008) reafirma que a grande contribuição do pensamento braudelalino se dá no foco dos 

aspectos estruturais de continuidade e mudança, bem como ao alerta às análises de 

perspectiva histórica imediata para se compreender eventos, por meio de uma leitura 

narrativa, o que seria um problema. Frente a isso, as continuidades estruturais proveriam 

constrangimentos e limites para as possibilidades políticas e econômicas, partindo de 

diferentes classes e grupos sociais, assim como também governos e ordens institucionais 

variadas. Logo, tais estruturas se sedimentam como formas de poder, uma vez que passam a 

conduzir e a constranger alternativas e apenas a existência de longos períodos auxiliaria a 

identificar a emergência e a consolidação de estruturas sociais particulares (massa, consumo, 

produção, etc.) e instituições (formas de Estado). Nesse sentido, a importância 

teórico/metodológico de Braudel se assenta na dialética da duração que, para Gill (2008), há 

uma intensa correlação entre níveis simples (lower) e complexos (upper) da economia 

política. Essa preocupação, integrada às práticas econômico-financeiras chinesas permitirá, 

também, discutir a hipótese acerca da restauração neoliberal por meio da expansão do crédito 

dentro do quadro infraestrutural sul-americano. 
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De forma geral, a análise comparativa proposta relaciona, hipoteticamente, uma 

construção de um contramovimento a partir dos limites sociais e produtivos da ortodoxia 

revividas em privatização, desregulamentação ou re-regulamentação e liberalização para o 

livre fluxo do capital (SCHOLTE, 2004). Todavia, a qualidade e a densidade geográfica dessa 

nova prática poderiam induzir ao fortalecimento das velhas estruturas neoliberais, ou ao 

primeiro passo para o desafio da hegemonia da prática neoliberal no Sistema Internacional. 

Em termos metodológicos, busca-se uma análise crítica compreensiva sobre os 

investimentos materiais dos Policy Banks da China na América do Sul e o diálogo desta 

prática com as estruturas globais para a ampliação do capital financeiro, assim como para a 

estabilidade do setor financeiro-bancário chinês. Por esse meio confirma-se a “necessidade de 

se recorrer de preferência a uma definição que ponha em evidência o significado dos dados do 

que a uma definição restrita e técnica que implicaria um compromisso inabalável de não 

utilizar a quantificação” (LESSAR-HÉBERT, 1999, p.32)14.  

Seguindo essa orientação, Lijphart (1971) afirma que o método comparativo, que será 

contemplado, apresenta uma verossimilhança à lógica experimental e para a estatística, porém 

difere em função do número de caso sob a análise. Todavia, o maior problema para tal método 

se assenta na pluralidade de variáveis associadas em um reduzido número de casos, os quais 

serão na tese representados pelas áreas de investimentos em mineração, energia e transportes 

em Argentina, Brasil, Equador e Venezuela. O mesmo autor aponta caminhos necessários 

frente às dificuldades, como a busca por conceitos que ajudam a compreender os elementos 

específicos.  Assim, pela busca de uma variável cross-histórica para poder expor a intensidade 

do período neoliberal frente ao momento atual dos créditos chineses na América do Sul, 

abordar-se-á as variações deste capital conforme as instabilidades econômico-financeiras 

chinesas e os seus desdobramentos para a região, a fim de clarear o volume de financiamentos 

dos Policy Banks chineses frente ao passado de investimento e crédito das Instituições 

Financeiras Internacionais - IFIs na América do Sul. Em um segundo momento, busca-se 

aclarar a característica desse investimento associado ao seu fim, qualificando o volume por 

área geográfica conforme quadro de investimento determinado; em uma terceira estratégia, 

recorre-se à discussão da alavancagem de capital dos Bancos, a exigir uma distinção entre a 

produção de capital fictício em face da ampliação dos ativos financeiros em um processo de 

                                                 
14

Tais pontos podem ser relacionados à concepção gramsciana acerca do paradigma positivista. Logo, o autor 

italiano explana sobre a importância de findarmos com a concepção neutral e pura da razão empirista/positivista; 

para tanto desenvolve tal objetivo através da compreensão histórica sobre o próprio paradigma. Nesses termos, 

conservar-se-ia o “purismo racional científico” para ser lido em uma análise material histórica e crítica (Gramsci, 

2011).  
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endividamento (securitizado) dentro e fora dos Estados; por fim, realiza-se listam-se os 

setores em infraestrutura e o nível/quantidade de financiamentos na América do Sul após os 

períodos de superacumulação financeiras na China. 

Essa sequência de ações importa para se avaliar os argumentos apresentados, os quais 

exigem o meio geográfico para avaliar a condição ou possibilidade de restauração do capital. 

Esta ação envolve a construção de uma agenda/prática política e econômica voltada para o 

fortalecimento das estruturas financeiras, restaurando-as, ao invés de custear o 

desenvolvimento por meio de modelos ao modo social de produção do capital. Como modelo 

de modo social de produção, logo, a prática neoliberal pode restaurar e/ou apresentar uma 

etapa de sua mutação sistêmica a partir da complexidade dos créditos na América do Sul. Para 

tanto, deve-se recordar que o neoliberalismo foi tratado como um pacote de políticas 

macroeconômicas para os países em crise, mas amplia-se essa colocação, compreendendo o 

neoliberalismo como uma estrutura de governança que encapsula uma transformação orgânica 

nas relações políticas, na organização produtiva e social, sob uma crença de liberdade 

individualista e neutral de se organizar o tempo e o espaço que se sustenta por uma 

perspectiva de classe. Logo, "suas criações, inevitavelmente, envolvem uma coevolução 

regional de formas tecnológicas e organizacionais, relações sociais, relações com a natureza, 

sistemas de produção, modos de vida e concepções mentais do mundo” (HARVEY, 2011, 

p.160).  

Esta pesquisa, por fim, será organizada por um estudo de caso ampliado, método 

trabalhado por Burawoy (2009) e voltado para, em primeira instância, o quadro da etnografia. 

Todavia, como bem expõe o autor em sua construção metodológica, é uma abordagem que 

pode ser expandida a outras bases do conhecimento, a mesclar e a apresentar novas 

possibilidades. Seguindo a ideia central do autor, bem como a sua indicação para inovar o 

método, o estudo de caso ampliado se sustenta em alguns princípios. Seriam estes: a extensão 

do observador sobre a comunidade a ser estudada, evitando a separação entre sujeito e objeto; 

o acompanhamento do ritmo da vida dos observados por uma observação isolada ou 

(observação participante). A extensão das observações sobre o tempo e o espaço, para 

compreender no nível micro as reproduções das macro-estruturas do sistema, seja pela lógica 

da hegemonia ou das suas contradições; e como outro passo um quadro dialético a integrar 

níveis de análise; por fim, o último princípio traduz-se na extensão da teoria, pois por meio do 

quando teórico observa-se e identificam-se as forças relevantes em choque na realidade 

observada.  
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Substituindo a estrutura da etnografia tem-se, como estratégia mais segura, o quadro 

do monitoramento do crédito pela participação na pesquisa e análise de documentos e 

relatórios sobre investimentos/financiamentos em infraestrutura junto aos think tanks que 

monitoram a relação China/América Latina, bem como por meio do Bank for International 

Settlements – BIS e do Financial Stability Board - FSB. Esta variação assegura ainda a 

questão da co-presença internacional/local, ponto tido como relevante para acompanhar o 

processo no quadro etnográfico utilizado em primeira ordem pelo autor. 

Burawoy (2009) afirma que a produção se torna reprodução apenas sob uma estrutura 

particular de poder. Estendendo essa lógica à prática chinesa é necessário avaliar a reprodução 

do crédito chinês sob as circunstancias da atualização histórica do sistema econômico-

bancário da grande potência asiática. Logo, o autor defende que podemos converter um 

conhecimento situacional dentro de um problema de processo social porque regimes de poder 

estruturam as situações em processos, apresentando variações e preservando práticas. Nesse 

sentido, exige-se alertar sobre a forma na qual os créditos financeiros para a infraestrutura são 

pensados internacionalmente e praticados localmente pelos agentes financeiros de 

desenvolvimento nacional. Assim, no sentido para se observar o comportamento e interpretar 

as transformações no âmbito do trabalho, no palco social, o mesmo pode valer para a 

economia política pensando a questão dos financiamentos em infraestrutura. Em ambos os 

casos há um regime de poder que estrutura as situações em processos: os investimentos 

chineses como situações engessadas em um processo atrelado à ampliação do capital. Logo, 

seguindo a lógica proposta por Burawoy (2009), uma situação social se torna um processo 

social porque a ação social pressupõe e reproduz um regime de poder. 

As técnicas de pesquisa que nutrirão o método dialogam com a busca do estudo de 

caso ampliado/estendido seguirão alguns passos: a - organização e distribuição dos capítulos 

da tese seguindo os temas centrais: 1 – Programa de Pesquisa / Conceitos e Cultura Teórica; 2 

- Contexto histórico do desenvolvimento econômico internacional; 3 – o modelo neoliberal; 

Investimentos Externos (atores, mecanismos e práticas atuais) e Crédito/ Financiamento 4 - 

Elaboração das informações institucionais dos Objetos do Estudo em diálogo ao processo de 

desenvolvimento recente (a partir do período neoliberal); 5 - Exposição dos dados 

organizados; 6  - Comparação macrohistórica do desenvolvimento nos países selecionados da 

América do Sul; 8 - Elaboração da tese conforme a seguinte lógica: organização dos dados 

(primários e secundários) na América do Sul atrelados aos financiamentos disponibilizados 

por Thinks Tanks; elaboração e comparação de dados associados às bases estatísticas via 

CECHIMEX, la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, InterAmerican 
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Dialogue, Heritage Foundation e American Enterprise Institute acerca dos investimentos 

chineses a fim de sintetizar a questão do IED; análise dos Relatórios das Organizações 

Internacionais voltadas para o monitoramento dos Investimentos Externos ao quadro 

infraestrutural, e por fim organizar as áreas de atuações dos bancos / o processo de 

alavancagem de capital via securitização do crédito / a estrutura da instituição. Este processo, 

por fim, exige uma revisão do quadro conceitual gramsciano, neogramsicano e polanyiano 

para a construção do capítulo teórico mantendo o fio crítico dentro da Economia Política 

Internacional em Relações Internacionais. 

Listadas essas relações, o segundo capítulo está organizado para tratar da organização 

metodológica, a qual permite elaborar uma discussão acerca do campo da EPI/RI. Essa 

discussão é relevante por criar espaço para apresentar a localização desta tese dentro do 

campo científico da EPI. É neste capítulo que o Materialismo Histórico é resgatado sob a 

ambição de recuperar o sentido marxiano clássico, a fim de apresentar um sentido revigorado 

do método para a EPI. O terceiro capítulo, de natureza teórica, objetiva apresentar as 

proximidades entre as leituras gramscianas e polanyianas. Este capítulo busca manter a 

cadência de organização das ideias vinculada ao método do Materialismo Histórico, o que 

contribuirá para a elaboração investigativa da tese em EPI. Neste segundo capítulo os 

principais conceitos gramsciano/polanyiano são pareados, o que permite tratar da Revolução 

Passiva e do Duplo Movimento a partir de uma compreensão mais ampla acerca da estrutura 

analítica que os circundam. Ao quarto capítulo se reserva um espaço para logra dois 

resultados: uma discussão acerca da evolução do paradigma neoliberal e a sua constante 

capacidade de mudança; e uma discussão acerca da relação entre a internacionalização e 

transnacionalização do Estado (ampliado) a fim de melhor expor as condições político-

econômicas que alicerçam a governança neoliberal-financeira no sistema internacional. O 

quinto capítulo tem o Sistema Bancário-Financeiro da China como objeto central. Neste 

capítulo almeja-se apresentar a formação e a evolução deste sistema a partir da década de 

1980. Este primeiro passo é relevante para se compreender as condições econômico-

financeiras e políticas para a construção de um Shadow Bank System chinês, o qual cumpre 

um papel estratégico para manter uma saúde financeira capaz de induzir o crescimento do 

Estado. No sexto capítulo outro objeto é apresentado: os transbordamentos do crédito chinês 

para a América do Sul com foco em Argentina, Brasil, Equador e Venezuela. Os quatro 

Estados (ampliados) são os principais destinos dos créditos chineses, e um estudo acerca das 

condições bilaterais para a formação desta linha financeira permitirá compreender as 

características desta relação e a identificação dos principais agentes financeiros e dos 
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propósitos apresentados. Por fim, o último capítulo objetiva uma elaboração distinta. Volta-se 

a uma abordagem analítica a partir das contribuições dos capítulos anteriores. O leitor poderá 

compreender que o sétimo capítulo é erguido com uma característica analítica, a qual 

permitirá uma reunião de argumentos sustentados na base teórico/metodológica da presente 

tese. Dito isso, abre-se espaço para uma discussão metodológica acerca da localização da 

presente tese dentro da Economia Política Internacional por meio de um viés crítico. 
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(…) a datum is a given, a fact is a 'made'. That distinction explains the epistemological 

difference between the two concepts. Data are just externally observable items, there to be 

collected and classified. A fact presumes a maker and has to be understood through the mind 

that made it”.  Robert Cox, 2009, p.122 

 

2  O MATERIALISMO HISTÓRICO E A DEMARCAÇÃO DE UM PROGRAMA DE 

PESQUISA NA ECONOMIA POLÍTICA INTERNACIONAL. 

 

A Economia Política Internacional (EPI), seja como um campo atrelado ao 

desenvolvimento de pesquisas científicas em Relações Internacionais (RIs) ou como um bloco 

independente e anterior à formação da RI, contempla diversas formas e condições de 

pesquisas do meio. Os primeiros desenvolvimentos do campo foram dados, segundo Cohen 

(2007; 2008), pela academia estadunidense por meio de seminários, simpósios e 

fundamentalmente dentro do quadro de observação da revista International Organization. O 

segundo ponto de desenvolvimento da EPI, conforme o autor citado, se ergue por meio de 

Strange (1970) a edificar outro eixo acadêmico acerca das preocupações voltadas para os 

litígios entre os grupos de interesses formados pelo ambiente internacional. Todavia, essa 

imagem titular da EPI apresentada por Cohen (2007, 2008) assim como por Blyth (2009a) em 

livro organizado e publicado pela Routledge, não tem apresentado um consenso global. 

A despeito dessa formação original com uma divisão geográfica, aos poucos o leito do 

campo da EPI foi sedimentado por três grandes matizes teóricos. Assim, as tradições de 

pensamento da Economia Política Internacional se sustentam sob as linhas realista, liberal e 

marxista. Cumpre observar que a tese a ser desenvolvida se norteará dentro do progresso 

histórico da EPI por meio da ontologia/metodologia marxiana. Logo, é meritório preservar 

tempo e espaço para a discussão sobre o programa de pesquisa marxiano. Este capítulo, 

nesses termos, seguirá uma ordem em busca de uma discussão basilar, a qual ofertará as 

condições da crítica sobre a própria tese a ser desenvolvida. Logo, busca-se apresentar o 

desenvolvimento do campo da Economia Política Internacional para se compreender os 

limites que a base tradicional do campo impõe, até o momento, a temas/problemas e métodos 

não tarimbados como determinantes no campo. Esse exercício também permitirá expor os 
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lócus histórico do campo, historicizando a sua criação, assim como apresentando o espaço 

ocupado pelo marxismo na contemporaneidade do campo acadêmico/científico da EPI/RI15. 

A continuidade do interesse sobre o marxismo na EPI contemporânea permite abrir 

espaço para uma relação entre o passado e o presente. Essa abertura assegura a importância 

dos problemas atuais em função dos desdobramentos econômicos e políticos atualmente 

explorados, como as variações financeiras em Ásia e Europa a transbordar em estancamento 

produtivo no eixo dos Países Emergentes, por exemplo. Em busca de uma segura 

compreensão, faz-se o retorno ao passado que se justifica em função de um reforço analítico, 

o qual por meio de outras lentes interpretativas, dentro do marxismo, ampare as leituras sobre 

os novos problemas mundiais reconhecidos pela comunidade acadêmica em EPI. Quanto ao 

retorno ao passado, lança-se o diálogo ontológico/metodológico dentro do progresso do 

marxismo por meio das linhas de Antonio Gramsci e de Karl Polanyi. Essa preocupação se 

aproxima das considerações sobre a necessidade de se revisitar o materialismo histórico e 

apresentar a sua base clássica formadora. Esta prática contribui para apontar o marxismo 

enquanto um programa de pesquisa progressivo, o que dá espaço para o método se revigorar 

defronte os problemas da atualidade. 

Ainda, atrelado a esse processo metodológico, explora-se as contribuições de Burawoy 

(2009), assim como Santos (2001), acerca do estudo de caso ampliado/estendido e das suas 

possibilidades listadas pelo primeiro autor para além da técnica da etnografia. Dessas 

possibilidades tem-se a solução entre os níveis de análise em EPI, a compreender a relevância 

do Espaço enquanto uma categoria social histórica. Importa alertar que no campo das 

Relações Internacionais o termo nível de análise ainda é um objeto sensível. Desde 1959, data 

da publicação de o Homem, o Estado e a Guerra, Waltz dissertou sobre as formas para se 

considerar os problemas atados ao Internacional por meio do referencial humano, político e 

sistêmico. Formou-se, em um primeiro ato, uma jaula categórica [ou ao menos o seu alicerce], 

a qual enrijeceu, por décadas, o pensamento em Relações Internacionais. Enrijecimento mais 

denso, ainda, a partir da segunda grande obra do autor realista sob o título de Teoria de 

Relações Internacionais (WALTZ, 2002). O paradigma do estruturalismo, melhor 

desenvolvido nessa última obra, foi uma grande inovação ao campo, permitindo o progresso 

de diversas ideias voltadas para o problema da anarquia e do equilíbrio de poder após a 

Segunda Grande Guerra. Ao mesmo tempo em que as inovações ganham forma e força no 

                                                 
15Compreender o espaço não é, apenas e simplesmente, se ater à porcentagem de uma área dada a uma categoria. 

Essa relação se marcaria em uma condição relacional/exógena, não permitindo um diálogo intra-cultura teórica a 

fim de se ater aos elementos centrais e variáveis, os quais no desenvolvimento da história de um programa de 

pesquisa devem ser cuidados e considerados. 
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espaço acadêmico, alimentou-se a contradição do léxico de Waltz desconsiderando os 

informes dos níveis de análise em sua primeira obra. Ainda, além da contradição que 

gangrena a inter-relação entre os níveis de análise, excluem-se outras possibilidades para se 

pensar ou acessar os problemas do internacional, seja por uma perspectiva de gênero, classe, 

pertencimento, etc., o que permitiria reconsiderar fatos e dados por meio de pontos distintos 

de acesso. 

Em suma, cada programa de pesquisa dentro das Relações Internacionais constrói, 

como o Realismo, as suas próprias fronteiras internas. Essas fronteiras determinam a forma de 

desenvolvimento de cada programa a partir da identificação das suas regras de demarcação 

para o progresso16. Entretanto, quando as fronteiras de um campo passam a medir outros e a 

ditar as demarcações válidas aos demais, aproxima-se uma regressão geral do campo 

científico. Essa ditadura metodológica limita as ações e práticas inter/multidisciplinares do 

desenvolvimento científico sobre os problemas atrelados ao Internacional. Certamente, em 

uma lógica popperiana, a acumulação de conhecimento por meio das disputas teóricas não 

permitiria o diálogo e as combinações possíveis, uma vez que a evolução científica se trilharia 

sobre o descarte. Porém, como as teorias não estão dadas em um jogo direto, mas atreladas a 

quadros epistêmicos, ontológicos e metodológicos, cegar-se-ia atendo-se ao popperismo 

abertamente.  As ressalvas ao conhecimento científico junto ao campo da EPI são relevantes 

visto que, como afirmado, há um arranjo de ordens de pesquisa, as quais por princípios 

metodológicos orientam recortes e análises com autodistinção. 

Apesar dos alertas, a generalização no campo das Relações Internacionais fragilizou os 

seus demarcadores com o tempo. No desenvolvimento acadêmico das Relações Internacionais 

há dois momentos categóricos de demarcação, os quais contribuíram para o enrijecimento e 

para uma leitura teórica equivocada, a qual preservava uma orientação de debates teóricos ao 

invés de se ater ao princípio do desenvolvimento dos programas de pesquisa: 1 – Morgenthau 

por meio dos princípios acerca da Política Internacional; 2 – Waltz e o peso do estruturalismo 

a partir da identificação dos níveis de análise.  

Defronte ao engessamento histórico das Relações Internacionais, o método exposto 

por meio dessa tese não demarca avanços sobre outros programas de pesquisa, mas norteará 

os limites dos demais e buscará o seu desenvolvimento interno, evoluindo sobre a heurística 

                                                 
16Assim, as regras determinantes para o falseamento e o progresso do campo ganham forma por meio das regras 

balizadas pelas heurísticas citadas. Ou, conforme Thomas Kuhn, acerca dos pilares de um paradigma por meio 

das generalizações simbólicas (formulas e leis formalizadas); das proposições de caráter metafisico; valores e as 

normas; bem como aos exemplares que se atem aos tipos de questões e respostas que podem demonstrar 

possíveis articulações e/ou práticas da ciência conforme a comunidade posta IMÉNEZ, 2008). 
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positiva do marxismo em função dos novos problemas/anomalias que a realidade 

internacional contemporânea tem produzido. Nas próximas, o marco metodológico será 

elaborado a fim de se apresentar uma alternativa crítica ao campo das EPI. Para tanto, 

objetiva-se compreender os litígios que formam o campo; explorar a gênese do materialismo 

histórico, bem como norteá-lo como base que elimina o determinismo casuístico econômico e, 

por fim apresentar o estudo de caso ampliando como técnica que, dentro do materialismo 

histórico, direciona uma forma para se enveredar pelos problemas atrelados ao processo de 

internacionalização de capitais no sistema internacional. 

 

 

2.1 O Programa de Pesquisa e a Economia Política Internacional: as possibilidades e as 

exclusões. 

 

As Relações Internacionais abrigam um extenso arranjo de teorias, cujas quais se 

multiplicam em finalidades distintas. Desse arranjo pode-se afirmar que há o vínculo a uma 

linha tradicional, tratado como o mainstream do campo, além de outra linha fundamentada em 

um quadro posterior, seja pela condição crítica às estruturas do mainstream ou em função de 

um trabalho específico com objetos e métodos distintos. Essa bipolaridade teórica não é fixa, 

mas cria uma imagem com dois paralelos, os quais em função da crítica levantada, do objeto 

de interesse ou da trilogia ontologia/epistemologia/metodologia, fazem cruzar os limites 

criando eixos de comunicação inter-teóricos ou isolamento dos “ismos”. Os momentos de 

diálogo são casos raros em Relações Internacionais, assim como na Economia Política 

Internacional. Como exemplo de um raro diálogo inter-teórico em RI/EPI, nota-se a 

disposição teórica defendida por Katzenstein, Keohane e Krasner em publicação 

comemorativa da International Organization (I.O)  

Via de regra, percebe-se uma construção acadêmica mais voltada para o isolamento 

paradigmático, com uma bizarra inércia dos debates indicados como elementos de fundação e 

de desenvolvimento do campo principalmente na Economia Política Internacional (COHEN, 

2007; 2008, 2009, 2015). Assim, os nichos acadêmicos que tocam o internacional são 

formados e reconhecidos como paradigmas, escolas, comunidades, etc. e por esse caminho 

essa seção se reserva à reflexão geral sobre a lógica de paradigmas aplicada para a EPI guiada 

pela preocupação sobre a posição do marxismo no campo. Este exercício é importante e se 

reserva à responsabilidade de apresentar o espaço de entrada desta tese na EPI/RI. 
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Waever (1997), um dos primeiros teóricos a sintetizar a discussão sobre paradigmas 

nas Relações Internacionais, afirma que até meados da década de 1990 houve duas imagens 

de paradigmas no campo17. A primeira, com três quadros predominantes, abrigou: o realismo, 

o liberalismo (pluralismo, interdependência complexa e sociedade mundial) e marxismo 

(radicalismo, estruturalismo ou globalismo); e a segunda, a partir da década de 1990, com a 

relação de escala entre o racionalismo e o reflexivismo. Apesar de o breviário teórico 

apresentado por Waever (1997), cada linhagem teórica aprofunda-se em uma densa 

ramificação, a ver: Realismo Clássico, Realismo Estrutural e/ou Defensivo, Realismo 

Ofensivo, Idealismo ou Liberalismo, Institucionalismo da Escolha Racional, Institucionalismo 

Histórico, Interdependência Complexa, Teoria de Regimes, Comunitarismo, Construtivismo, 

Globalismo, Paz Democrática, Teoria Crítica, Marxismo, Imperialismo, Teoria da 

Dependência, Sistema Mundo, Feminismo, Pós-Estruturalismo, Pós-Colonialismo entre 

outros tantos ismo, seja como variação de alguns títulos apresentados, ou como uma nova 

linha independente dos dados objetivos/específicos de cada quadro18.  

A despeito dessa ordem, a primeira suposição de Weaver (1997) espelha o perfil da 

Economia Política Internacional que Gilpin (2001) retratara, porém, preservam-se variações 

internas definindo caminhos distintos para o Liberalismo, o Realismo e o Marxismo19. 

Percebe-se que essa é apenas uma ordem teórica sobre as divisões em Relações Internacionais 

e/ou Economia Política Internacional. Por outro lado, há a interveniência do espaço social 

para se pensar o internacional. Germann (2011), como exemplo, explora essa preocupação 

com uma revisão intelectual histórica do campo, exemplificando como as teorias e as práticas 

nacionalistas econômicas, por exemplo, foram redesenhadas em um Peru recém-independente 

                                                 
17 Tal lógica dos debates é tida como o fio condutor de desenvolvimento do campo. Todavia, é um discurso que 

direciona a realidade desenvolvida dentro das Relações Internacionais, compondo mitos de fundação e 

organização da histórica estadunidense do campo. Se assim se desenvolvesse, a historiografia das RI`s 

permitiriam uma organização popperiana da ciência para si, apenas. Como o presente estudo se organizará sobre 

a lógica dos programas de pesquisa, faz-se justo esclarecer o abandono das ideias sobre os mitos do campo e, 

fundamentalmente aquele que se dirige à ideia de debates teóricos. 
18Algumas dessas teorias podem ser brevemente visitadas por meio das entrevistas realizadas pelo projeto 

Theory Talks disponível em http://www.theory-talks.org/. Tais teorias são apresentadas pelos teóricos titulares 

de cada corrente, como Wendt acerca do Construtivismo, Agnew sobre geopolítica e poder, Nye sobre o Soft 

Power, Wallerstein acerca do Sistema Mundo entre tantos outros. 
19Essa observação não cria a equivalência das imagens. A ideia de espelhamento não reproduz na completude em 

EPI os paradigmas amplos ditos ao caso apenas das RI por Weaver (1997). Basta observar que o autor tem, pelo 

marxismo, uma leitura datada, como apenas uma teoria da moda na década de 1970 a qual apenas fez uso da 

complexidade, assim como da dificuldade explicativa do maisntream para se apossar de espaço no meio 

acadêmico. Todavia, quando se observa a evolução do campo da Economia Política Internacional os principais 

arranjos, por meio do marxismo, ganham força uma década depois com as pesquisas neogramscianas, assim 

como a partir da década de 1990 com a sedimentação da Revista New Left Review e a abertura da Review of 

International Political Economy. 

http://www.theory-talks.org/
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no Séc. XIX com um viés indígena, a retratar a imagem teórica à condição espacial 

encontrada.  

De outra maneira, essa preocupação é levantada por Tickner e Waever (2009) por 

meio de um survey afirmando que a EPI e seus termos abrigados são pensados de forma 

fragmentada, o que reforça a tese de Cohen (2007) sobre a divisão de escolas no 

desenvolvimento da Economia Política Internacional. Apesar dos autores não avançarem nas 

interpretações dos dados, presumem uma relação de globalidade em RI, em vez de uma ordem 

homogênea global ou universal do campo. Em suas palavras: 

 

A assim chamada era da globalização não é sobre uma única realidade global (ou 

mundo) sendo vivenciada e respondida de diferentes maneiras. A interconectividade 

global é criada e sustentada por ações oriundas de miríades de locais, movidas por 

diferentes visões do mundo, projetos e concepções (Karagiannis e Wagner 2006). 

Nesse sentido, assumimos o desafio de que o RI não é "global" no sentido 

comumente assumido pela disciplina universal universalizante, nem é simplesmente 

local e sobre a variação interna. Em vez disso, o campo é constituído por inúmeras 

práticas acadêmicas que se entrecruzam, que são todas sobre o mundo e todas fazem 

seus próprios mundos  

 

Essas considerações sobre as especificidades e interesses pelas práticas acadêmicas estreiam 

algumas preocupações. Em primeiro lugar, exige apresentar o paradigma e/ou programa de 

pesquisa do campo que se atará para a presente análise. Presa a essa primeira questão, como a 

EPI pode ser pensada geoculturalmente, a despeito da sua redistribuição em programas de 

pesquisa e/ou paradigmas teóricos como pontuado por Gilpin (2001) e tantos outros?  

Previamente o termo paradigma exige zelo e atenção, a despeito da sua ampla 

aplicação e domínio na ciência de forma geral. Elman e Elman (2003) alertam que, apesar dos 

cientistas em Relações Internacionais trabalharem com o emprego dos termos da filosofia da 

ciência, não há um desenvolvimento sobre as preocupações metateóricas. A falha primordial, 

na perspectiva lakatosiana, se dá na falta de coexistência entre os “ismos” das áreas. A 

tolerância lakatosiana para o avanço da ciência, por meio de uma temporalidade distinta para 

a maturação de ideias/argumentos/teorias, é descartada completamente, o que limita a 

compreensão e a relação mais íntima para o desenvolvimento da ciência. Logo, em uma EPI 

                                                 
20 The so-called era of globalization is not about a single global reality (or world) being experienced and 

responded to in different ways. Global interconnectedness is created and sustained by actions originating from 

myriad sites, driven by different visions of the world, projects, and conceptions (Karagiannis and Wagner 2006). 

In this sense, we take up the challenge that IR is not “global” in the sense commonly assumed by the 

universalizing mainstream discipline, nor is it simply local and about inward-looking variation. Rather, the field 

is constituted by numerous intersecting academic practices that are all about the world and all making their own 

worlds ICKNER & WÆVER, 2009, P.10). 
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que se ergue por meio de litígios e de imagens de distanciamentos, é relevante refletir sobre a 

composição dos programas de pesquisa para equilibrar o campo. Lembrando que os relatos 

sobre as divisões ganharam maior vigor a partir da trincheira oceânica apontada por Cohen 

(2007). 

Em síntese, em RI, assim como em EPI, preserva-se uma lógica de paradigmas e/ou 

programas de pesquisa21, mas sob o termo executa-se um individualismo metodológico e 

teórico, propagando o duelo dos “ismos” isolados a cada lógica interna. Há um dano criando 

um reconhecimento limitado, o qual engessa o campo da Economia Política Internacional 

apenas às Relações Internacionais e, em uma forma, elimina o pluralismo oriundo da 

formação da Disciplina, o que é afirmado como a grande preocupação de Strange no artigo 

fundacional da área na década de 1970 (HELLEINER, 2009; HVEEM, 2009)22.  

Daí em diante interessa recuperar a discussão sobre a lógica dos paradigmas para 

reavaliar a condição excludente que Cohen (2007) afirmou. Deste modo, Imre Lakatos (1989), 

na esteira da Metodologia dos Programas de Pesquisa Científicos, centrado aos circuitos da 

ciência junto a Popper e a Kuhn, tem sido a referência para uma discussão válida em diversas 

áreas, para além da matemática e da física que são as áreas centrais do desenvolvimento dos 

argumentos sobre os programas de pesquisa. Os principais destaques atados às ideias do autor 

marcam a importância dos pilares heurísticos de um programa de pesquisa para se avaliar uma 

condição regressiva ou progressiva No entanto, a observação do autor sobre a ética científica 

é a linha principal que determina os argumentos sobre os programas de pesquisa como 

plataforma para o desenvolvimento da ciência. Essa, então, é a preocupação de Elman e 

Elman (2003) há pouco citada23.  

Na crítica ao indutivismo, assim como sobre o falsificacionismo ingênuo e o 

falseacionismo metodológico, percebe-se a extensão que permite Lakatos (1989) descartar a 

evolução linear objetiva da ciência, seja pela condução dos fatos como condicionantes da 

                                                 
21 Conforme Villani (2001) a lógica do P.P. se assemelha à lógica do paradigma kunhiano. A grande variação 

sobre a estrutura de paradigma desenhada por Kuhn para compreender o avanço da ciência está atrelada à 

temporalidade teórica associada às condições internas do programa para o seu próprio desenvolvimento, o que 

permite uma lida complexa, porém tolerante com críticas, bem como anomalias ao programa. De certa forma, há 

um avanço no critério de demarcação para se identificar o elemento científico em um programa. 
22Como afirma Cox (2009) sobre a origem da EPI britânica, antes mesmo da formação do campo das Relações 

Internacionais o ethos intelectual da escola citada emergia por meio de pensadores europeus que, como Polanyi 

no início do século XX, se abrigaram na Inglaterra e lá ajudaram a pluralizar e a desenvolver o campo. Assim, 

tem-se um exemplo vivo da pluralidade de EPI e da sua formação totalmente desvinculada das Relações 

Internacionais.  
23Para os autores, os teóricos de RI nunca usam meta-teoria, e quando fazem, o fazem errado e, ainda, podem 

falar que usam lakatos, mas não o praticam quanto à tolerância, e a comunicação teórica. Para os autores, tais 

erros se reproduzem porque RI é por natureza um subcampo que toma emprestado definições – ex: escolha 

racional, microeconomia, teoria dos jogos, etc.  
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realidade, ou pela batalha sustentada pelo falsificacionismo ingênuo kuhniano. Tal elo se 

assenta na ausência de uma racionalidade instantânea para o desenvolvimento científico. 

Assim, sejam as teorias provadas e guiadas pelo espaço real acessível do probabilismo, ou 

dadas à sua condição de falseabilidade, ambos os meios não refletem, para Lakatos, a 

importância científica, uma vez que a ciência não é apenas um composto de ensaios e erros, 

com conjecturas e refutações. A forma pela qual a ciência avança, associada à condição da 

ética da descoberta, tem amparado os programas de pesquisa à configuração de plataformas 

para a propagação de argumentos frente ao manancial de anomalias defrontadas pelos 

cientistas de cada campo. Sobre essa leitura do desenvolvimento científico Lakatos procede 

sobre o monismo metodológico de Kuhn, compreendo que a evolução de algo não se dá por 

saltos revolucionários, os quais presumem um constante espaço de embate inter-teórico 

deixando, a cada etapa, restos desgastados do arcabouço teórico superado Kuhn, para Lakatos 

(1989), aplica o método científico revolucionário descartável, o qual sentencia o sucesso 

teórico em um campo de batalha de argumentos. Um campo que exige o descarte do 

argumento superado, o qual cederia espaço para o novo momento normal/hegemônico 

reproduzir as explicações com sua plausibilidade sobre os problemas da realidade firmando, 

assim, um novo paradigma.  

Lakatos, ao introduzir o seu entendimento, abriga no falsificacionismo sofisticado a 

ordem que difere do falsificacionismo metodológico por meio das regras de aceitação (ou 

critério de demarcação) para se falsear ou até mesmo eliminar uma teoria (LAKATOS, 1987; 

1989). Para o falsificacionismo ingênuo não há espaço para ajustes e equilíbrio com 

anomalias para o desenvolvimento. Desse modo exige-se o descarte. Por outro lato, é pelo 

meio sofisticado que o autor desenvolve e manifesta a condição flexível e coexistente (a 

anomalias e a outros paradigmas), haja vista a relação das hipóteses auxiliares com um caráter 

relacional – que busca compreender o excesso sobre a etapa anterior e a capacidade 

explicativa/material também em caráter comparativo. Nas palavras do autor “el falsacionista 

sofisticado reitera la urgencia de substituir cualquier hipótesis por otra mejor. La falsación no 

puede «forzar al teórico a buscar una teoría mejor» simplemente porque la falsación no puede 

preceder a la teoría mejor”  

Pelo falsificacionismo sofisticado a teoria “A” é “melhor” que a teoria “B” não pelo 

falseamento descartante, mas por explicar tanto as considerações anteriores de outras teorias 

como por apresentar resoluções para as próprias anomalias. Já a eliminação de uma teoria é 

                                                 
24 Sobre o monismo metodológico ver valieri (2007). 
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construída em longo prazo e é algo complexo para se ocorrer (lembra-se da ausência da 

racionalidade instantânea), mas é plausível uma vez que se conduza pela conjunção regressiva 

por não apresentar, por meio de ajustes ao bloco da heurística positiva, elementos que guiem 

para fatos novos. Em síntese, o falsificacionismo sofisticado sustenta uma classe de defesa, 

dando tempo e forma para que a refutação não leve diretamente a um descarte teórico. Por 

meio do falseamento há o desenvolvimento (não linear/descartante) das teorias, a se guiar por 

readequações que levam ao fato novo. No falsificacionismo sofisticado há o que Lakatos 

(1989) chama de procedimento de apelação25. A presente tese pode ser lida como uma 

contribuição à apelação do materialismo histórico, buscando pela compreensão original do 

conceito, dentro da filosofia hegeliana, e por avançar com o método por duas lentes teóricas 

interpretativas: a primeira gramsciana e a segunda polanyiana26. De forma geral, para a linha 

lakatosiana o momento desta apelação far-se-á de forma pluralista, contrastando com outras 

teorias, o que não permite o acerto por ações simplistas ou ad/hoc ou de neologismos. Assim 

Lakatos determina o eixo para o programa de pesquisa: 

 

Uno de los aspectos cruciales del falsacionismo sofisticado es que sustituye el 

concepto de teoría, como concepto básico de la lógica de la investigación, por el 

concepto de serie de teorías, o que ha de ser evaluado como científico o 

pseudocientífico es una sucesión de teorías y no una teoría dada. Pero los miembros 

de tales series de teorías normalmente están relacionados por una notable 

continuidad que las agrupa en programas de investigación. Esta continuidad 

(reminiscente de la «ciencia normal» de Kuhn) juega un papel vital en la historia de 

la ciencia; los principales problemas de la lógica de la investigación sólo pueden 

analizarse de forma satisfactoria en el marco suministrado por una metodología de 

los programas de investigación  
 

 

 

Por uma metodologia dos programas de pesquisa científica o autor sugere a 

consistência fundada em regras metodológicas. Para tanto, um bloco de regras aponta para o 

caminho da pesquisa que deve ser evitado (a heurística negativa) e outro a apontar para a o 

caminho de desenvolvimento (heurística positiva)27. Quanto à heurística negativa, tem-se 

                                                 
25Por esse sentido Lakatos busca reduzir os problemas da comprovação ou negação por experimentos. Conforme 

Jimenez (2008) para Lakatos não se pode negar ou comprovar uma teoria, em sua totalidade, por meio do 

experimento. O Campo Teórico é um espaço complexo distinto da realidade objetiva. 
26 Lembrando que Engels afirma que Marx fez Hegel encontrar e dar sentido (figurante) à ordem da dialética: 

“Marx foi e é o único que podia se entregar ao trabalho de retirar da lógica hegeliana o cerne que contém os 

verdadeiros descobrimentos de Hegel nesse campo, e de reconstituir o método dialético despojado de sua forma 

idealista, na simples transparência como a única forma exata do desenvolvimento do pensamento. O fato de 

Marx haver elaborado o método da crítica da Economia Política é, a nosso ver, algo que tem quase tanta 

importância quanto à concepção materialista fundamental”. Lido em Marx (2008, p.282). 
27Observa-se que as regras que podem ser definidas como princípios metafísicos, todavia voltada para a ciência 

como um todo. Aqui Lakatos está pensando em programas particulares, recortados. Assim, aplicando-se a 

EPI/RI forma-se o programa Realistas/Nacionalista Econômico, Liberal Econômico e Marxista. Do contrário 
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aquilo que não pode ser refutado. Logo, o enfraquecimento ou a degeneração de um programa 

se apontam por meio dos limites rompidos contra o núcleo duro, uma vez que esse núcleo 

determina os avanços para a descoberta de novos fatos. O alicerce para lidar com as 

anomalias, assim como ampliar o cinturão de proteção do programa de pesquisa é a sua 

heurística negativa, ou seja, o arranjo principal de argumento (s) que não se deve negar. Por 

outro lado, a heurística positiva é o cinturão de proteção do núcleo, que define a 

irrefutabilidade própria, assim como de todo o programa de pesquisa. Lakatos é objetivo 

quanto à utilidade da heurística positiva que “consiste de un conjunto, parcialmente 

estructurado, de sugerencias o pistas sobre cómo cambiar y desarrollar las «versiones 

refutables» del programa de investigación, sobre cómo modificar y complicar el cinturón 

protector «refutable»”  

Em um apanhado geral, uma refutação não elimina um argumento ou uma teoria. Esse 

é um jogo complexo, como já afirmado. Lida-se com contra-argumentos e anomalias 

simultâneas ao processo que faz evoluir cada quadro científico·. Essa demarcação, por 

exemplo, abre espaço para se refletir sobre os limites do marxismo na EPI. O próprio autor 

define o marxismo, assim como o freudianismo, como pseudociência, pois ambos não 

oferecem suas marcações acerca dos critérios possíveis de avaliação além de, por meio dos 

pressupostos apresentados, sobretudo acerca da revolução e da condição econômica para tal, 

falhar e exigir constantemente reparos às falhas revolucionárias não explicadas28. Eis, logo, o 

fragmento de extrema importância para o programa de pesquisa marxista da presente tese, o 

qual, diferentemente das linhas críticas levantadas por Lakatos sobre o fatalismo da revolução 

e sua indução estrutural-econômica. Certamente uma avaliação cuidadosa sobre o paradigma 

marxista em EPI é necessária, mas a partir da falha na identificação dos vetores da mudança 

após o final da União Soviética restou-se pouco espaço para o marxismo lidar com a condição 

de mudança e as transformações em nível sistêmico no quadro internacional.  

A crítica de Lakatos é pertinente, mas não acorrenta o marxismo a uma condição de 

pseudociência. Pelo contrário, é uma crítica que se faz necessária, pois exige um 

posicionamento mais claro acerca do materialismo histórico como vértice da heurística 

negativa dentro do programa de pesquisa marxista. Por certo, demanda-se recuperar a origem 

do método, o qual retrabalhado ajuda a compreender o marxismo como um programa de 

                                                                                                                                                         
tratar-se-ia da metafísica do campo como um todo, como a EPI enquanto um desdobramento de um quadro 

científico anterior. 
28Conforme D’amour (1976) a principal demarcação lakatosiana se faz pela divisão ciência e pseudociência. 

Quanto não há fatos novos, a regressão traduz-se em pseudociência. 
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pesquisa progressivo por meio do entendimento das formas e condições materiais sociais que 

coordenam as orientações hegemônicas29.  

Em resumo, importa discutir a imagem geral da EPI, uma vez que por meio da sua 

historicização os programas de pesquisa, dentre eles o marxismo, poderão melhor ser 

compreendidos pela condição de organizar espaço e tempo para uma evolução científica 

interna, a qual não agride e não vem a descartar as lógicas concorrentes por meio de testes 

desiguais. Está aí o grande risco de repassar para a EPI uma lógica de paradigmas atentado às 

condições de debates oriundo das linhas tradicionais das Relações Internacionais. Faz-se a 

míngua do campo, ao invés da apresentação de meios para o seu próprio avanço frentes aos 

desafios da contemporaneidade em âmbito internacional. 

Não obstante, pode-se afirmar que a EPI se organiza em duas grandes orientações, as 

quais não se excluem: a primeira em função do vetor das Escolas geoculturais, sabendo que a 

maioria dos pesquisadores conclama por pluralidades, mas sempre reforçam as características 

de suas escolas (HVEEM, 2009); a segunda em função do vetor dos paradigmas teórico 

ontológicos. Conforme essa orientação o plano do campo se desenvolve. Porém, em um 

vértice pós-eurocêntrico a EPI se orientaria por quadros que reificam uma imagem ocidental 

tendo em vista a unilateralidade da capacidade de ação ocidental sobre a passividade dos 

orientais e ocidentalizados, como informa Hobson (2012a; 2012b). Em suma, as percepções 

gerais sobre o campo serão trabalhadas na próxima seção com o intuito de avaliar a condição 

de um programa de pesquisa marxista em Economia Política Internacional, bem como 

organizar a disposição geral do conhecimento e das estruturas do campo30. 

 

 

 

 

                                                 
29Ora, esse argumento será recuperado por meio da apresentação do materialismo-histórico, o qual é tratado 

como o núcleo do programa de pesquisa marxiano, e não o economicismo do marxismo vulgar, para o qual 

Lakatos apresenta a sua crítica sujeita aos limites presos à Revolução Russa no início do século XX. 
30  Ainda há a lógica das thematas, que são o resultado da relação entre a realidade contextual e a 

produção cientifica – sujeito e objeto da realidade que nos cerca, presos a tal realidade ou a episteme do presente. 

Essa ideia Cavalieri (2007) apresenta pinçando de Holtom o conceito para avaliar o contexto da descoberta na 

economia. A linha aqui citada tenta tocar em um ponto muito frágil do conhecimento científico: a objetividade 

da teoria, ou a ausência da objetividade teórica. Para o autor, não haveria um pensamento mais objetivo que 

outro a galgar status de científico, uma vez que todos partem de áreas circunscritas às suas particularidades, o 

que acaba por conduzir resultados distintos. 
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2.2  A Economia Política Internacional: a demarcação do campo e os seus limites. 

 

A demarcação inicial para a Economia Política Internacional como subárea das 

Relações Internacionais é feita pela via Estadunidense e a pela via Britânica. Na área 

estadunidense a EPI se desenvolve como um produto direto das Relações Internacionais. Pela 

via britânica como um campo aberto, anterior à criação das RIs, mas que muito contribuíra 

para associar ambos os campos. Todavia, consensualiza-se sobre a EPI atual como um 

produto recente, vinculado aos problemas econômico políticos das décadas de 1960 e 1970 

Nesse sentido, a EPI nasce com traços geoculturais definidos, a partir do momento que se 

atém à criação do campo conforme os esforços intelectuais, institucionais e políticos de 

apenas duas regiões. 

Constata-se que o espaço, logo, tem um peso para o discurso recente da EPI. A 

importância do espaço para definir o contexto de pesquisa, ou até mesmo o contexto de 

inovação, está atrelada aos problemas que o próprio meio oferece aos sujeitos. Nessa linha, 

compreendendo o espaço enquanto um arranjo social-político-econômico, como um elemento 

em construção, percebe-se que fatores históricos materiais distintos criam meios e espaços 

também distintos ou guiam para contingências modificadas. Próximo à ideia de espaço está o 

que pensa Pierre Bourdieu em sua orientação sobre a ciência. Para o pensador francês “é 

preciso escapar à alternativa da ciência pura, totalmente livre de qualquer necessidade social, 

e da ciência escrava, sujeito a todas as demandas político-econômicas” A grande contribuição 

do autor é sobre a lógica de campo (grifo nosso) para se pensar a ciência, uma vez que cada 

campo desenvolve o seu capital científico (simbólico/reconhecimento), o qual prescreve as 

suas aberturas e as suas estreitezas. Nesse sentido, a EPI, a despeito das suas múltiplas 

subdivisões, é um campo científico sob a lógica bourdiana, preservando em sua 

heterogeneidade o fator que confirma as variadas formas pelas quais a EPI, em suas regiões, 

avança por meias regras e símbolos moldados e inter-diferenciados. 

Tanto a orientação social-geográfica (ou geocultural), quanto à lógica de campo 

bourdiana são importantes para se atinar sobre atualidade da EPI com suas perspectivas 

globalizantes. Mas uma simples divisão de Espaços esvaziados dos sentidos sociais e políticos 

levam a uma ardilosa incompreensão sobre o campo Pode-se assegurar que a lógica de 

exclusão em uma tríade intelectual orientada pela ontologia, epistemologia e metodologia, 

identificada por Cohen (2007), criou um novo problema: a exclusão de outras fontes para se 
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pensar a Economia Política Internacional. Desde então o campo31 tem se preocupado com a 

necessidade de se criar uma ponte entre os dois blocos tradicionais, deixando de lado as 

conclamadas big issues que deveriam liderar as preocupações dos pesquisadores Desse modo, 

coloca-se em segundo plano a busca por inovação frente aos problemas na economia política 

internacional, porquanto que trabalhos fora da área anglo-americana tem tido pouca 

importância, a despeito do peso do sul global para a política mundial33.  

Cria-se, então, uma nuvem obscurecida por um dicionário de conceitos que sobrevoam 

a EPI em um primeiro exercício para localizar os paradigmas e os programas de pesquisa do 

campo; ainda há a lida com as barreiras geográficas ou geoculturais que dão uma globalidade 

sem diálogo, seja entre a base anglo-estadunidense ou desta base com outras regiões; soma-se 

ainda à lógica de Campo que sugere Bourdieu e, por fim, a preocupação de Hobson (2012a; 

2012b) em se re-historicizar a EPI com intuito de enfraquecer o racismo científico por meio 

de aberturas por trabalhos não-eurocêntricos. Todas essas razões, enquanto combinadas, 

ajudam a aprofundar o que Cohen (2007) iniciou e, assim, a emancipar a Economia Política 

Internacional e aproximá-la de um campo aberto, como pensara Strange (1970). 

Logo, parte-se de Cohen (2007) uma primeira síntese para se distribuir, em uma 

condição lógica, os termos apresentados no último parágrafo, posto que o autor sustenta, por 

intermédio de Gilpin (2002), a imagem geral do campo: um espaço de desenvolvimento 

recente que tem como preocupação a relação entre poder e riqueza, a unir elementos de 

política e economia em âmbito internacional. Logo, atrelado a essa imagem geral o autor 

explica que os principais esforços intelectuais levaram a uma formação do campo com duas 

bases: a escola estadunidense e a escola britânica Conservadas as suas semelhanças de cunho 

cultural, para o autor, as contingências históricas e humanas (intelectuais) encaminharam-nas 

para rumos opostos.  

                                                 
31Pensado enquanto um espaço pelo qual Escolas se desenvolvem e organizam as ideias por meio de vias 

institucionais, como Seminários e Grupos de Pesquisa e pelas contingencias intelectuais, conforme a 

preocupação titular apresentada. Aqui não se reifica o termo Campo, uma vez atrelado a condição social-política 

que Bourdieu emprega percebe-se a importância das esferas institucionais e das percepções intelectuais para o 

desenvolvimento de sua imagem. Essa é a linha que aterá o termo quanto esse termo for trabalhado e aplicado. 
32É o que pensa rmann (2011), afirmando que EPI está longe de alcançar o potencial que se pensava há 40 anos, 

uma vez que no passado era um campo que comungava mentes, hoje apenas uma grande peça fragmentada. Sua 

crítica é dura, pois afirma que o grande objetivo do campo é a busca por fundos de pesquisa e desenvolvimento 

de carreiras, ao invés de produção de conhecimento. 
33Para tanto, basta avaliar o peso das revistas da FLACSO Equador, como a Íconos, para o índice de citações na 

área: nulo/inexistente. Basta uma breve visita ao sítio da JCR que opera o controle de citações na área das 

humanidades ou das ciências sociais. http://www.scimagojr.com/index.php  

http://www.scimagojr.com/index.php
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Identificando a Escola Estadunidense o autor usa o termo hard science model34 em 

atenção aos princípios epistemológicos norteadores: o positivismo e o empiricismo atados ao 

método da observação e testes constantes. Pelo lado britânico haveria uma maior tolerância 

quanto ao uso e combinação métodos, além do desenvolvimento de uma agenda temática mais 

flexível e ampla. Essa percepção também está abrigada em Lake (2009) e Blyth (2009a), o 

que reforça a lógica de Cohen (2007; 2008), apesar de compreender possíveis limites e 

exclusões oriundas dessa percepção inicial (BLYTH, 2009b).  

Sob o encargo institucional, duas ações foram fundamentais para o desenvolvimento 

da EPI marcada pelas transformações das décadas de 1960 e 1970: além do texto considerado 

fundacional do campo, Susan Strange criou, pelo Royal Institute of International Affairs, o 

International Political Economy Group (IPEG). Pelo lado americano, o reordenamento da 

revista International Organization (I.O) conforme os interesses do Harvard group, 

encabeçado por Keohane e Nye. Quanto à produção científica a I.O mantém-se pela alçada 

estadunidense, enquanto a Review of International Political Economy e a New Political 

Economy concentram as principais produções britânicas Em síntese epistemológica, os 

americanos sustentam uma linha positivista-empiricista, com lógica dedutiva e 

parcimôniosidade em busca de verdades gerais com métodos formais de pesquisa testando 

hipóteses e acumulando conhecimento; já os britânicos fazem de forma mais institucional e 

histórica em um tom interpretativo com metodologias menos formais e com interesses 

voltados para preocupações analíticas. Por conseguinte, “where the American school values 

‘normal’ science, the British school identifies more with so-called ‘critical theory’, best 

known for what one observer, himself a critical theorist, calls an ‘oppositional frame of 

mind’” (COHEN, 2007, p.200). Desse modo, as características na Grã-Bretanha trariam três 

pilares da sua fundante singularidade: a tradição intelectual mais profunda, mas marcada por 

Susan Strange e seu discurso de abertura; a tradução mais plural sem uma escola única de 

parentesco, o que Cox (2009) bem ilustra datando a EPI por volta do século XIX; e terceiro, o 

diálogo com a presença do marxismo (BLYTH, 2009b). 

Por mais que as contingências históricas e intelectuais tenham levado cada escola para 

o seu caractere, Cohen firmando a existência de um “dialogue of deaf” mantém uma leitura 

otimista sobre o status acadêmico em EPI compreendendo espaços de convergência, os quais 

                                                 
34 Para FARREL e FINNEMORE (2009) o proxy fornecido pela ontologia racionalista-liberal permite apenas 

uma leitura engessada da EPI e, logo como proxy, induz a um portfolio metodológico reduzido e parcimonioso. 

Estaria assim posto o atual problema da EPI, o qual se reproduz por meio das formações basilares dos 

acadêmicos na área, além do controle e exigências na publicação. Ora, essa leitura se soma aos limites do campo 

que Bourdieu tanto opera. 
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o fazem retomar que há 40 anos exigia a formação de um campo aberto para se pensar as 

questões econômico-políticas internacionais. Não obstante, Maliniak e Tierney (2009) não 

comungam do otimismo de Cohen quanto às possibilidades de diálogo e chegam a afirmar 

que a precursora do campo, Susan Strange, não ficaria feliz com o embrutecimento que a EPI 

hoje vive. Em um artigo pertinente apresentando os dados da academia estadunidense, o atual 

momento estadunidense em EPI, reorganizado pelos debates da Open Economy Politics 

(OEP)35, indica cada vez mais um trato objetivo e reducionista quanto ao método e ao objeto 

de estudo, firmando uma característica geral das produções por uma lógica de paradigmas 

embrutecidos e não por aberturas a debates/diálogos. Uma lida negativa dos ismos, como 

tratado na seção anterior. 

 Sumarizando a pesquisa, McNamara (2009) afirma que o campo tem convergido por 

meio de uma única perspectiva teórica (liberalismo); por apenas uma posição ontológica 

(racionalismo); e por apenas um método (análise quantitativa). Para McNamara (2009) a 

presente monocultura da EPI, fundamentalmente estadunidense, é uma definição social 

construída e organizada por uma comunidade epistêmica específica com os seus próprios 

interesses em defesa. Ponto concordado por Cox (2009), em virtude de que as diferenças 

existentes podem ser concebidas por uma sociologia do conhecimento, e reputando o status 

quo da academia estadunidense por uma condição de pesquisa que busca se nortear pela e 

para a hegemonia do Estado estadunidense. 

Exemplo disso é a exclusão do marxismo das pesquisas ao longo da década de 1990 e, 

em contrapartida, observa-se a titularidade das publicações de “ethos” liberal36 subtraindo 

temas voltados para questões de desigualdade, classes sociais e outros. Retomando a imagem 

geral de Cohen (2007), a EPI é um campo que labuta com a relação riqueza e poder. Por 

consequência, não subliminarmente o Estado é o pivô do quadro acadêmico. Além dessa 

                                                 
35OEP tida por Helleiner (2009) como a geração cientificista pós-Keohane. Aqui o autor afirma que o efeito 

dessa terceira geração foi dado para a sua formação pela padronização e endurecimento das características que 

Cohen percebe em seu texto. 
36O único que percebe a OEP como um espaço de transito livre é Lake (2009), afirmando que a inovação da sub-

area por meio da dedução de interesses por meio da teoria econômica foi a grande inovação do campo que 

permitiu EPI sair de uma cacofonia para uma homogeneidade. Ora, é curioso perceber a cegueira que Lake 

(2009) se permite quando Keohane (2009) compreende que tal possível lado positivo inovador endureceu o 

campo excluindo possibilidades metodológicas e monopolizando argumentos e ideias tarimbadas com aplicações 

simples e repetitivas. O otimismo de Lake (2009) o permite afirmar que os paradigmas que orientam a EPI não 

levam a uma exclusão. Todavia, percebe-se que a leitura paradigmática que nutre EPI versa por um monismo em 

três tomos: ontologia, epistemologia e metodologia. Um teste sobre tal afirmação é válido e basta submeter 

algum artigo para as revistas do mainstrem e aguardar pelo denied por não se orientar à filosofia da casa. Isso é o 

que afirmam Farrel e Finnemore (2009) e Weaver (2009), visto que tanto as ordens sociais assim como o 

treinamento, somado com as regras dos jornais, ajudam a aprofundar a relação dada. A metodologia escolhida 

determina as chances de publicação com a criação de parâmetros de ciência aceitável. 
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exclusão, alguns problemas são gerados como o enfraquecimento dos grandes temas da 

agenda, visto que pelas décadas de 70`s e 80`s se discutiam variadas possibilidades da 

hegemonia e do sistema capitalista; já em 90 afunila-se a questão do institucionalismo 

neoliberal via Open Economy Policy (OEP) para hoje não haver um tema amplo equivalente 

(MCNAMARA, 2009).  

Revela-se, logo, o mainstream estadunidense do campo mediante os institutos 

atrelados às universidades de Harvard, Berkeley, Princeton, UCSD, e UCLA, com maior 

número de publicações na I.O, International Studies Quarterly (ISQ) and World Politics, 

tendo a IO a base com mais de 49% de citações em artigos de EPI nos últimos 17 anos. É 

interessante o que Maliniak e Tierney conseguiram mapear com a pesquisa, a julgar pelo 

recorte ou o foco das pesquisas estadunidenses em EPI com a permanente relação dos EUA 

com os outros Estados, ou apenas os Estados desenvolvidos, o que reforça o monismo e o 

status quo do estadocentrismo há pouco citado (MALINIAK, TIERNEY, 2009). Dados como 

esses conduzem Maliniak e Tierney (2009) a Weaver e Hoffman, ainda na década de 1970, 

afirmando que a EPI não é uma disciplina internacional, mas americanizada. Ora, por certo 

Cohen (2008) e Keohane (2009) também percebem esse tom estadunidense/americanizado da 

disciplina, considerando-se a referência a poucos grandes intelectuais do campo externos ao 

mainstream institucional, sem citar o status quo estadocêntrico. Diante dessa linha dos 

pensadores, os centros intelectuais convergentes se estruturam por Kindleberger, Gilpin, 

Krasner, Ruggie, Katzenstein, David Lake e Hellen Milner (pela OEP), além dos precursores 

Nye e Keohane. Na linha britânica os nomes mais referenciados por Cohen (2008) são 

Strange e Cox. Eis, logo, o panteão da Economia Política Internacional que edificara o 

caminho do litígio. Nomes do pós-45 como Celso Furtado, Giovanni Arrighi, Ian Bremmer, 

François Chesnais, Kari Polanyi Levitt, ou como Cox (2009) cita David Harvey, James 

Mittelman, V. Spike Peterson, William Robinson, Mark Rupert, e J. Ann Tickner entre outros, 

não são sequer mapeados. Logo, para além do desequilíbrio entre a EPI estadunidense e a EPI 

britânica há uma exclusão maior e mais densa que é pouco comentada. Dessa maneira, não se 

acarreta apenas a exclusão de nomes, mas abarca-se junto por essa grande exclusão os 

métodos possíveis, os objetos possíveis e as interpretações também possíveis. 

Cox (2009) busca se adequar ao contexto de mudanças do campo da EPI. Em meio a 

tanto debate acerca da tese de Cohen (2007), ou da esquizofrenia causada pela divisão 

apontada (WEAVER, 2009), o autor afirma que a divisão que se apresenta entre as teorias de 

solução de problema e as teorias de análise e mudança histórica não leva a uma divergência 

absoluta, mas deve-se compreender que os seus propósitos são distintos. Apesar da 
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dificuldade em comunicar os blocos tradicionais do campo, Robert Cox não observa uma 

autoexclusão, como aquela sustentada na lógica da teoria propositada versus a teoria 

emancipatória. Por conseguinte, a dificuldade de diálogo se apoia na sociologia de cada 

campo, ou na leitura sociológica para construção de cada escola dentro do campo da EPI. 

Mediante uma leitura sociológica, atida às influências geoculturais em cada Espaço, pode-se 

afirmar que certas divisões e diferenças são aparentáveis. À vista disso, Weaver (2009) 

apresenta uma metáfora interessante para mapear a EPI em busca de uma construção eclética 

em nível mundial: “Se os extremos da EPI são divididos por oceanos metafóricos ou literais, 

por certo parece existir uma quantidade de ilhas (e Canada, Alemanha, França, China, Brasil 

...) que estão entre” (WEAVER, 2009, p.147 tradução nossa)37.  

A metáfora de Weaver (2009) se aproxima da preocupação sobre os níveis de análise 

que a geografia crítica tem trabalhado. Em função das ordens institucionais locais e das regras 

gerais em um dado território, o Estado e a sua Sociedade formam um organismo complexo 

capaz de se diferenciar de outros espaços, construindo especificidades e galgando diálogos 

com elementos sistêmicos. Assim, produz-se um interessante diálogo do Espaço como elo 

entre o local e o global que Milton Santos e Henri Lefebrve percebem enquanto construção 

social. Atendo-se a Gramsci, o complexo formado por Estado (normas objetivas) e Sociedade 

(normas intersubjetivas) também intensifica a simples metáfora apresentada por Weaver 

(2009) sobre as ilhas e ilhotas de EPI que ajudam a formar um amplo mapa, diverso e 

complexo, do campo.  

Após todas as observações a ideia de Campo científico bourdiano, não-uniforme ou 

heterogêneo, faz sentido quando se especula sobre a imagem geral da EPI. A não-

uniformidade é assentida por um número relevante dos pesquisadores da área. Cada qual 

busca um foco específico para se pensar sobre a tese das diferenças apontadas por Cohen. 

Seguindo essa ordem, a EPI é enveredada por um discurso de divisão que monopoliza, como 

um “diálogo de surdos”, a necessidade de estreitar laços e romper barreiras que separam as 

bases fundadoras. Cabe lembrar que uma escola, para Hveem (2009), é o resultado de uma 

consistência interna elevada e pela diferenciação externa a outros. Nesse sentido, é valioso se 

atentar para a EPI enquanto um campo científico composto por escolas em função dos seus 

recortes geoculturais que levaram a contingências institucionais e intelectuais distintas, e 

dessas escolas algumas são identificadas e outras excluídas ou não referenciadas. Cabe 

                                                 
37 “If the extremes of IPE are divided by a metaphorical or literal ocean, there sure seem to be a lot of islands  

(and Canada, Germany, France, China, Brazil ...) in between” (WEAVER, 2009, p.147).  
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compreender a existência de um possível portal de aceitação que faz com que algumas 

Escolas do campo sejam vistas e outras, com suas ideias e arranjos, ignoradas. 

Nesse sentido, novos problemas se apresentam: 1 – não há meios para a convergência 

entre as escolas titulares, uma vez que as diferenças ontológica, epistemológica e 

metodológica são os ingredientes para as suas identidades, a despeitos das suas similaridades 

atuais. Há, assim, uma preocupação próxima das quais apresentam obre a questão da 

alteridade que caminha em esferas sociais variadas, como o mundo acadêmico; 2 – a 

identidade excludente de cada escola tradicional, atrelada ao racismo científico alimentado 

por visões eurocêntricas, impõe um segundo grau de exclusão que transforma o temido 

“diálogo de surdos” entre as escolas titulares em um diálogo de fortalecimento do mainstream 

anglo-americano, uma vez que os limites se impõe para trabalhar os novos objetos e as novas 

abordagens fora de um eurocentrismo subliminar das linhas de pesquisas na atualidade, como 

aponta Hobson (2012a, 2012b). Esses argumentos de Hobson precisam ser trabalhados, mas 

em vias de arremate dessa seção e em consonância com as preocupações apontadas por 

Undershill (2009), o anglo-americanismo da visão de Gilpin (2002) sobre a definição geral do 

campo que Cohen (2007) vem a compartilhar, e o qual Hobson (2012a, 2012b) destaca como 

égide das bases eurocêntricas das escolas, não o permite perceber que a origem de cada uma 

das escolas de EPI, a estadunidense e a britânica, está associada em uma peça mais densa 

erguida por uma contínua imigração intelectual. Assim, há influências variadas sobre cada 

Escola, desde a metodologia alemã e o utilitarismo britânico para os estadunidenses, visto 

como elementos a reforçar o centralismo do Estado e o desenrolar do cientificismo; e nomes 

como Althusser, Poulantzas, Gramsci, Braudel e Polanyi como vértices para o pluralismo 

imigrante britânico. Em análise sobre as tradições da Escola Britânica Cox (2009) afirma o 

mesmo ponto que Undershill (2009), mas este autor reforça que ambas as escolas, e não 

apenas a britânica, têm uma condição formativa heterodoxa. Todavia, a evolução de cada 

escola anglo-americana, por suas contingências institucionais e intelectuais, fez reforçar um 

quadro dotado de exclusão na atualidade, tornando o pluralismo britânico em um pluralismo 

seletivo, em termos de crítica aceitável, com um grau de fechamento próximo à escola 

estadunidense, pensa Undershill (2009)38.  

Nesses termos, o momento fundacional para os acadêmicos tradicionais de ambas as 

escolas indica a existência um racismo científico, o qual corta a busca por fatos novos sobre 

                                                 
38Esse pluralismo seletivo está associado ao limite da condição crítica que a escola britânica fixa. Assim, apenas 

uma categoria crítica seria considerada no amplo, mas restrito, pluralismo que é referendado como base da 

escola. 
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novos problemas, assim como elimina outras escolas de outras geoculturalidades: a 

demarcação temporal de EPI por um big bang na década de 1970 imbuída na égide da 

instabilidade hegemônica estadunidense reforçou uma relação, tanto estadocêntrica quanto 

institucionalista, na qual a capacidade de ação tem como ponto de partida o ocidente sobre os 

demais espaços, seja oriente ou os espaços ocidentalizados. A capacidade de agência de 

atores, sejam eles Estados ou instituições não ocidentais ou grupos atados a um espectro de 

sociedade civil transnacional, não são objetos reconhecidos e considerados passíveis de 

avaliação científica, a gerar uma fundação clara e objetiva dos interesses de pesquisas dentro 

do mainstream do campo da Economia Política Internacional. Basta ver, ainda, como se 

encontram as análises sobre o “outro” como um complexo de incertezas e ameaças, como 

fizera Buzan e Cox cerca das incertezas sobre ascensão pacífica chinesa, ou a necessidade 

constante de coadunar as relações econômico-políticas chinesas com neologismos ao termo 

ocidental do Consenso de Washington, como visto em Halper (2010) ou por Naughton 

compreendendo as especificidades do regime chinês, mas refletindo sobre suas influências 

externas possíveis. 

Esta é parte da preocupação combinada por Germann (2011) e Undershill (2009), 

explicando a dificuldade da EPI em lidar com os problemas atuais, como as crises financeiras 

e a desigualdade. Esta dificuldade descansa sobre a demarcação das pesquisas válidas e 

organizadas a partir da década de 1970, incluindo uma razão para se apresentar o 

reerguimento da hegemonia via institucionalismos, ao invés de se refletir sobre condições de 

mudança e controle dos fluxos de capital. Resta, então, discutir como o grau de fechamento 

do campo é mais profundo e denso em face àquele apontado por Cohen e, ainda, pensar quais 

os riscos que essa questão implica para uma tese fora da alçada titular combinando métodos e 

argumentos exógenos e anteriores ao ato fundacional das Escolas atribuídas como pilares 

ímpares do Campo da EPI. 

 

2.3 O Materialismo Histórico Clássico, mas Outsider. 

 

As diretrizes ontológica, epistemológica e metodológica são sustentações para se 

identificar os praxys do conhecimento que determinam as escolhas dos objetos conforme a 

realidade trabalhada. Logo, com o conhecimento que possibilita lidar com aquilo que se 

observa e, por último, a forma na qual os fatos podem ser organizados para se construir uma 

análise que preserve o equilíbrio dessa tríade. Nesse sentido, esta terceira seção busca melhor 
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apresentar um código de endereçamento das ideias que aqui serão desenvolvidas sob a luz das 

preocupações apresentadas nas seções anteriores acerca do campo da Economia Política 

Internacional.  Busca-se discutir a importância do materialismo histórico para as inovações 

dentro do campo, assim como para o desenvolvimento da análise crítica com a inter-relação 

Ásia-China/América Latina - América do Sul. Por intermédio da organização dessa seção não 

se permite enxergar a EPI como uma redução em dois problemas: a condição binária em 

litígio dos estadunidenses e dos britânicos, que deveria ser superada; e o Campo da EPI como 

um espaço para se pensar relações de poder e riqueza tendo o foco no Estado, exclusivamente. 

Essa é uma normatividade geral em EPI, apontada tanto por Weber como por Undershill 

(2009) interpretando algumas marcações anglo-americanas como estruturas de exclusão que 

academicamente é realizada.  

Pensar um problema de pesquisa na Economia Política Internacional, em ação externa 

ao espaço “titular” do campo, produz dois tipos de sensos: o primeiro versa sobre uma 

liberdade para se arriscar em busca de uma inovação na área a partir de uma lente de 

entendimento alocada em um espaço latino-americano; a segunda se atém ao risco de 

construir um trabalho externo sob a necessidade constante de se emancipar as estruturas e as 

imagens históricas que os pensadores da EPI têm reforçado e até mesmo reificado, como 

discutido na seção anterior. Nesse interim, é relevante indicar o código de endereçamento 

dessa tese por meio de fatores que determinam o ponto de partida ou o arranjo inicial das 

ideias que serão organizadas. Essa preocupação é desenhada em serventia à necessidade de se 

historicizar as ideias, compreendendo tanto o caráter político e interessado por detrás das 

capacidades explicativas, como reforçou Cox, e conforme as preocupações de Bieler e Morton 

a respeito das ideias enquanto processos materiais-sociais e não como apenas commodities 

para explicações dos problemas da alçada internacional  

Em consonância com Helleiner, para se emancipar a EPI por meio de novas propostas 

é preciso globalizar as pesquisas do campo, mesmo sabendo que a sua base está enraizada a 

pensadores europeus dos séculos XVIII, XIX e do início do Séc. XX39. Logo, carece de 

dialogar com essa linha clássica, mas compreendendo que os limites da base anglo- 

estadunidense, assim como a sua temporalidade, podem perverter as interpretações e as 

                                                 
39Helleiner (2015) apresenta um trabalho muito interessante sobre essa revisão intelectual histórica. O faz 

explorando como os pensadores pré-1939 e externos ao contexto anglo-americano ajudaram a desenvolver ideias 

e práticas dentro da base interparadigmática da EPI (liberalismo, nacionalismo econômico e marxismo). Aqui 

está uma obra relevante que provoca a necessidade de inclusive rever atese do estruturalismo e da dependência 

dos latino-americanos junto aos clássicos, certamente. 
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análises dos problemas do presente da economia política no mundo40. Assim, mediante uma 

revisão intelectual histórica do campo, evita-se tanto a reificação da EPI enquanto um campo 

de linhas anglo-americanas, como também se desvincula o campo do big bang da década de 

197041. Afora essa preocupação, esse exercício ajuda a compreender a importância, os limites 

e os cuidados em face do materialismo histórico enquanto quadro metodológico que será 

desdobrado. O primeiro exercício permite pensar a economia política e a economia 

substantiva gramsciana e polanyiana a partir das relações no sul global, o que reforça a 

importância do materialismo histórico para se compreender os grandes problemas da 

atualidade; o segundo exercício, em consonância com os pontos de relativiza a temporalidade 

de formação do campo, uma vez que a atenção dada apenas para a década de 1970 influi em 

um recorte de temas/objetos que hoje limitam a compreensão sobre temas de grande 

proporção, como a elevada financeirização do sistema internacional, as crises econômicas e 

políticas em diálogo com a desigualdade social versus a concentração de capital via mercado 

bursátil, o desenvolvimento econômico de países do sul global e a reprodução do 

subdesenvolvimento humano, entre outros. 

Atualmente, a indagação primordial que legitima o campo da EPI em torno de uma 

grande questão é: como o capitalismo global pode ser administrado? Essa é a transmissão que 

Germann (2011) aponta para se revigorar os estudos na área, assim como para pavimentar o 

campo para o retorno da perspectiva crítica. Em suas palavras: 

 

A EPI crítica tem sido colocada entre essas duas visões rivais da ordem mundial: um 

cenário realista que previu falsamente o retorno das rivalidades interestatais em cada 

conjuntura crítica dos últimos trinta anos, e uma visão liberal da globalização que 

tem sido repetidamente tomada pelas dinâmicas geopolíticas que não pode consegue 

explicar. Nenhuma dessas duas perspectivas, está claro, será particularmente útil 

para explicar o que a atual crise revelou serem conflitos de interesses recorrentes 

                                                 
40 Exemplo simplório está em List, comumente aplicado para se pensar o protecionismo em variados tipos de 

Estado, a despeito de ter reforçado que os países exportadores de commodities não apresentariam evolução 

histórica para um desenvolvimento industrial. 
41 Germann (2011) afirma que os institucionalistas da década de 1970 ao resolveram a questão da cooperação e 

conflito que aconteceu lá atrás, pois a maioria tratou de associar a mudança do período junto à instabilidade 

hegemônica dos EUA. Aqui se explica por que hoje o paradigma institucionalista não dá conta de explicar a crise 

de agora global de agora e, ainda mais complexo, se reservou ao clube de Harvard a discussão de um problema 

que for a resolvido com um discurso em favor de uma leitura da condição hegemônica ou ao menos das suas 

instituições. Nas palavras do autor: “Because their alternative vision was premised upon the continuity of the 

institutions and norms of ‘embedded liberalism’, liberal institutionalists were ill-equipped to explain what was 

most decisive about the period: the neoliberal restructuring, rather than preservation, of the post-war economic 

order, and the fundamental redefinition, rather than retention, of ‘social purpose’ this entailed” ERMANN, 2011, 

p.14). Contudo, o problema real não está apenas no limite do paradigma liberal institucionalista, mas na sua 

exclusão, por meio desse paradigma, que se exerceu para outras possibilidades, inclusive críticas por 

participação de um materialismo-histórico em linhagem marxista. 
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entre os países centrais de uma economia mundial mais estreitamente coordenada e 

fortemente integrada do que nunca  p.17-18 tradução nossa)42. 
 

 

Aqui se expõe um argumento já apresentado: a necessidade de se retomar a historiografia do 

campo (como executado na seção anterior) para compreender o momento da bifurcação 

apresentada em EPI. Essa retomada ao passado, com meios e ferramentas teóricas para 

repensar o campo, esclarece o empasse hoje vivido, uma vez que os teóricos da época estavam 

mais interessados em estabilizar do que desafiar as formas e a internacionalidade do capital. 

Por isso os intelectuais da década de 1970, dentro do mainstream, perderam o ponto mais 

importante atado à crise vivida: a aceleração da globalização e a sua movimentação 

geográfica incluindo zonas produtivas e zonas de investimentos a despeito das instabilidades 

financeiras criadas capital fictício. Essa reflexão é relevante, uma vez que a relação entre 

China e América Latina entra em um espaço no qual se desenvolve novos arranjos para um 

fluxo contínuo de capital comercial e de investimentos à medida que a Ásia retoma, aos 

poucos, uma centralidade econômica mundial perdida há 400 anos, como bem expõe. 

Reconhece-se o espectro da década de 1970 como palco de acontecimentos que 

ajudaram a atar as interpretações econômicas e políticas em âmbito internacional. Mas essa 

união é relativa e como tal depende de a interpretação aceitável entender a década como o 

ponto de partida para a existência da Economia Política Internacional, o comumente leva a 

inconstâncias, como já pontuado. Basta uma breve menção a John Maynard Keynes em sua 

célebre publicação sobre as consequências econômicas da paz para se refletir sobre a dialética 

entre os campos da economia e da política atados ao ambiente internacional. Entretanto, para 

se compreender a atual conjuntura da economia política mundial, concorda-se com a 

importância da década referenciada, uma vez que, por meio das transformações sociais e 

políticas dessa época, fez-se surgir um novo quadro na economia política (composto por 

novas práticas e novos sujeitos) que sustenta as elevadas financeirizações e as crises hoje 

vividas43. Nessa linha, o diálogo entre o ocidente e a Ásia também se soma a essa 

                                                 
42Critical IPE has been caught between these two rival visions of world order: a realist scenario that has falsely 

predicted the return of interstate rivalries at every critical juncture of the last thirty years, and a liberal vista of 

globalisation that has been repeatedly caught out by geopolitical dynamics it cannot explain. Neither of these two 

perspectives, it is clear, will be particularly helpful in explaining what the current crisis has revealed to be 

recurring conflicts of interests among the core countries of a world economy more closely coordinated and 

tightly integrated than ever before 
43  Talvez seja o momento também para se refletir sobre outra questão: como a recessão economia da 

década de 1970 e a fricção politica da época pode resultar no fortalecimento institucional da cooperação do 

capitalismo e o controle do capital sobre a sociedade? Combinada com a outra questão apresentada no texto, aqui 

há uma questão pouco pensada no campo, uma vez que a cada momento de crise há uma incerteza sobre a 

continuidade de um sistema fictício de ampliação do capital, mas posteriormente se apresentam arranjos e 
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preocupação histórica, visto que há 40 anos a Ásia, por intermédio titular da China, tem 

gerado transbordamentos em outras regiões do globo em razão das mudanças econômico-

políticas apresentadas. Torna-se, logo, resoluto que os desdobramentos das últimas décadas 

serão um marco referencial para o desenvolvimento da tese, o que não encarcera as 

interpretações e construções analíticas sustentadas ao ferramental teórico e metodológico 

construído a partir desse mesmo momento na contraditória fundação de um campo global da 

Economia Política Internacional. 

O materialismo histórico, como método científico dentro da EPI, não se resume a 

apenas uma única tradição. Abrindo a caixa da EPI na história, outros trabalhos ganham 

notoriedade ao lado da linha tradicional apresentada pelos neogramscianos. Um exemplo é o 

estruturalismo cepalino, composto por Furtado, Sunkel, assim como Gunder-Frank, que 

executam o método voltado para a compreensão das contingências internacionais-históricas 

que conduzem o processo de desenvolvimento desigual latino-americano. Contudo, pensar o 

materialismo histórico (MH) compete recuperar as reflexões inicias de Karl Marx, migrando 

do Direito e da Filosofia Hegeliana para a compreensão dos arranjos contratuais produtivos 

em uma Europa vitoriana. Esse pensamento é parte relevante para o desenvolvimento da 

análise crítica em soma aos fatos históricos e, por essa forma, há quase dois séculos as 

análises materiais históricas têm sido apresentas e construídas sobre diversos recortes. Um 

exemplo de pluralidade do método está em Banaji, retrabalhando a relação entre a concepção 

materialista e os modos de produção, sobre as lógicas de desenvolvimento na história. O 

esforço que Banaji (2010) faz é importante, uma vez que o autor recupera uma discussão entre 

modos de produção e formas de exploração avaliando, especificamente, a condição do 

campesinato em algumas regiões do mundo. O materialismo histórico, para o autor, é um 

meio de continuidade das análises antes apresentadas por Marx. Sendo impossível se 

aproximar da profundidade e rigor apresentados pelo filósofo alemão resta, ao menos, um elo 

de continuidade por meio do método. 

O ponto de partida para o manejo científico do materialismo histórico consiste em 

compreender o significado das relações sociais de produção e o modo social de produção no 

                                                                                                                                                         
instituições renovando práticas a despeito das mazelas reproduzidas por meio do desequilíbrio causado pela 

concentração do capital e do compartilhamento da pobreza. 
44No prefácio à Introdução a Crítica da Economia Política encontra-se a explicação de Marx sobre seu interesse 

sobre as questões econômicas. Marx explica porque ele começou a se interessar por questões econômicas por 

meio dos estudos de jurisprudência visando compreender as questões materiais da jurisprudência. De toda forma 

esse exercício é válido, pois mostra como a crise do marxismo na década de 1990, como mostrado por lmer e 

Casado (1994) atém-se aos ataques externos, e não a uma implosão externa. 
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pensamento marxiano45. Assim, para Marx o modo de produção se apresenta por meio dos 

estágios das forças produtivas em diálogo com as formas de mudanças, em termos socais, e as 

relações de produção. Seguindo as pontuações de Habermas cerca do materialismo histórico, 

as forças produtivas se equivalem a três elementos integradores: a força de trabalho daqueles 

que produzem; o conhecimento técnico/as técnicas produtivas; e, por fim, o conhecimento 

organizacional, o qual cria a condição para o trabalho especializado46. Logo, por meio das 

relações de produção, cria-se um amálgama social/produtivo por instituições e mecanismos 

sociais que especificam a forma que se posta o trabalho; e as formas possíveis de produção 

ainda expressam a distribuição de poder e dos interesses sociais-produtivos apontando uma 

espécie de controle na sociedade. Nesse ínterim, a forma social-produtiva que a sociedade se 

organiza, ou o modo de produção que a conduz, apresenta por meio de sua identificação os 

mecanismos de controle e de mudança, em caráter sempre social e produtivo para uma 

superestrutura social como um todo. Sob as linhas de Habermas se observa como esses termos 

dialogam e como um modo de produção se desenvolve:  

 

O materialismo histórico, então, parte do pressuposto de que as forças produtivas e 

as relações de produção não variam independentemente umas das outras, mas 

formam estruturas que correspondem internamente e (b) produzem um número finito 

de estágios de desenvolvimento homólogos em sua estrutura, de modo que (c) a 

sucessão dos modos de produção revelam uma lógica de desenvolvimento 47 
 

 

Cabe enfatizar que, no pensamento marxista, o desenvolvimento dos modos de produção não 

está atado apenas ao advento do capitalismo e à sua ulterior superação. Há uma progressão 

por meio dos modos, uma vez que Marx condiciona a estrutura social humana às suas relações 

sociais-produtivas. Para tanto, do espaço pré-colombiano, no seio da orientação não 

hierárquica das tribos silvícolas brasileiras, dos caiapós aos cariris, ao modo socialista de 

produção, há uma lógica social produtiva que condiciona não apenas a estrutura econômico-

produtiva do espaço social relacionado, mas as suas relações absolutas que integram as linhas 

de poder social, assim como a compreensão da realidade que os cerceiam. 

Ainda sustentando em Habermas (1975), o critério de progresso dos modos de 

produção se exalta pelo desenvolvimento das forças produtivas e a maturação das formas de 

                                                 
45Observa-se marxiano para aquilo referente à Marx e marxista aos desdobramentos posteriores das suas obras 

por outros pensadores. 
46Para mais sobre o M.H. no quadro Habermasiano, de forma sintética e comparativa, ver Smith 984). 
47Historical materialism, then, proceeds from the assumption that productive forces and relations of production 

do not vary independently of each other, but rather form structures which (a) internally correspond and (b) 

produce a finite number of developmental stages homologous in their structure so that (c) the succession of the 

modes of production reveal a developmental logic ABERMAS, 1975, p.290). 
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integração social que conduzem e asseguram os meios possíveis de participação nas ordens de 

decisão política em uma dada sociedade. Nesse sentido, encontra-se uma ordem 

superestrutural que agrega ordens de poder e processos de decisão políticas, os quais cingem 

uma sociedade e a dão sentido e disposição. Aos poucos, assim, desfaz-se a crítica dura ao 

materialismo histórico como a ferramenta metodológica presa a um determinismo econômico. 

O esforço que Habermas (1975) apresenta é valido, pois é um convite a uma releitura 

clássica do materialismo histórico apresentado nos primeiros arranjos de Marx antecedendo o 

Capital. Essa releitura é um exercício que ajuda a recuperar o sentido superestrutural do 

método, assim como a superar o determinismo economicista, como defende Aronson Por 

essas veredas a presente tese se reserva a uma reflexão sobre o materialismo histórico 

clássico, o qual tem libertado o marxismo das suas contradições e determinismo, como 

também fizera Gramsci em sua composição sobre a Filosofia da Práxis. 

O primeiro rascunho sobre o Materialismo Histórico (MH), enquanto método para 

compreensão das relações sociais, é encontrado nas Teses sobre Feuerbach, escritas por Marx 

em 1845 e publicadas por Engels em 1888. Introduz-se uma crítica às questões abstratas do 

comportamento humano, atada ao julgamento da escolha subjetiva. Como Marx aponta: 

“Feuerbach dilui a essência religiosa na essência humana. Mas a essência humana não é algo 

abstrato, interior a cada indivíduo isolado. É, em sua realidade, o conjunto das relações 

sociais”. Ordena-se uma inquietação sobre o conjunto das relações sociais em sua condição 

absoluta, uma vez que Marx compreende o resultado do sujeito enquanto sua condição social, 

a qual é material e histórica. Assim, “como os indivíduos produzem em sociedade, a produção 

de indivíduos, socialmente determinada, é naturalmente o ponto de partida”  

A despeito da importância das Teses enquanto parte do método referenciado, é por 

meio de outro texto clássico que Marx trabalha o Materialismo Histórico. Pela Introdução à 

Crítica da Economia Política encontra-se, logo, uma nova forma para se pensar a Economia 

Política. Por essa nova forma a sociedade e a sua organização social produtiva vem a 

substituir os conceitos e regras imanentes-naturais das estruturas econômicas, comumente 

aceitas na filosofia econômica na Inglaterra ao longo do período vitoriano49. Essa é uma 

crítica que não se reserva apenas aos pensadores da Economia Política. Marx, antes da 

Introdução à Crítica, por meio das ideias apresentadas na Miséria da Filosofia, já buscara 

                                                 
48  A lógica de homem político que Marx trabalha caminha com essa percepção sobre o tecido social como 

amalgama das escolhas individuais. Em suas palavras “o homem, no sentido mais literal, é um zoon politikon 

(animal político – grego), não somente um animal sociável senão também um animal que só pode se isolar 

dentro da sociedade” (MARX, 208, p.22). 
49  Haja vista Smith e Ricardo conservando o homem enquanto um ser-humano em função da sua 

condição natural às trocas.  
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defrontar as expressões teoréticas de Proudhon dada a importância das ideias enquanto 

objetos da história, como se abstraindo de todas as questões materiais chegássemos apenas a 

categoria lógicas imateriais, se afastando dos objetos construindo uma forma de se aproximar 

a eles, em seu grau metafísico  

A despeito de sua inovação para a área, a Introdução à Crítica da Economia Política 

mantém-se em segundo plano em função dos clamores dados ao Manifesto e à profundidade 

do estudo encontrado no Capital. A Introdução à Crítica, no entanto, é uma revisão que Marx 

exerce sobre a influência do quadro positivista e, ainda, o permite transitar de uma estrutura 

abstrata/idealista hegeliana para um quadro materialista histórico50. Esse trânsito que Marx 

executa não o autoriza construir um método sob a estreiteza de um determinismo econômico. 

A estrutura econômica que Marx aprofunda o permite, entretanto, rascunhar sobre o papel da 

moeda e até sobre as condições e o tipo de valor enquanto expressões práticas de organização 

de uma vida social-material. Do contrário, o materialismo histórico jazia-se enquanto um 

método falho, pois eliminando as relações sociais, expulsaria sua razão científica dentro das 

abstrações marxianas. A abertura do 18 de Brumário de Napoleão Bonaparte exprime essa 

conjunção dos fatores sociais/materiais e históricos. Em nota: 

 

Os homens fazem a sua própria história; contudo, não a fazem de livre e espontânea 

vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita, 

mas estas lhes foram transmitidas assim como se encontram. A tradição de todas as 

gerações passadas é como um pesadelo que comprime o cérebro dos vivos. E 

justamente quando parecem estar empenhados em transformar a si mesmos e as 

coisas, em criar algo nunca antes visto, exatamente nessas épocas de crise 

revolucionária, eles conjuram temerosamente a ajuda dos espíritos do passado, 

tomam emprestados os seus nomes, as suas palavras de ordem, o seu figurino, a fim 

de representar, com essa venerável roupagem tradicional e essa linguagem tomada 

de empréstimo, as novas cenas da história mundial. p. 26) 
 

Se se aplica um determinismo material-econômico a esse entendimento, este determinismo é 

equivocado. Quando Marx diz que os homens escrevem as suas historias, mas não nas 

circunstâncias de autonomia que pensam, não é o constrangimento econômico que determina 

a restrição, mas sim o meio das relações sociais-produtivas advindas do passado. Por meio das 

circunstâncias pelas quais a história se enverada, está presente o equilíbrio entre as relações 

estruturais produtivas e as condições superestruturais sociais/políticas. Não há uma construção 

                                                 
50  Essa observação é pontuada por Florestan Fernandes em prefácio à obra referenciada. Nas linhas de 

Florestan Fernandes: “O positivismo exerceu maior influência sobre Marx apenas como filosofia das ciências. 

Quando conheceu a obra de Comte, Marx já havia realizado aquela passagem do idealismo hegeliano ao 

materialismo, através de Feuerbach; isso quer dizer que já estava senhor dos pontos fundamentais de sua 

concepção do mundo”. 
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binária, mas uma ordem dialética e não há, portanto, um determinismo econômico dentro das 

reflexões científicas erguidas por Marx. O 18 Brumário é o espaço principal de reflexão que 

Marx demonstra as estruturas da sociedade civil enquanto o resultado das condicionantes 

dialéticas apresentadas, a frisar que, na obra citada, a falha da liderança burguesa por meio de 

uma Assembleia Nacional Constituinte sectária deu vazão à farsa do heroísmo por meio de 

um golpe. Golpe que para a burguesia republicana já servira como forma para estabilizar a 

condição da propriedade e da liberdade, mesmo que fracionada. Como expressa o autor por 

meio do MH:  

 

Sobre as diferentes formas da propriedade, sobre as condições sociais da existência 

se eleva toda uma superestrutura de sentimentos, ilusões, modos de pensar e visões 

da vida distintos e configurados de modo peculiar. Toda a classe os cria e molda a 

partir do seu fundamento material e a partir das relações sociais correspondentes. O 

indivíduo isolado, para o qual eles fluem mediante a tradição e a educação, pode até 

imaginar que eles constituem as razões que propriamente o determinam e o ponto de 

partida da sua atuação (MARX, 2011, p.60). 
 

Destacando o extrato “(...) Toda a classe os cria e molda a partir do seu fundamento material e 

a partir das relações sociais correspondentes”. Marx explica que orleanistas e legitimistas 

buscavam restaurar as condições de domínio, entretanto no processo cada bloco havia tentado 

construir a submissão do outro, porém se aproximavam por não mais haver a monarquia para 

intermediar a relação com as classes baixas. Dentro dessas classes, a socialdemocracia, os 

pequenos burgueses e os trabalhadores: “reivindicavam-se instituições republicanas 

democráticas, não como meio de suprimir dois extremos, o capital e o trabalho assalariado, 

mas como meio de atenuar a sua contradição e transformá-la em harmonia” (MARX, 2011, 

p.63). Todavia, todas as liberdades civis e a harmonia apresentada foram compostas por um 

nervo sensível: o nervo da igualdade, a qual a burguesia já utilizara para defrontar a classe 

feudal e, agora, a mesma estrutura burguesa lutava para freá-la no âmbito da sociedade civil 

em função desse temor, e que diretos e universalidades por demais afastasse a burguesia da 

sua própria plataforma criada, sob o preludio da liberdade. Em suma, a ausência das 

condições materiais históricas para o aprofundamento das mudanças iniciadas pela primeira 

República na França já exacerbara o peso do passado centralizador francês. As contingências 

da sua história não foram erguidas pela vontade das massas lumpemproletariadas, pela base 

orleanista ou a pela proto-burguesia. 

As condições estavam atadas ao passando, o qual se reconhecera materialmente por 

meio das incertezas legislativas na contenda da assembleia constituinte; por meio das 

manobras de Napoleão com o partido da ordem para minar a assembleia e destituí-la; a não 
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promulgação da constituição em função da ausência de maioria dentro da assembleia; a rixa 

entre burgueses da assembleia e burgueses fora da assembleia; a relação falsa de Napoleão e 

os lumpemproletariados, como forma de apoio político as vésperas do golpe. Em suma, Marx 

sugere que a revolução ocorra em função das suas condições materiais históricas. Napoleão 

sujeita a república ao despotismo pelo fato de ainda não se encontrarem no quadro vivo da 

sociedade um sustento material para uma nova ordem.  

Afirmar, logo, que uma restauração se cria na organização econômica e política de 

uma sociedade diante das ideias de mudanças sugere também pensar que o passo seguinte é 

tido como uma base sem povo, sem ardor para a mudança. Emperrou-se um avanço, seja no 

caráter constitucional ou de integração de uma sociedade sob uma liderança capaz de unificar 

conforme um projeto comum a consensualizar pelo todo. O 18 Brumário explora o processo, 

em sua totalidade, e não o determina por causas específicas.  

Em uma linha integrando a Miséria da filosofia com a Introdução à Crítica, o 

Materialismo Histórico se adensa a uma forma mais segura, sendo que se comunica a ação 

político/econômica com abstração teórica. Em Marx (1985): “os mesmos homens que 

estabeleceram as relações sociais de acordo com a sua produtividade material produzem, 

também, os princípios, as ideias, as categorias de acordo com as suas relações sociais. Assim, 

estas ideias, estas categorias são tão pouco eternas quanto as relações que exprimem. Elas são 

produtos históricos e transitórios”.51 Compreendendo que o elemento econômico é um fim no 

pensamento marxiano, e não meio ou condição, os entendimentos de Marx superando Hegel 

(1992) justificam essa condição. Como afirma: 

 

Minhas investigações me conduziram ao seguinte resultado: as relações jurídicas, 

bem como as formas do Estado, não podem ser explicadas por si mesmas, nem pela 

chamada evolução geral do espírito humano; essas relações têm, ao contrário, suas 

raízes nas condições materiais de existência, em suas totalidades, condições estas 

que Hegel, a exemplo dos ingleses e dos franceses do século 18, compreendia sob o 

nome de "sociedade civil" (MARX, 2008, p.47). 
 

É no seio, logo, da estrutura da sociedade civil que se desenrola as substâncias práticas que 

amalgamam os indivíduos determinando as suas escolhas por meio de conjunturas dialéticas 

que cingem o devir e o desejo dos homens. Para Marx, o modo de produção é o 

desenvolvimento mais seguro da sociedade civil à luz hegeliana, aqui integrada pelas forças 

                                                 
51Aqui antecipa-se uma crítica aos problemas que Lakatos encampa e compartilha, do marxismo enquanto 

pseudociência: pelo caráter transitório para pensar a mudança na ciência. Mas, o mais interessante é o reforço 

que o M.H. faz aos programas de pesquisa lakatosianos, quando firma a não instantaneade do saber.  
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produtivas e pelas relações de produção. Algo que Antonio Gramsci percebe e também busca 

tecer em um estudo nas primeiras décadas do Séc. XX. O determinismo econômico deve ser 

atacado, uma vez que tal reducionismo econômico é uma forma burguesa de compreensão ou 

leitura sobre a sociedade, como aponta Pijl (2006).  

As características do método também são encontradas ao longo dos objetos concretos 

que Marx apresenta. A condição da mercadoria, por exemplo, por meio do valor de uso 

mostra como o objeto se enquadra na totalidade que Marx presume. Como uma obra social, o 

valor de uso é determinado pela expressão da relação da produção social. À primeira vista, a 

mercadoria é aceita como forma isolada de riqueza. Mas cada uma se manifesta sob o duplo 

aspecto do valor de uso e do valor de troca, uma vez que “os valores de uso são, de modo 

imediato, meios de existência. Inversamente, esses meios de existência são produtos da vida 

social, resultado da força vital gasta pelo homem, de trabalho objetivado” (MARX, 2008. 

p.53). Não apenas a discussão sobre o valor está presente o quadro do MH. Até mesmo na 

construção do equivalente geral, tratado na significância do ouro, dá-se em um processo social 

institucionalizado e não apenas por mera condição natural/objetiva da matéria. Como aponta o 

autor “o fato de que as mercadorias, nos preços, não são transformadas senão idealmente em 

ouro, e que o ouro, por conseguinte, se transforma em dinheiro também idealmente, deu lugar 

à doutrina da unidade ideal da medida do dinheiro” (MARX, 2008, p.107). A questão ideal 

que Marx pontua serve apenas para demonstrar que a relação da quantidade/peso do ouro por 

volume de mercadoria é uma relação demarcada pelo tempo de trabalho que foi 

institucionalizado em certa quantidade do material/metal. Logo, a determinação dos valores 

ou da sua condição para conversão está presa ao tempo social de trabalho como a medida 

central dos valores. 

O processo de circulação da mercadoria é outro símbolo maior da abstração marxiana 

que guiou o pensador clássico ao entendimento da formação do capital. O capital, para Marx, 

se configura por meio da troca social da matéria, a qual no processo de intercâmbio de valores 

se metamorfoseia em atos constantes de troca construindo as renovações dos valores. Por 

meio da Introdução à Crítica da Economia Política, pela primeira vez uma leitura sobre o 

metamorfoseamento é apresentada dentro da circulação das mercadorias. Ali há uma síntese 

reafirmando a condição dos fatores que geram a riqueza. Por esse trabalho é interessante 

pensar na condição do movimento ou fluxo/circulação como condição que forma o capital. 

Para formação do capital-trabalho, mercadoria e dinheiro devem ser vistos como bases de um 

mesmo processo em transformação, não apenas produtiva, mas social, uma vez que toca o 

meio social e depende desse meio para ganhar a forma econômica visada. Novamente, não há 
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determinismo econômico em Marx e, como Florestan Fernandes já destacou, o ponto de 

chegada de Marx é a economia, mas o de partida são as estruturas sociais-históricas52. 

Seguindo o pensador clássico: “Nosso tema é, em primeiro lugar, a produção material. Como 

os indivíduos produzem em sociedade, a produção de indivíduos, socialmente determinada, é, 

naturalmente, o ponto de partida” (MARX, 2008, p.237)53. Em 18 Brumário de Napoleão 

Bonaparte, antes da composição acerca da forma pela qual os homens constroem a sua 

história, Marx reforça que a luta de classes na França havia criado as condições para o 

surgimento de um personagem medíocre sob o título de herói nacional.  

A presente tese segue a trilha de outro processo da metamorfose do capital, o qual se 

adensa por uma estrutura produtiva fictícia com institucionalizações distintas da estrutura real 

produtiva que Marx encontra por meio do Materialismo Histórico. Algo hoje pensando 

enquanto a securitização das práticas financeiras, por meio dos financiamentos no setor de 

infraestrutura, pode macular a condição material para a formação do processo do capital com 

uma expropriação fictícia. Por isso é preciso compreender que os créditos chineses para a 

América do Sul precisam ser lidos para além da sua condição bilateral. Impera-se algo maior 

para o desenvolvimento do capital em campos globais. 

 Já Marx, brevemente, estende sua leitura sobre o capital financeiro na obra até então 

referenciada. Todavia, a despeito do interesse, ainda que breve, Marx ajuda a criar um 

entendimento sobre o crédito, ou o capital financeiro, também enquanto uma produção social. 

Não há uma esterilização por meio de uma leitura pura econômica sobre a moeda de crédito: 

A moeda de crédito pertence, para Marx, “a uma esfera mais elevada do processo de produção 

social, e é regida por leis muito distintas (...) nos países em que o crédito não está 

desenvolvido, como na China, o papel-moeda de curso forçado aparece no momento 

oportuno” (MARX, 2008, p.153). Ora, há duzentos anos a China não lidava com algo que 

hoje a faz tanto crescer. Porém, Marx limita-se por não compreender a estrutura social-

                                                 
52  Para aprofundar sobre o processo da metamorfose das mercadorias deve-se avaliar a discussão de Marx 

dentro da abstração M – D – M em um ciclo de decomposição M – D e D – M a indicar a troca, por valores 

distintos em função da referência da troca, o que determina ao fim uma relação M-M. Como destaca ao autor: “A 

utilidade da mercadoria começa com sua saída da circulação, enquanto a utilidade do dinheiro, como instrumento 

da circulação, consiste no fato de que circula. O movimento da mercadoria na circulação não é mais que um 

movimento fugitivo, enquanto que a função do dinheiro consiste em mover-se na circulação sem descanso.” 

(MARX, 2008,  p.135). 
53  A preocupação de Trotsky (85) sobre a revolução permanente atrela à condição do desenvolvimento 

desigual e combinado russo os meios materiais da sua revolução. Aqui há um exemplo, em parte, do M.H. por 

meios internos nacionais e internacionais, dada a influência do capital externo e o processo de exploração 

controlado pelo Estado e não pela sociedade civil. Específica, sim, dada a sua ordem. Mas Trotsky (1985) 

redesenha a discussão compreendendo o fator permanente da revolução enquanto o contínuo processo proletário 

dirigindo a sociedade em busca da eliminação das suas contradições sociais. O anseio de Trotsky foi depois 

executa por Gramsci, quem compreendera que tal condição permanente, na prática, deveria ser mais ampla 

tocando outras formas de relações desiguais para além da ordem binária das classes. 
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produtiva asiática, como as bases do sistema tributário chinês anterior ao período das 

Revoluções Industriais Britânicas. Contudo, Marx nota uma tênue linha para se diferenciar a 

economia real da economia financeira. Tal linha uma vez traçada na condição de uma 

circulação social que determina o seu valor.  

Com a intenção de evitar um grande equívoco, sabe-se que, por esses esboços, Marx 

fala exatamente da moeda ou papel-moeda atrelado a quantidade de reservas de ouro. Mas 

pelo crédito também se cria o valor por circular, mesmo que ocultamente, pelo 

compartilhamento de produtos de elevado risco como os endividamentos compartilhados, 

como atualmente é executado. Da mesma forma cria-se a necessidade de se circular para 

proclamar o valor de troca. Pode-se pensar isso para os “papéis” e a necessidade de dar vida 

ao dinheiro oriundo do mercado bursátil54. É impreciso pensar que algo que titula algum valor 

tem origem em expectativas de forma ordenada a exigir espaços físicos abertos para a sua 

condição necessária da materialização. Seja para o dinheiro como parte da metamorfose das 

trocas, no seio produtivo, ou pelo seu especulativo, a ausência de barreiras pressupõe campos 

férteis para o contínuo processo social da multiplicação: “o dinheiro, ao evoluir, transforma-

se em dinheiro universal e o possuidor de mercadorias torna-se cosmopolita. As relações 

cosmopolitas são, em sua origem, apenas relações entre possuidores de mercadorias. A 

mercadoria em si e por si é superior a qualquer barreira religiosa, política e linguística. Sua 

língua universal é o preço e sua comunidade, o dinheiro” (MARX, 2008, p.193). O pleito pela 

liberdade desenfreada, quanto às barreiras para circulação de mercadorias reais e 

investimentos, está preso à condição imanente do caixilho da metamorfose. Em poucos 

momentos do livro Marx debruça sobre o Capital enquanto um resultado fixo-final. Mas 

constantemente atrela-o ao sentido de sua multiplicação, indicando o Capital pela essência da 

continuidade da circulação que vem a operar por sua própria lógica. Vale a pena avaliar se em 

Marx tal capital se forma por metamorfoses sobre múltiplas formas abstratas de valor. O valor 

fictício do crédito, por exemplo, e a até mesmo o título sobre o crédito, criando uma nova 

irracionalidade ao processo de ampliação do capital. Não obstante, não se explica como se 

materializa essa metamorfose, mesmo que esta esteja muito distante da realidade material 

social do valor por meio de trabalho, o que ao fim vem a criar riqueza na concepção marxista 

clássica que por essas linhas se resume. 

                                                 
54 Papeis: termos trabalhado para sintetizar os produtos oriundos do mercado financeiro por meio da promessa de 

compartilhamento de ganhos. Papeis, logo, como ações tidas em suas formas absolutas, as quais atam o seu 

compartilhamento ao retorno esperado conforme o capital aplicado pelo investidor. Essa leitura simples e 

objetiva é apresentada por Harvey (2013). 
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Cria-se, desse modo, o maior desafio ao tema dessa tese: apresentar, por meio das 

condições sociais – materiais históricas, uma forma para se compreender a expansão dos 

financiamentos chineses para a América do Sul, imbuídos no processo de financeirização 

econômica. A miríade de termos e possibilidades não deve negar a condição material-histórica 

que por ora ocupa parte desse desenvolvimento. Novamente, negar o método é negar a 

compreensão proposta da realidade, a qual por sua complexidade não pode ser lida em caráter 

determinista induzindo generalizações e regras comportamentais abstratas. A todo o momento 

é significativo reforça a ausência do determinismo econômico no MH, posto que Marx já 

compreendesse que em cada momento histórico as estruturas sociais criam determinações às 

suas épocas em suas condições produtivas. O esforço de Marx foi apresentar, logo, uma 

crítica aos pensadores da Economia Política que havia reificado as economias sociais da 

economia, como a produção, por exemplo. Essa produção, até mesmo como categoria 

prática/técnica, não poderia ser entendida como um elemento particular. Para o autor é a 

expressão de um corpo social ou a determinação de um sujeito social amplo. Nessa linha, as 

leis eternas/fixas para as estruturas econômicas são engessamentos das relações sociais 

históricas e, por fim, atos reificadores de uma realidade materialmente complexa. Assim como 

não há indivíduo isolado em sua abstração idealista de homo economicus, não há estrutura 

produtiva isolada de suas linhas sociais históricas. Nota-se que Marx apregoa o indivíduo à 

sua conjunção social histórica que é exercida por meio da forma pela qual a sociedade se 

organiza em termos produtivos. Não há um sujeito livre nesse contexto. 

Em síntese, o método da Economia Política introduzido por Marx, e aqui endereçado à 

Economia Política Internacional, é a força maior para a reflexão crítica. Por meio do 

Materialismo Histórico nenhuma variável é linearizada pela condução determinista de 

causalidades. Uma totalidade social e material é buscada. Nessa busca, alerta o autor: 

 

Quando estudamos um país determinado do ponto de vista da Economia Política, 

começamos por sua população, a divisão desta em classes, seu estabelecimento nas 

cidades, nos campos, na orla marítima; os diferentes ramos da produção, a 

exportação e a importação, a produção e o consumo anuais, os preços das 

mercadorias, etc. Parece mais correto começar pelo que há de concreto e real nos 

dados; assim, pois, na economia, pela população, que é a base e sujeito de todo o ato 

social da produção. Todavia, bem analisado, esse método seria falso (MARX, 2008, 

p.258). 
 

Logo, o autor tem cautela sobre o ponto de partida para estudo de um objeto: parte-se do 

elemento material geral que o determina. Quando Marx abre mão de um estudo específico 

reduzido pela sociedade, fica claro que o determinismo não compõe a razão metodológica que 

o autor trabalhara, uma vez que a crítica a Proudhon por meio da Miséria da Filosofia sustenta 
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a síntese abstrato/concreto para a leitura da realidade. Entende-se a sua crítica ao 

determinismo material, em consequência de que uma mudança da sociedade, referir-se-ia aos 

fatores determinantes de forma exógena, ou não apontaria o local no processo histórico dos 

fatores materiais-sociais para a organização da sociedade como um todo. Contudo, pela ordem 

de abstração como decorrência da posição material-histórica, parte-se do elemento concreto 

representado para as abstrações, e da abstração a realizar a viagem de modo inverso, com o 

objetivo de tocar a teia das relações sociais, identificando, como diz o autor: “uma rica 

totalidade de determinações e relações diversas”55. Os movimentos lógicos das abstrações 

condensam-se em uma valsa cuidadosa, da qual o diálogo conduz a uma produção de algo 

novo, um novo que tanto inova e preserva as contradições anteriores, das quais galgam-se os 

meios para a inovação. A síntese marxiana/hegeliana nunca será uma mera epifania, ou um 

devaneio do devir, ou da vontade. A síntese, por meio da dialética, exprime uma relação 

abstrata em diálogo. A determinação da síntese não é linear. Essa síntese exige fricções das 

abstrações para determinar o passo conseguinte. Há uma trajetória plural, não linearizada, que 

por meio das abstrações que levam aos movimentos lógicos faz determinar um progresso que 

se permite emaranhar no campo das ideias abstratizadas (ato posterior à observação das forças 

materiais) e que retornam ao campo material por meio da observação totalizante que se 

afigura no elemento concreto.  

O concreto, como síntese de muitas determinações, é um processo de condução das 

relações sociais e materiais, o que para Habermas poderia ser entendido como a concepção 

moral/prática da sociedade. O concreto, tanto para Marx quanto para Habermas, não é o 

determinante econômico, mas o processo metamorfoseado da economia com a sociedade, ou 

das estruturas produtivas com a sociedade. A síntese desse processo implica nos modos 

sociais de produção. Aqui, então, vê-se parte material do concreto, uma vez que o modo 

sintetiza o tempo dado de uma forma social produtiva, a qual, como o mesmo autor pontua em 

outros momentos, coordena as escolhas e as relações da sociedade por meio da reprodução 

dos consensos e das contradições às suas qualidades. 

 

Assim é que Hegel chegou à ilusão de conceber o real como resultado do 

pensamento que se absorve em si, procede de si, move-se por si; enquanto o método 

que consiste em elevar-se do abstrato ao concreto não é senão a maneira de proceder 

do pensamento para se apropriar do concreto, para reproduzi-lo mentalmente como 

                                                 
55 Em nota explicativa, o que seria o concreto para Marx? Algo determinado ou aberto às suas 

transformações? “O concreto é concreto, porque é a síntese de muitas determinações, isto é, unidade do diverso. 

Por isso, o concreto aparece no pensamento como o processo da síntese, como resultado, não como ponto de 

partida embora seja o verdadeiro ponto de partida e, portanto, o ponto de partida também da intuição e da 

representação” (MARX, 2008, p.259). 
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coisa concreta. Porém, isso não é, de nenhum modo, o processo da gênese do 

próprio concreto. A mais simples categoria econômica, suponhamos, por exemplo, o 

valor de troca, pressupõe a população, uma população que produz em determinadas 

condições e também certo tipo de famílias, de comunidades ou Estados. Tal valor 

nunca poderia existir de outro modo senão como relação unilateral-abstrata de um 

todo concreto e vivo já determinado. Como categoria, ao contrário, o valor de troca 

leva consigo uma existência antediluviana (MARX, 2008, p.259). 
 

Em diálogo com a passagem referenciada, por meio da condição de trabalho do Materialismo 

Histórico, não existem vetores isolados ou causalidades lineares. O pesquisador/leitor não 

encontrará um quadro de controle de variáveis em uma tese que se envereda por meio de 

abstrações constantes. Se aplicado o contrário, seria negar a escolha do materialismo histórico 

com uso de técnicas de pesquisa que se desenham pelas particularidades das causalidades. 

Nessa razão as contribuições de Burawoy sobre o Estudo de Caso Ampliado/Estendido 

reforçam o método do MH por meio de uma técnica que vem a preservar a razão inicial 

apresentada por Marx em meados do século XIX. Reforçando a sua construção e endereçando 

a sua síntese: 

 

Quando se estuda a marcha das categorias econômicas e em geral qualquer ciência 

social histórica, sempre convém recordar que o sujeito - a sociedade burguesa 

moderna, nesse caso - se encontra determinado na mentalidade tanto quanto na 

realidade, e que as categorias, portanto, exprimem formas de vida, determinações de 

existência, e amiúde somente aspectos isolados dessa sociedade determinada, desse 

sujeito, e que, por isso, a [Economia Política] não aparece também como ciência 

senão unicamente a partir do momento em que trata dela como tal. Deve-se recordar 

esse fato, porque dá imediatamente uma direção decisiva para a divisão que se 

precisa fazer. (...) É um éter especial, que determina o peso específico de todas as 

coisas às quais põe em relevo. (MARX, 2008, p.265-266). 
 

 

Anulando-se o determinismo que se afigura como o limite falso do marxismo, que Lakatos e 

outros ergueram, pode-se atentar para um processo complexo de falseamento metodológico 

sofisticado lakatosiano em Marx, cem anos antes da revolução das categorias voltadas para os 

Programas de Pesquisa? Esta questão retórica serve para fragilizar a crítica dura de Lakatos ao 

marxismo enquanto uma pseudociência, uma vez que pela ontologia hegeliana que guia o 

método marxiano mostra-se um paralelo histórico, trazendo o programa de pesquisa 

lakatosiano, neste ponto, a uma objetiva verossimilhança. De toda forma, dentro dos seus 

limites, Trotsky (1985), por meio da Revolução Permanente, mostra como as condições de 

revolução em Rússia estão atadas às suas condições sociais históricas em um trânsito 

nacional-internacional. Além de proferir críticas às tentativas revolucionárias da segunda 

internacional, em aplicar a revolução a outros espaços com processos de desenvolvimento 
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reservados às suas condições de desigualdade. Relembrando uma frase forte do autor russo, “a 

história não se faz por encomenda”, aqui se ergue uma crítica a estratégia stalinista e 

bukharinista de reaplicação do socialismo soviético56. Crítica que se sustenta por meio do 

materialismo histórico, como método científico dentro de um Programa de Pesquisa Marxista, 

aplicado e trabalhado nesta tese para a Economia Política Internacional. 

Ainda, em consonância a crítica a Proudhon, Marx afirma que “as categorias 

econômicas são expressões teóricas, abstrações das relações sociais de produção (...) as 

relações sociais estão intimamente ligadas às forças produtivas. Adquirindo novas forças 

produtivas, os homens transformam o seu modo de produção e, ao transformá-lo, alterando a 

forma de ganhar a sua vida, eles transformam todas as suas relações sociais. O moinho 

movido pelo braço humano nos dá a sociedade com o suserano. O moinho movido a vapor dá-

nos a sociedade com o capitalista industrial” (MARX, 1985, p.106). 

Por meio dessa síntese de ideias e de fatores acerca do Materialismo Histórico, 

reconhece-se a força do método no cerne de um Programa de Pesquisa Marxista. Há inúmeras 

decorrências a partir do Materialismo Histórico criando transbordamentos para diversas áreas 

do conhecimento, e integrando os campos das Ciências Humanas e das Ciências Sociais 

Aplicadas. A ausência do determinismo econômico, aqui ilustrada, recupera o vigor do 

método, uma vez que a sua insuficiência era tida por meio dos limites que o presumido 

determinismo impunha para compreensão das transformações históricas. Essa relação forjou 

no marxismo um fatalismo histórico, o qual guiava as pesquisas marxistas a um falhibilismo 

científico, uma vez que a égide revolucionária não era defendida, muito menos construída.  

Em artigo publicado na New Left Review em meados da década de 1980, Aronson 

antecipa a crise do marxismo nas ciências sociais, destacando as críticas internas e a 

dificuldade do quadro em lidar com novos problemas após a derrocada do socialismo 

soviético57. Como aponta o autor, as transformações que levaram o capitalismo às mudanças 

fundamentais dentro do século XX levaram o marxismo a uma grande crítica, uma vez que a 

base do embate de classes foi reconfigurada a outras contradições dentro do sistema 

                                                 
56A posição de Trotsky (1985) dentro do Marxismo não é unânime. Ora conserva-se entendimentos sobre sua 

contribuição ao M.H clássico, ora atrela-o ao reducionismo economicista. Para Pijl (2011) a categoria de Trotsky 

para pensar a revolução permanente está dentro do materialismo histórico economicista – visto que a questão 

industrial é relevante ou sustentáculo para tal processo. Concorda-se, em parte, com a colocação de Pijl (2011), 

todavia Trotsky(2011) havia compreendido como plataforma para a condição democrática na revolução 

permanente a organização social produtiva por meio das indústrias. Aquilo que Gramsci uma vez compartilhara 

antes dos Cadernos dos Cárceres por meio dos Conselhos de Fábrica. Não se pode prender Trotsly (1985) ao 

determinismo econômico absoluto da Segunda Internacional. É parte, mas em processo de transição, que busca 

se afastar do engessamento da compreensão de mundo marxista. 
57Todavia, Aronson (1985) tenta desvincular o materialismo histórico do marxismo, como estratégia para frear 

os ataques ao marxismo em momento histórico em transição. Seria um equívoco.  
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capitalista. Assim, o marxismo se manteve em um quadro reducionista, enquanto os 

problemas multiplicavam-se em níveis de análise não tocados pela tese marxista do embate de 

classes. Todavia, recuperando o Materialismo Histórico em sua condição clássica, como aqui 

apresentado, algumas das repressões atuais não presas à questão de classe poderiam ser 

tratadas, tais como os regimes nacionalistas, os distintos regimes de produção, o racismo, o 

machismo, bem como questões ambientais da atualidade. Essa multiplicidade de novos temas 

a desafiar o MH criaria, na visão do autor, um Pluralismo Radical que ajudaria a dar espaço 

para compreensão aos diversos níveis dos processos de exploração e exclusão dentro do 

sistema capitalista. Nas palavras do autor: “A noção do pluralismo radical é uma conclusão 

possível para a minha sugestão de que o desenvolvimento histórico nos afastam de uma 

orientação exclusiva do marxismo e nos leva para um repensar sobre como o materialismo 

histórico explica a nossa situação (ARONSON, 1985, p.93, tradução nossa).58  

Dentro da Economia Política Internacional também há um processo de definhamento 

da leitura marxista, o qual isolou o marxismo criando uma marca de não ciência, uma vez que 

trabalho científico passou a ser representado pelo bloco da New Political Economy. O palco 

de resistência do marxismo dentro da Economia Política Internacional é, entretanto, mantido 

pelas discussões neogramscianas, as quais, desde a organização de Gill (1992), enveredaram-

se por uma discussão sobre as big issues do campo endereçadas para a questão da hegemonia. 

As leituras polanyianas, como outro ato, dentro de uma leitura da economia crítica, também se 

destaca no período após a década de 1990. A presente tese almeja, logo, aproximar ambos as 

bases que se influenciam pelo MH com intuito de reforçar a discussão acerca da 

internacionalização do capital no sistema internacional.  

Quanto ao método, há uma continuidade marxista que atualmente se reforça com 

intuito de apresentar fatos novos para o âmbito da Economia Política Internacional. Algo 

semelhante fora apresentado Burawoy (2009), quem bem explora a ordem do marxismo 

comparando a ordem causal de Skocpol e a leitura reflexiva de Trotsky acerca das condições 

para uma revolução. Segundo o autor, Skocpol se mostra válida por assegurar uma explicação 

que não seria refutável; enquanto Trotsky conserva o centro do marxismo (o método), e busca 

resolver as anomalias daquilo que não foi resolvido com, logo, novas teorias (o 

desenvolvimento desigual e combinado), ponto que faz avançar o programa de pesquisa. 

Trotsky (1985), para Burawoy (2009) sai da linearidade marxista por meio da teoria do 

                                                 
58  The notion of radical pluralism is one possible conclusion for my suggestion that historical 

developments lead us away from exclusive orientation to Marxism and towards a rethinking of how historical 

materialism explains our situation” (ARONSON, 1985, p.93). 
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desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo. O clássico pensador russo, dissidente 

do leninismo, não buscou fazer predições, mas antecipou a revolução russa e os processos que 

depois tomaram espaço na região. Assim, para Burawoy (2009), Trotsky (1985) trata de um 

programa de pesquisa que vai além dos fatos existentes para apresentar novas possibilidades, 

a despeito do otimismo analítico do autor, pensado possibilidades revolucionárias para além 

da Rússia no início do século XX. 

Por ora, importa compreender a importância do Materialismo Histórico enquanto o 

eixo central do Programa de Pesquisa Marxista, o qual apresenta vigor e é capaz de lidar com 

novos problemas e questões na grande área da Economia Política Internacional. Esse quadro 

científico, enquanto um Programa de Pesquisa, tem evoluído por meio de vigorosos passos 

progressivos. Após a crítica à automaticidade e fatalismos da Segunda Internacional 

Comunista, Trotsky, por meio da Revolução Permanente, e Gramsci, pela compreensão sobre 

os limites da Revolução no seio da sociedade civil, representaram passos significativos para o 

pensamento marxista. Ambos constroem cinturões explicativos para a teoria marxista com 

fidelidade ao Materialismo Histórico clássico. Em consonância com esse arranjo, Habermas, 

pela a ação comunicativa, se afigura como outra etapa fiel ao método e de progresso dentro do 

Programa. Já dentro do quadro da Economia Política Internacional, os neogramscianos, 

organizados pelas Escolas Holandesa, Canadense e Brasileira, também se enquadram dentro 

do progresso do programa no manejo de outras anomalias que os fatos históricos vieram a 

redesenhar. Por outro lado, dentro da economia política institucionalista, Karl Polanyi e os 

neopolanyianos, organizados pelo Karl Polanyi Institute of Political Economy, agregam novo 

passo do progresso para o Programa Marxista, via o método. O que há em comum entre esses 

pilares é a trabalho cauteloso voltado para a origem do Materialismo Histórico, o qual se 

forma em caráter histórico, por meio das principais obras de Marx. Essa fidelidade ao Método 

torna-o o centro do Programa de Pesquisa Marxista e faz, das construções posteriores, a parte 

da heurística positiva que materializa o progresso do programa abordando. Nesse sentido, a 

presente tese lança-se ao desafio de agregar uma nova etapa e contribuir para o 

desenvolvimento e pregresso do programa pelo manejo de novos fatos por meio da união 

gramsciana e polanyiana por uma re-compreensão da economia política internacional via 

estudo de caso ampliado. 

Todavia, a par de que o método não opera por si, uma vez que pela ordem 

metodológica cria-se uma lógica científica para a organização dos fatos que serão trabalhados, 

em conveniência científica, os fatos são prescindidos por técnicas de pesquisa para a sua 

organização. É, logo, por essa necessidade que o estudo de caso estendido/ampliado será 
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brevemente apontado como desdobramento ao materialismo histórico para se compreender os 

processos que guiam a relação entre Ásia (China) e América Latina (América do Sul) na 

atualidade. Um fato novo, erguido por novas formas de ampliação do capital, que por meio do 

Materialismo Histórico há como compreender. 

 

2.4 O Materialismo Histórico e a EPI: as contribuições por meio do Estudo de Caso 

Ampliado (Estendido). 

 

Burawoy (2009) em The Extended Case Method: Four Countries, Four Decades, Four 

Great Transformations and Theoretical Tradition fornece uma base para o fechamento 

metodológico da presente tese. Por meio dessa obra, postula-se um arranjo adaptado para a 

EPI. Tratando do Estudo de Caso Estendido/Ampliado, que o autor desenvolve por 40 anos, 

algumas características podem ser sintetizadas: há a extensão do observador sobre a vida dos 

participantes sob a condição de estudo; a extensão da observação sobre o tempo e o espaço; a 

extensão a partir dos processos micros para os processos macros; e, por fim, a extensão da 

teoria, que para o autor é o fator mais importante. Cada extensão envolve um diálogo distinto, 

listando-se: entre participante e observador; entre eventos sucessivos no campo - micro e 

macroprocessos; e entre sucessivas reconstruções da teoria.  

Destaca-se que a técnica se organiza por meio da observação participante ao longo de 

quatro décadas de prática sobre os objetos recortados. Para o desenvolvimento de uma tese há 

constrangimentos estruturais que limitam essa possibilidade, seja em função do tempo, assim 

como pela área científica da Economia Política Internacional em função dos objetos de 

interesse que se formam. De toda forma, importa entender o porquê da observação para o 

Estudo de Caso Estendido. Para o autor:  

 

(…) não nos esforçamos para separar o observador do participante, o sujeito do 

objeto, mas reconhecer a sua coexistência antagônica. Não importa como nos 

aproximamos da nossa pesquisa, somos sempre simultaneamente participantes e 

observadores, porque inescapavelmente vivemos no mundo que estudamos. A 

técnica de observação participante simplesmente nos faz agudamente conscientes 

desse enigma existencial e ético. Mas sem teoria para nos aterrar perderíamos o 

nosso caminho (BURAWOY, 2009, p.9, tradução nossa)59. 

                                                 
59  (…) we do not strive to separate observer from participant, subject from object, but recognize their 

antagonistic coexistence. No matter how we approach our research, we are always simultaneously participant 

and observer, because inescapably we live in the world we study. The technique of participant observation 
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Eis uma importante observação, a qual integra as colocações de Gill (1993) e, 

fundamentalmente, Cox cerca do papel da leitura Crítica para as Relações Internacionais. 

Algo que também integra Linklater discutindo a condição crítica por meio da identificação 

das Escolas marxistas em Relações Internacionais e o projeto da emancipação pelo 

conhecimento. Algo, aqui comum, está na relação sujeito/objeto que Burawoy se atenta. 

Todavia, a compreensão sobre a condição necessária dos microprocessos determinados pelas 

macroforças, e vice-versa, também reforça a condição da crítica ou do pensamento crítico 

para as Relações Internacionais. Assim, o que se reserva à Teoria Crítica e RI, para Burawoy, 

por meio da observação participante, forma-se uma sociologia reflexiva. Para o autor, tratando 

do estudo de caso ampliado, o vetor etnográfico é mudado pela análise de economia 

internacional, o que ajuda a avançar sobre o objeto da tese, dado na relação entre o contexto 

espacial latino-americano (sul-americano) e o elemento amplo no sistema capitalista 

contemporâneo pela acumulação fictícia por meio do capital bursátil. Apresenta-se o nível 

para a análise ou a ideia de Espaço do Estado como plataforma dos arranjos materiais 

históricos, reproduzidos em níveis específicos por meio das condições macro ou, como 

Burawoy apresenta, a relação de microprocessos por meio das condições de forças macro no 

sistema capitalista. Nesse sentido, a tese observa a estrutura regional, mas com o Estado, 

enquanto um espaço social-econômico complexo (sobretudo o chinês), como um nódulo de 

um processo que é sistêmico. Para Santos (1977) o Estado é uma condição metodológica para 

se compreender a totalidade que o apregoa na condição dada entre o local e o global. Estado 

em função da organização da sociedade e determinação das escolhas em diálogo com 

elementos superestruturais sistêmicos. Assim, o local e o global se integram em uma mesma 

condição investigativa, como forma de análise de uma totalidade60. 

A clareza de Burawoy acerca da condição dos fatores micro e macro na condução do 

problema exclui a necessidade de lidar com a ordem clássica das Relações Internacionais por 

meio de discussões sistêmicas, pelas formas de Estados, ou pelas condições humanas para a 

compreensão do problema investigado. Apesar de a observação de Burawoy (2009), tal 

                                                                                                                                                         
simply makes us acutely aware of this existential and ethical conundrum. But without theory to ground us we 

would lose our way (BURAWOY, 2009, p.9). 
60  É o que Lefebvre rascunha acerca da teoria unitária que guia a compreensão sobre o Espaço. A sua 

ideia de cosmos aproxima-se da totalidade apontada. Nas palavras do autor “as sociedades humanas, não mais 

que os corpos viventes, humanos ou não, não podem se conceber fora do cosmos (ou, caso se queira, do 

“mundo”); a cosmologia, sem absorver seu conhecimento, não pode deixá-las de lado, como um Estado no 

Estado!”. (LEFEBVRE, 2000, p.46). 
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argumento não caminha isolado. Por meio do pensamento geográfico, dentro da geografia 

crítica, Milton Santos já argumentara sobre o peso da relação entre o local e o global por meio 

da condição histórico-material do espaço. Compartilhando da concepção de Lefebvre sobre a 

produção social por meio de um conjunto complexo de relações históricas, diz: “se a 

Geografia deseja interpretar o espaço humano como o fato histórico que ele é, somente a 

história da sociedade mundial, aliada à da sociedade local, pode servir como fundamento à 

compreensão da realidade espacial e permitir a sua transformação a serviço do homem. Pois a 

História não se escreve fora do espaço e não há sociedade a-espacial. O espaço, ele mesmo, é 

social”. Para o autor a condição Econômica e Social fornece a condução para se pensar o 

espaço de forma mais adequada, tendo como ponto de partida a forma social-histórica 

produtiva, mantendo-se fiel ao método do materialismo histórico. Ainda, segundo Santos 

(1977) a Formação Econômico-Social não determina a existência de uma sociedade como um 

todo. Mas exige que compreendamos que "cada sociedade vista a roupa do seu tempo" e está 

sociedade deve somente ser compreendida em um movimento totalizador: todas as variáveis 

importam sem uma condição de causalidades. Essa totalidade, logo, determina um diálogo 

tenro entre os modos de produção, as formações sociais e o espaço, visto que “os modos de 

produção escrevem a História no tempo, as formações sociais escrevem-na no espaço (...). o 

espaço reproduz a totalidade social conforme as determinações sociais, econômicas e políticas 

(...) é a matéria trabalhada por excelência. Nenhum dos objetos sociais tem uma tamanha 

imposição sobre o homem, nenhum está tão presente no cotidiano dos indivíduos". 61 

Enquanto Morton compreende o Estado como um elemento nodal que condensa à sua 

temporalidade, Santos (1977) indica o Estado Nacional como um sistema de estrutura e 

formação socioeconômica que traduz uma totalidade. O Estado, em ambas as concepções, 

assegura a sua construção por meio dos recursos indivisíveis, como a população, as razões 

econômicas, a mais-valia absoluta, visto que em cada período histórico tais recursos se 

combinam de forma distinta. Assim, "as combinações se fazem em lugares historicamente 

determinados, de forma que a combinação de recursos (homens, capital, infraestruturas, 

instituições, ecologia) se transforma em sinônimo de localização" (SANTOS, 1977, p.44). 

Esses apontamentos ajudam a compreender as formas existentes dentro do quadro dos 

                                                 
61 O espaço, construção inda abstrata, para o autor é a forma em movimento, que se configura materialmente em 

detrimento das forças sociais-históricas. Como diz: "O movimento do espaço, isto é, sua evolução, é ao mesmo 

tempo  um  efeito  e  uma condição do movimento de uma sociedade global. Se não podem criar formas novas ou 

renovar as  antigas,  as  determinações  sociais  têm  que  se  adaptar.  São  as  formas  que  atribuem  ao 

conteúdo novo provável, ainda abstrato, a possibilidade de tornar-se conteúdo novo e real" (SANTOS, 1977, 

s.n.). Interesse avaliar essa apresentação do autor. Lembra Gramsci e a condição da Revolução Passiva. 
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microprocessos para serem considerados e avaliados.62 Nessa linha, compreender, por 

exemplo, a condição de subdesenvolvimento de um Estado compete, em primeiro lugar, 

entender que tal Estado apresenta uma formação social-econômica dependente, dado o 

impacto das forças externas nas formas existentes que compõe a complexidade social-

econômica do Estado Latino-Americano. Santos (1977) avança nessa abordagem por meio da 

dialética do espaço no Terceiro Mundo: o Estado-Nação e as atividades modernas 

(multinacionais e monopólios) a criar um modelo de crescimento orientado para fora, 

reduzindo o controle sobre a organização do Espaço por meio das suas categorias formadoras 

na lógica social-econômica, seja pela renda do cidadão, ou até mesma na ocupação urbana. 

Essa concepção de Santos (1977) estava direcionada para a influência do capital produtivo, ou 

dos resultados presos ao Investimento Externo Direto na América Latina. O cenário atual 

apresenta uma variação quanto a essa preponderância do capital produtivo, tão comum nos 

meios intelectuais e analíticos dos dependentistas, por exemplo. Todavia, há uma direção 

ainda presente para se pensar os desdobramentos e as reconfigurações do Espaço, social-

econômico, por meio das múltiplas formas que o capital internacional vem a apresentar. 

Em suma, parear Burawoy (2009), Morton (2009a) e Santos (1977) permite 

compreender, pelas próprias palavras de Milton Santos (1977, p.49) que "o problema 

principal deriva do fato de que nenhuma questão pode ser respondida fora da concepção de 

uma totalidade de estruturas e de uma totalidade de relações". É por meio dessa concepção de 

totalidade que se busca uma condição para se avaliar, intelectualmente, a lógica histórica de 

produção de um espaço.  

Pensar a existência de um Espaço Latino-Americano reconfigurado a partir da 

América do Sul, dados às novas contingências históricas, implica presumir a composição de 

uma dialética temporal/material que abarca uma latinicidade americana, em termos sociais-

históricos, representadas por meio do complexo do Estado-Nação dependente, com práticas 

sistêmicas no âmbito da circulação e multiplicação do capital por novos métodos. Micro e 

Macroprocessos se engendram em uma condição que, à primeira vista se faz binária, mas 

complexifica-se por meio da identificação de uma totalidade que não guia o macro e o micro a 

uma subtração, mas a uma interação histórica que ajuda a compreender processos de 

mudança, de restauração ou de revolução-restuarativa, em um sentido gramsciano. Para tanto 

                                                 
62Em termos explicativos, para Santos (1977) existem dois tipos de estruturas. Primeiro, aqueles que se formam 

por elemento homólogos (subestruturas e subsistemas), como estruturas demográficas, econômicas, financeiras, 

etc. sendo todos os elementos de cada estrutura de uma mesma classe ou estruturas simples; o segundo por meio 

dos elementos não-homólogos (classes diferentes), que atuam uns sobre os outros para criar estruturas 

complexas. 
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se deve legitimar a tese de que o Espaço se produz como nível absoluto de análise. Nesses 

termos: 

 

Se há produção e processo produtivo do espaço, há história; (...) a história do 

espaço, de sua produção enquanto “realidade”, de suas formas e representações, não 

se confunde nem com o encadeamento causal de fatos ditos “históricos” (datados), 

nem com a sucessão, com ou sem finalidade, de costumes e leis, de ideias e 

ideologias, de estruturas socioeconômicas ou de instituições (superestruturas). As 

forças produtivas (natureza, trabalho e organização do trabalho, técnicas e 

conhecimentos) e, obviamente, as relações de produção, têm um papel – a 

determinar – na produção do espaço (...) trata-se, afinal, de declarar que a passagem 

de um modo de produção a outro apresenta o maior interesse teórico, enquanto 

efeito de contradições nas relações sociais de produção, que não podem deixar de se 

inscrever no espaço, subvertendo-o. Cada modo de produção tendo, por hipótese, 

seu espaço apropriado, um novo espaço se produz durante a transição. O modo de 

produção considerado como acabado (sistema fechado) passa por objeto 

privilegiado; o pensamento ávido de transparência ou de substancialidade ou de 

ambos tem uma predileção por um tal “objeto”. (LEFEBRVE, 2000, p.76). 
 

Trilha-se uma estrada para um entendimento sobre a condição do Espaço Latino-Americano 

na atualidade, criando uma lógica interpretativa, não causal, que comunica termos, que podem 

ser compreendidos enquanto níveis de análise, por meio da compreensão do Espaço enquanto 

uma produção social histórica que caminha da condição abstrata para a concreta por meio do 

Estado-Nação, amarrado a uma plataforma de sistema de estrutura e formação 

socioeconômica.  

O desenvolvimento metodológico apresentado exige, em contrapartida, um 

refinamento para organizar os elementos concretos para o processo da análise. Por meio do 

Estudo de Caso Estendido executa-se um movimento em favor do quadro científico da 

Economia Política Internacional. Esse movimento, o qual deve ser lido enquanto uma 

combinação metodológica, integra a estratégia de Burawoy (2009) dentro de uma ciência 

reflexiva da sociologia atada à etnografia para uma Análise Crítica Neo-

Polanyiana/Gramsciana em EPI e Relações Internacionais. Burawoy (2009) cria, assim, etapas 

para um diálogo definindo como princípio e intersubjetividade entre participante e 

observador, o que uniria o que a ciência positiva vem a separar (sujeito e objeto). Seguindo, 

logo, a construção original encontra-se 4 momentos para a pesquisa: 

 

a- Intervenção, com o objetivo de extrair as subjetividades que tomam um objeto a ser 

explorado.  

b- Processos, entendidos como estímulos que vem a desenvolver as 

entrevistas/abordagens na sociologia crítica, com uma busca por interpretações sobre o 

mesmo fato.  
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c- Estruturação, em função do contexto social, pelas forças sociais que constrangem o 

movimento da entrevista. Em uma leitura reflexiva, esse quadro é visto como estímulo 

que simultaneamente forma e é formado pelo processo. 

d- Reconstrução, ou a avaliação teórica. Cola-se no sentido da abstração marxista, visto 

que a questão da reconstrução da teoria de forma dialética com o elemento concreto, 

após a sua abstração. Para o autor, há mais uma construção dialógica nas quatro 

dimensões do que uma reconstrução teórica. 

Tais momentos, enquanto plataformas para organização da pesquisa e da análise, 

estende a observação sobre o tempo e o espaço, criando uma base de co-presença para 

acompanhar o processo, visto que Burawoy (2009) caminha para observar o arquétipo da 

produção marxiana. Como aponta o autor: “the point is simple: Production becomes 

reproduction only under a particular structure of power” (BURAWOY, 2009, p.47). Assim, o 

autor afirma que podemos converter um conhecimento situacional dentro de um problema de 

processo social porque regimes de poder estruturam as situações em processos históricos. 

Burawoy (2009) vai para o palco direto da produção com intuito de acompanhar o processo 

sistêmico reproduzido na localidade, quanto à mudança ou adaptações conjuntas 

reproduzindo-se, a despeitos das proporções. 

Nesses termos, se essa lógica faz sentido para observar o comportamento e interpretar 

as transformações no âmbito do trabalho, no palco social, o mesmo pode valer para a 

economia política pensando a questão dos investimentos e os transbordamentos dos 

financiamentos a lógica do desenvolvimento latino-americano, como também o asiático. Em 

ambos os casos, há um regime de poder que estrutura as situações em processos. Os 

financiamentos chineses como situações engessadas em um processo atrelado à ampliação do 

capital, nesse momento, se organizam enquanto um resultado específico da condição 

econômica, assim como um processo que é determinado à lógica de expansão e 

materialização do capital financeiro.  Em síntese, para Burawoy uma situação social se torna 

um processo social porque a ação social pressupõe e reproduz um regime de poder. Para a 

presente tese, uma situação econômica política se torna um processo econômico político 

porque a ação social histórica que o conduz pressupõe, também, e reproduz um regime de 

poder.  

Retomando os 4 momentos apresentados (Intervenção, Processos, Estruturação, 

Reconstrução) para a Economia Política Internacional, por meio de uma abordagem não 

tradicional, tem-se a seguinte condição: 

A – Intervenção: compreendendo a origem histórica dos financiamentos para a 

América do Sul no recorte temporal apresentado e preso ao destino referenciado. 
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B – Processos: estímulos para a internacionalização do capital direcionado para a 

América do Sul, com intuito de comparar o vetor, discursivo/político, para esse processo. 

C – Estruturação: o modo de produção comparado de origem e destino do capital, 

atrelado a condição de produção para o financiamento e a condição para a sua materialização 

no destino a partir das características do sistema bancário chinês. 

D – Reconstrução: é o processo conjunto de avaliação teórica, aqui organizada pela 

base conceitual polanyiana/gramsciana. 

Por essas etapas, cria-se uma atualização sobre a extensão etnográfica que Burawoy 

apresenta. Tal atualização para a Economia Política Internacional reconfigura o método para 

um Estudo de Caso Ampliado, o qual busca comunicar processos locais e globais, 

debruçando-se sobre uma região que, atualmente, dialoga com brandura com o capital chinês 

titulando-o como máster para o processo de desenvolvimento local. Nesse sentido, como essa 

condição local-regional reproduz uma lógica sistêmica para o processo de ampliação e 

materialização do capital? Em síntese, para se traçar uma possível resposta compreensível a 

tal proposta cumpre-se ao seguinte esclarecimento para a análise crítica: em uma ontologia 

presa ao pensamento sul-americano orienta-se a lidar com sujeitos/agentes e estruturas 

sistêmicas em um espaço de desigualdade material; em um quadro epistemológico que se 

reforçar por meio de uma crítica histórica neo-marxista; uma vez que essa crítica recupera o 

quadro metodológico marxista clássico, por meio do materialismo histórico associado ao 

Estudo de Caso Ampliado (Estendido), a conectar processos macro e micro, dentro de uma 

formação social espacial sul-americana pela concretude do Estado-nação; e, por fim, nutre-se 

por técnicas para uma análise histórica pela comparação macrohisórica dando rigor e espaço 

para que a condição dos financiamentos chineses, assim como os seus efeitos, possam ser 

organizados dentro de 4 tomos: Intervenção, Processos, Estruturação e Reconstrução. 
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“Toda história é testemunha do presente” (GRAMSCI, 1991, p.167). 

3 O DUPLO MOVIMENTO E A REVOLUÇÃO PASSIVA: O DIÁLOGO MATERIAL 

HISTÓRICO ENTRE O PASSADO E O PRESENTE NA ECONOMIA POLÍTICA 

INTERNACIONAL 

 

Antonio Gramsci e Karl Polanyi apontam os meios para um entendimento seguro 

acerca das relações sociais produtivas enquanto quadros teóricos e críticos da realidade. Esses 

apontamentos se mostram em um nível transnacional na contemporaneidade por meio de 

argumentos alicerçados ao Materialismo Histórico. Aqui o método deve ser compreendido por 

intermédio dos arranjos clássicos do marxismo, ausentes do determinismo econômico, como 

explorado no capítulo anterior. Conforme Gramsci (2011a, p.267. Q17§12) a filosofia da 

práxis quer explicar o economicismo e os fatores mais profundos, logo não se situa apenas no 

meio econômico e “e é justamente por isto é uma filosofia, uma antropologia, e não um 

simples cânone de investigação histórica”.  A despeito dos vieses formativos distintos, o bojo 

conceitual teórico de cada pensador listado se norteia por um problema em comum: os 

desdobramentos da sociedade de mercado após do fim dos princípios da ordem mundial 

vitoriana. Ainda, outro ponto que os une é o ceticismo sobre o marxismo moderno enquanto 

uma filosofia segura para compreender a realidade. São crítico e por sê-lo avançaram sobre 

outras áreas a desenvolver novos argumentos superando o quadro crítico em intransigência do 

marxismo dogmático da Segunda Internacional.  

Gramsci, a partir da Itália, e Polanyi, a partir do eixo Áustria-Inglaterra-Estados 

Unidos, questionaram as respostas marxianas desenhadas pela Segunda Internacional. Além 

disso propuseram novos entendimentos sobre aquilo que poderia ser entendido enquanto uma 

revolução social a partir de uma problematização segura sobre o Estado burguês.  Deve-se 

compreender que as primeiras décadas do Séc. XX ofertaram insumos para a reflexão teórica 

em função das grandes transformações do período. Do fim da Primeira Guerra Mundial até a 

construção dos novos arranjos internacionais selados em Yalta em 1945, em um período 

muito curto o ocidente e o oriente foram transformados em razão do desequilíbrio entre as 

ordens privadas e públicas da economia política internacional. Nesse ínterim, enquanto a 

Europa vivia os descompassos econômicos em função do descrédito do Padrão Ouro a partir 

da sua retomada em 1925, isso somado às elevadas inflações com o fim dos grandes impérios 

continentais, o oriente, em parte, estava sob o quadro de tutela de algumas potências 

ocidentais e, outra parte, vinculava-se a um eixo econômico monetário independente, seja por 
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meio das revoluções modernizantes em solo japonês ou pela tentativa de reconstrução de 

Estado/Governo/Sociedade na China com um diálogo de médio entendimento entre 

Kuomintang e Comintern a partir da Rússia na tentativa de expansão da Revolução de 

Outubro. Por certo, enquanto a categoria do império se enfraquecia em solos ocidentais, a 

Guerra Sino-Japonesa, com episódios tortuosos para a história humana, como o Massacre de 

Nanquim (1937), ditava o rearranjo de poder no extremo oriente. De forma geral, em menos 

de três décadas a humanidade vivenciou uma aceleração dos tempos e os diversos 

transbordamentos foram listados, avaliados e compreendidos como parte integrante em favor 

de uma disputa entre o passado, que não desejava partir, e um futuro, que ainda rascunhava as 

suas possibilidades.  

A Gramsci e a Polanyi os fatos oriundos a esse período da história foram 

determinantes e, defronte às suas particularidades geográficas e políticas, cada pensador veio 

a desenvolver uma crítica ao seu tempo dosando otimismos e pessimismos sobre os novos e 

possíveis arranjos da história. Os arranjos polanyianos e os arranjos gramscianos também 

apresentam os limites do seu tempo e das suas circunstâncias históricas. Esses elementos 

serão explorados nesse capítulo, mas seguindo as orientações de Levitt (2006), Morton (2010) 

e Block (2003) é necessário entender as circunstâncias históricas dos pensadores e seguir com 

o projeto crítico em um caminho que preserve a originalidade das ideias e consiga, também, 

defrontar os problemas da atualidade. Quem melhor expressa essa colocação é Morton (2010), 

afirmando a necessidade de se construir uma leitura seguindo o modo gramscinano de 

pensamento. Block,  (2008) também compreende essa diretriz de trabalho, pois afirma que as 

ideias polanyianas, hoje, ajudam a clarear possibilidades práticas e teóricas às construções 

políticas na sociedade. 

 Prontamente as ordens gramsciana e polanyiana serão aproximadas, o que faz exigir, 

logo, uma unidade crítica que possa assegurar o domínio dos entendimentos de ambos os 

pesadores sobre a história em longo prazo, uma vez que ambos os projetos de início do Séc. 

XX almejaram essa máxima. Outro sinal sobre a necessidade de continuidade crítica está no 

desafio da fragmentação dos Cadernos do Cárcere de Antonio Gramsci e no arriscado 

otimismo profético por um capitalismo industrial socialdemocrata de Karl Polanyi. Quanto à 

Gramsci, as condições de sua escrita ainda deixam obscuras algumas discussões acerca do 

Estado burguês, assim como a ligação aos elementos e problemas internacionais; quanto à 

Polanyi, como ressaltado por Levitt (2013) as raízes de sua visão socialista ampararam um 

otimismo que gerou contradições ao seu próprio pensamento acerca do duplo-movimento, 

mas em razão alguma vem a desestabilizar a tese fundamental acerca das commodificações 
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das estruturas sociais e os desdobramentos sociais econômicos desse processo, ponto que 

também concordam Bugra e Agartan (2007) chamando a atenção para as construções da ideia 

de Economia de Mercado enquanto um projeto político. No entanto, ambas as razões listadas 

endurecem o desafio de se superar os limites encontrados em cada linhagem crítica, ainda 

mais sob a necessidade de combiná-las para o desenvolvimento do quadro teórico dentro do 

materialismo histórico da presente tese. Esta aproximação é estratégica, pois cumprirá dois 

objetivos: o primeiro repousa na recuperação do Materialismo Histórico para a Economia 

Política Internacional; o segundo se aloca em um fortalecimento analítico para compreender 

os arranjos financeiro-bancários da China em uma perspectiva holística. 

Arroladas essas observações, o capítulo ambiciona apresentar as condições para um 

diálogo dentro do pensamento crítico na Economia Política Internacional, aproximando as 

leituras históricas preservadas nos nichos gramscianos (neo) e polanyianos (neo). O propósito 

dessa aproximação está ligado à atualidade das teses originais dos autores já apresentados. 

Essas teses circunscrevem as discussões sobre as condições materiais históricas da Revolução 

Passiva gramsciana e do Duplo-Movimento polanyiano. Cada conceito está suspenso por um 

alicerce de elevada abstração político econômica e, cada qual, não vem a se sustentar por 

meio de um deslocamento do contexto de cada estrutura teórica crítica. Justifica-se, logo, uma 

construção combinada que venha a expor o alcance dos conceitos listados e, ainda, a 

apresentação dos seus campos propícios ao entendimento, comunicando um vocabulário 

crítico rico em outras observações e outras ferramentas analíticas construídas por Antonio 

Gramsci e Karl Polanyi nas primeiras décadas do Séc. XX. 

É pertinente acentuar que os autores são intelectuais trans-históricos. No sentido 

estrito da palavra, a intelectualidade está bem compreendida nos textos de Gramsci por meio 

da sua explicação segura sobre o papel orgânico capaz de ser desempenhado pelos indivíduos 

como sintetizadores da história. Como coloca Gramsci (2010a, p.113, §37) a casa do 

intelectual é a história, local que esse mesmo intelectual domina por sintetizá-lo. Mas vale 

lembrar que a todo indivíduo se reserva uma função intelectual, uma vez que o sujeito é capaz 

de aninhar ideias e interesses a círculos sociais diversos, organizando comportamentos e 

interesses dos grupos concorrentes. Como sintetizadores de um período histórico, as obras de 

Gramsci e de Polanyi vagam até hoje tocando as incompletudes da realidade e a fomentar 

novos entendimentos sobre os problemas históricos, servindo como guias de ação política em 

propósito das mudanças sociais vislumbradas. Assim, a transhistoricidade intelectual de 

ambos é forjada em função do projeto encontrado em cada obra: o projeto da análise crítica 

duradoura. Esse projeto cria os alicerces para comunicar as ideias cunhadas e ordenadas no 
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início do século passado aos dias de hoje, exigindo dos novos intelectuais a obrigação da 

originalidade. Defronte essa ambição apresentada, este capítulo está organizado em três 

seções titulares. Em sua primeira seção objetiva-se permear o arsenal conceitual 

neogramsciano. A ordem dessa abordagem indica uma discussão sobre a localização da 

Revolução Passiva no pensamento gramsciano, construindo um foco maior sobre a formação 

crítica do pensador sardo; ainda, em outra seção, a hegemonia é trabalhada por meio das 

principais notas dos cadernos que auxiliam a compreender o quão caro é esse conceito para se 

compreender as estruturas políticas domésticas e internacionais; seguindo, dentro desse 

mesmo interesse, a sociedade civil ocupa outro espaço frente ao desavio de se desvendar em 

Gramsci a construção da materialidade e do consenso do período hegemônico; por fim, a 

Revolução Passiva é contemplada, tanto pela percepção do autor crítico acerca do processo de 

modernização da Itália com a sua unificação, assim como uma breve discussão sobre o 

americanismo e o fordismo, ambos representando as tipificações acerca da Revolução 

Passiva. 

Na segunda seção as atenções são voltadas ao pensamento crítico polanyiano.  Essa 

seção é subdivida com intuito de ordenar os principais temas dentro dos trabalhos do autor 

austríaco, para além da Grande Transformação. Assim, em um primeiro momento faz-se uma 

explanação sobre as razões e motivações críticas do autor; conseguinte, alude-se à contenda 

de Polanyi junto ao marxismo como fator de reforço do materialismo histórico, próximo às 

preocupações gramscianas; ainda, se elabora um espaço para a discussão sobre a sociedade de 

mercado; e por fim problematiza-se as duas teses da Grande Transformação: o processo de 

commodificação institucionalizado e o Duplo Movimento. 

A última seção presume uma elaboração catártica. A partir das especificadas 

apresentadas nas seções anteriores, o fechamento desse capítulo vem a defender as 

proximidades de Polanyi e Gramsci por meio dos conceitos centrais, assim como pela 

estrutura epistemológica histórica e metodológica por meio do materialismo histórico. Essa 

condição permite aproximar os argumentos presos à Revolução Passiva e ao Duplo 

Movimento e retrabalha-los por intermédio da concepção de classe e de sociedade civil 

arraigadas em cada autor. Nesse sentido uma aproximação é defendida com intuito de se 

apresentar parte de uma inovação teórica crítica em Economia Política Internacional 

respeitando o método justificado no primeiro capítulo da presente tese. Dito isso, iniciam-se 

as seções. 
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3.1 A Revolução Passiva e os arranjos teóricos abarcados: Gramsci e a História 

 

A presença das ideias de Antonio Gramsci nas Relações Internacionais é um pouco 

recene. Há menos de quatro décadas as ideias do pensador italiano têm sido trabalhadas em RI 

junto ao campo da Economia Política Internacional. Mas somente a partir da década de 1990 

tem ganhado maior espaço junto aos programas de pesquisa em EPI. Todavia, a relação entre 

o autor italiano e as questões internacionais está presente em todos os temas reservados nas 

múltiplas fragmentações dos Cadernos do Cárcere. Uma certeza há: Antonio Gramsci não foi 

um pensador das Relações Internacionais, compreendendo esse arquétipo como o registro de 

um quadro de pesquisa, produção científica e intelectual. Todavia, a Gramsci o internacional 

sempre foi meritório, seja pela discussão acerca dos temas de cultura e os arranjos materiais 

do fordismo e americanismo comparados à tradição italiana/europeia-continental, assim como 

no centro de sua análise sobre o Risrogimento italiano, momento no qual o autor avalia as 

condições de desenvolvimento desigual com o processo de revoluções passivas em parte das 

sociedades ocidentais. Por certo, a discussão sobre a participação de Gramsci nas Relações 

Internacionais é um esforço desnecessário, equivalente à necessidade de se justificar J.M. 

Keynes como pensador da Economia Política Internacional sem sê-lo por questão temporal. 

Em tom conclusivo, ambos os nomes aqui orientados não pertencem, diretamente, a cada uma 

dessas cátedras por, de forma objetiva, não terem completado o capital científico de cada 

meio enquanto vivos. Porém, as preocupações que no passado foram trabalhadas deram à 

escola neogramsciana em RI/EPI o ponto de acesso via novas abordagens para, de fato, 

materializar o alcance de Gramsci, assim como outros pensadores, aos problemas de pesquisa 

presentes.  

As ideias e os argumentos de Gramsci deixam ao pesquisador duas escolhas: uma 

trilha de categorias determinada de forma exógena-temporal; ou a leitura aleatória, facilitada 

pela fragmentação dos cadernos. A versão brasileira dos Cadernos do Cárcere (Q), editada 

pelo falecido pesquisador baiano Carlos Nelson Coutinho, sendo quem melhor veio a dominar 

as ideias do intelectual sardo, une os dois processos. As notas (§) e os temas passam a se 

orientar por categorias centrais, como as discussões sobre os intelectuais, e as notas 

distribuídas ao longo do volume em estrutura cronológica. Essa organização é relevante, pois 

cria ao mesmo tempo uma ordem para a exposição das ideias do caderno e não engessa a 

pesquisa sobre cada um dos seis volumes, cabendo ao pesquisador determinar a parte temática 

e temporal cabida. 
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 Dito isso, quem bem revela a especificidade dos Cadernos e suas notas é Buttigieg 

(1998), quando escreveu sobre o método de Gramsci. O autor chama a atenção para uma nota 

do pensador italiano no primeiro caderno escrito no cárcere. Tal nota, O ossinho de Cuvier 

seguia com a seguinte observação: por meio de um pequeno osso de um roedor por vezes é 

possível reconstruir um monstro63. A metáfora dessa nota se aplica aos cadernos uma vez que 

as notas separadas, fragmentadas e desordenadas podem, além de serem acessadas sem uma 

orientação segura, apresentar, sob uma primeira vista, uma posição minúscula dentro do 

complexo arranjo gramsciano. Todavia, como alerta Buttigieg (1998), essas notas e 

fragmentos desconexos tomam parte de um todo e serviram para o desenvolvimento de 

argumentos mais elaborados por meio das notas mais extensas, as quais orientam as grandes 

temáticas, como a hegemonia, os intelectuais, os temas de cultura. Nesse sentido, a metáfora 

exige a atenção tanto ao particular, ou aos fragmentos minúsculos e específicos apresentados, 

mas também faz atentar para se evitar deduções absurdas, uma vez que o próprio Gramsci 

alerta para o caráter em desenvolvimento das suas notas64. 

Em suma, as ideias e os conceitos de Gramsci são todos relacionados à sua história, 

seja em função dos arranjos políticos via conselhos de fábrica (marxismo sectário), ou pelo 

enfrentamento ao fascismo. Para Gill (1993) e Cox (1993) os conceitos não são abstrações 

simplificadas em função da sua carga histórica. O próprio Coutinho (1999) bem explica a 

condição robustecida dos conceitos em função do entendimento sobre a ideologia e a filosofia 

que Gramsci preserva enquanto ferramentas de ação política. Por isso exige um diálogo e 

avaliação constante ao real, e não o contrário por meio de um distanciamento pedante 

categórico. Enfim expostas tantas considerações, por qual caminho seguir a exposição do 

arsenal conceitual/teórico gramsciano cabido ao interesse da presente tese? A Revolução 

Passiva é o termo de frente, o qual será observado com maior cuidado às relações 

internacionais. Todavia, como fio de condução a hegemonia se figura como eixo primário, ao 

qual se reservam outros problemas que o próprio Gramsci buscou tratar ao longo dos 

Cadernos. Ocorre-se, logo, as linhas acerca da hegemonia em um sentido Gramsciano. 

 

 

 

                                                 
63 Em referência à nota do Q14 §29. Temas de cultura. Ossinho de Cuvier. Base da lógica francesa. 
64 Para mais sobre o método de Gramsci e os arranjos dos Cadernos do Cárcere, conferir Coutinho (1999), 

capítulo 3. 
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3.1.1  A hegemonia como conceito-alicerce no pensamento Gramsciano 

 

As razões gramscianas sobre a hegemonia apontam para um diálogo sobre o sentido 

do maquiavelismo65. Maquiavel, ligado a uma prática política realista, se afigura enquanto 

executor de uma cultura política, a qual, ao menos, busca educar as massas em um sentido 

político progressista, unindo os campos das estruturas e das superestruturais de organização 

da sociedade. O Príncipe, para Gramsci, não foi um livro de ciência acadêmica, “mas de 

paixão política imediata, um manifesto de partido, que se baseia numa concepção científica da 

arte política” (GRAMSCI, 1991, p.135). Em Gramsci (2011b) é interessante observar que as 

discussões sobre a hegemonia se compreendem por meio das formas de Estados, as quais 

eram pontos centrais de preocupação do autor. E em proximidade a Maquiavel formula-se o 

entendimento acerca do príncipe moderno, ou o partido político, enquanto ordem social e 

universal em expressão do interesse de grupos no seio da sociedade. Em Gramsci o príncipe 

moderno não é corporativista, mas é o arquiteto de uma vontade coletiva. Essa organização 

prática gera uma preocupação sobre os tipos de política que o autor identifica. Desse modo, a 

divisão entre a Grande Política e a Política Menor expõe o trato da hegemonia, pois se reserva 

à primeira uma ordem de questões superestruturais, unindo mecanismos de coerção e de 

consenso; à segunda, as práticas intriguistas, uma construção de parcialidades do cotidiano 

dentro de uma estrutura já estabelecida.  

A inquietação de Gramsci sobre Maquiavel, o Partido e o Estado alcança o 

internacional, ademais. Afirma-se que na política internacional a grande política é tida por 

meio das questões relacionadas ou relativa aos confrontos recíprocos de Estados, ou de tipos 

de Estados; pela pequena política resultam-se as práticas nas questões diplomáticas que 

passam a operar dentro do equilíbrio determinado entre os tipos de Estado. Dito de outra 

forma, os temas de grande política são compreendidos quando há mudanças ou adaptações de 

cunho hegemônico em palco internacional; a pequena política são as construções diárias que 

operam dentro do marco da hegemonia, reforçando ou enfraquecendo as suas bases materiais 

e/ou superestruturais, levando a possíveis mudanças criando temas e problemas de grande 

política. É apropriado observar essa relação entre grande política e pequena política para 

                                                 
65

 Sobre as derivações do termo, observa-se que “há maquiavelismo e maquiavelismo; há um maquiavelismo 

que é de Maquiavel e um maquiavelismo que algumas vezes é dos seus discípulos, e, mais frequentemente, dos 

inimigos de Maquiavel; já existem dois, ou melhor, três maquiavelismos: o de Maquiavel, o dos maquiavelistas e 

dos antimaquiavelistas; mas, eis um quarto: o daqueles que jamais leram uma linha de Maquiavel e mesmo assim 

utilizam despropositadamente os verbos (!), os substantivos e os adjetivos derivados do seu nome. Por isso 

Maquiavel não deveria ser considerado responsável por aquilo que o primeiro e o ultimo que vieram depois dele 

se preocupam em fazê-lo dizer”. (GRAMSCI, 1991, p.179). 
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demarcar o problema vinculado a esta tese. Pensar as ações financeiro-econômicas da China 

junto à América do Sul provoca, inicialmente, uma reflexão sobre os efeitos da participação 

da China na economia mundial por intermédio de práticas que venham a reforçar uma 

determinada ordem ou a provocar instabilidades e caminhos de mudança. Essa preocupação 

será contemplada posteriormente, todavia vislumbra-se, por ora, o peso da China sobre as 

questões de Grande Política nas Relações Internacionais. E quanto aborda-se China não se 

interpreta o Estado no quadro material absoluto, mas busca avaliar os elementos constitutivos 

de um Estado ampliado. 

Gramsci (2007) em nota §6 – o Estado ‘vailleur de nuit’, Q26, inaugura a polêmica 

para compreender o arranjo da hegemonia por meio do complexo Sociedade Política e 

Sociedade Civil. Nessa contenda, o Estado, em sentido político-jurídico, marcaria a posição 

burguesa do guarda-noturno. Porém, também há uma direção da história nas mãos das forças 

privadas, organizadas na sociedade civil, a qual também é Estado, aliás é o próprio Estado no 

sentido gramsciano. Assim, o momento oposto a este Estado é o Estado intervencionista. Já o 

Estado ético seria uma definição filosófica e ligaria ao Estado as funções educativas e morais; 

enquanto o intervencionista tem em sua natureza a razão econômica, que se associada às 

correntes do nacionalismo, por exemplo. É interessante essa discussão sobre o Estado, quanto 

restrito às funções “noturnas”, uma vez que é forjada uma lógica tanto burguesa como 

marxiana vulgar, tendo em vista que o norte economicista é o que determina o comportamento 

estrutural do Estado. Como a sociedade civil é o palco das construções ideais históricas, é por 

meio dessa que os embates em favor da hegemonia ou da contra-hegemonia são traçados. 

Ao Estado (restrito) também se conserva a função da educação, no sentido ético, em 

favor da arquitetura do consenso66. Porém, ao âmbito do Estado Ampliado se presume uma 

multiplicidade de ações de tipo educativas. Para Gramsci (1991, p.145) “na realidade, no fim 

predominam uma multiplicidade de outras iniciativas e atividades chamadas privadas, que 

formam o aparelho de hegemonia política e cultural das classes dominantes”. Observa-se que, 

por fim, a postulação do “guarda-noturno” é uma ordem de Estado que tanto material como 

ideologicamente/educativamente, opera em razão de uma parcela de grupos que emulam esse 

consenso, operado no meio coercitivo burocrático e no civil consensual. Assim, “deve-se 

notar que a noção geral de estado entra elementos que também são comuns à noção de 

                                                 
66 Conferir Caderno 12 (Q12) 1932. Volume 2 da Edição Brasileira. Além da discussão sobre os intelectuais, 

Gramsci também aborda o princípio educativo, tanto ao meio do Estado burocrático, normalmente associado à 

coerção, assim como à sociedade civil, ou a concepção de Estado Ampliado. 
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sociedade civil (neste sentido, poder-se-ia dizer que estado = sociedade política = sociedade 

civil, isto é, hegemonia revestida de coerção)”. (GRAMSCI, 1991, p.149). 

Segundo Gramsci (2002a, p139. Q25§5), “a unidade histórica das classes dirigentes 

acontece no Estado e a história delas é, essencialmente, a história dos Estados e dos grupos de 

Estados”. Nesse aspecto Milton Santos (2001) atribui ao Estado uma forma próxima à 

concepção gramsciana. Para o pensador brasileiro o Estado condensa formações sociais 

econômicas e dão ordens a elas por meio do quadro coercitivo diretivo, como também 

consensual presumindo as práticas aceitas em um dado período da história. Por isso o autor 

expressa que "os modos de produção escrevem a História no tempo, as formações sociais 

escrevem-na no espaço". Esse espaço organizado é o Espaço totalizador, apropriado política e 

economicamente, criando uma ordem diretiva compreendida enquanto Estado (ampliado), 

visto que aqui se reproduz uma totalidade social de acordo às determinações sociais, 

econômicas e políticas. Nessa linha, compreender a existência de um Estado enquanto guarda 

noturno em favor de uma sociedade de mercado, implica compreender que há uma totalidade 

social, política e econômica, movimentada pelas forças sociais produtivas, em razão dessa 

construção histórica que é constante, diga-se, cambiante. Logo, seguindo Milton Santos 

(2001, p.45) "a cada momento a totalidade existe como realidade concreta e está ao mesmo 

tempo em processo de transformação. A evolução jamais termina. O fato acabado é pura 

ilusão". O Estado fixo-unitário é ilusório, da mesma forma que o Estado neutro (guarda-

noturno) é uma aberração bizarra do imaginário. São, do contrário, frutos históricos ou 

sociais-históricos. 

Em interlocução com o fundamento ampliado do Estado, a sua unidade histórica 

fundamental se dá no resultado das relações orgânicas entre o Estado ou a sociedade política e 

a sociedade civil, que expressa uma vontade particular afamada como totalizada, ou 

pertencida a todos os grupos. Esse vetor é muito importante para se pensar a composição do 

Estado Ampliado chinês, tendo em vista a condição da supremacia coercitiva e diretiva 

educacional do partido em função da trajetória institucional do socialismo desde a revolução 

de 1949. Quem ajuda a compreender essa essência é Breslin (2013) e Shambaugh (2000; 

2013) por expressarem a condição de uma descentralização econômica erguida por uma 

centralidade do eixo partido/governo.  

A observação sobre a sociedade civil é basilar para compreender a formação do Estado 

Ampliado enquanto uma categoria de embate e transformação constante. Quando Gramsci 

trata da questão da subalternidade, elucida que os subalternos não podem se unificar enquanto 

não puderem se tornar Estado, no sentido moral e no sentido material, uma vez que a unidade 
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corporativa não é explorada em um nível orgânico totalizante, o que poderia criar espaço para 

uma construção contra-hegemônica ou vir a ser hegemonia. E entre a classe dirigente e os 

subalternos há uma praça formada por diversas edificações voltadas ao embate hegemônico. 

Para Gramsci, são seis bases que ajudam a compreender a mudança em favor das forças 

sociais de uma antítese contra-hegemônica ou pelo reforço da tese hegemônica. Lista:  

 

1 – a formação objetiva dos grupos sociais subalternos, através do desenvolvimento 

e das transformações que se verificam no mundo da produção econômica, assim 

como sua difusão quantitativa e sua origem a partir de grupos sociais preexistentes, 

cuja mentalidade, ideologia e fins conservam por um certo tempo; 2 – sua adesão 

ativa ou passiva às formações políticas dominantes, as tentativas de influir sobre os 

programas destas formações para impor reinvindicações próprias e as consequências 

que tais tentativas tem na determinação de processos de decomposição e de 

renovação ou de nova formação; 3 – o nascimento de novos partidos dos grupos 

dominantes, para manter o consenso e o controle dos grupos sociais subalternos; 4 – 

as formações próprias dos grupos subalternos para reinvindicações de caráter restrito 

e parcial; 5 – as novas formações que afirmam a autonomia dos grupos subalternos, 

mas nos velhos quadros; 6 – as formações que afirmam a autonomia integral 

(GRMASCI, 2002a, p.140. Q25§5). 

 

À hegemonia ou à contra-hegemonia Gramsci demarca as condições de continuidade e/ou 

mudança. Cabendo aos grupos subalternos a participação política, esse grupo importa tanto 

para que a hegemonia possa ser constante e duradoura, assim como ameaçada. Os subalternos 

oferecem o solo para que o consenso moral/prático possa se desenvolver, uma vez que a 

unidade da hegemonia não pressupõe homogeneidade de ideias e interesses, mas uma relação 

dialética constante entre forças contrárias. Nesses termos, diz respeito ao Estado Ampliado 

enquanto uma força qualificada de organização da hegemonia. Essa ordem amplia-se ao 

internacional, o qual não pode ser espaço de uma hegemonia de um Estado comparando a um 

governo ou a apenas sua estrutura burocrática-militar-econômica. Os amalgamas sociais 

substantivos importam, uma vez que “do mesmo modo como, em certo sentido, num 

determinado Estado, a história é a história das classes dirigentes, assim também, no mundo, a 

história é a história dos Estados hegemônicos” (GRAMSCI, 2007, P.320). Estados Ampliados 

hegemônicos e não governos ou aparatos materiais objetivos. Cox (1981;1983) bem explora 

esse tipo de Estado hegemônico gramsciano, uma vez que esse quadro ativo consensual 

político passa a ser um resultado histórico de forças dominantes, capacidades materiais e 

instituições, deixando de ser, em termos reduzidos, apenas a expressão de uma sociedade 

política em termos burocráticos. 

O internacional integra e provoca as questões acima apresentadas. Em momento algum 

Gramsci olvida o internacional em detrimento das questões históricas domésticas. O autor 

compreende que por meio dos arranjos domésticos, ou a partir desses, há um desdobramento 



90 

 

ao plano global, comunicando a hegemonia de um grupo ao espectro externo, seja esse 

regional ou internacional. Por isso Gramsci lista dois tipos máximos de sociedades: aquelas 

que consumaram uma revolução e as demais que emularam (falsamente) uma construção 

revolucionária. Por meio dessas duas estruturas sociais há a possibilidade de compreender a 

extensão hegemônica a partir dos arranjos sociais de um Estado Ampliado. Além disso, em 

análise sobre as situações e relações de força o autor afirma que as relações internacionais 

seguem as relações sociais fundamentais, visto que as inovações orgânicas modificam as 

relações absolutas e relativas do palco internacional. E segue: “Além do mais, as relações 

internacionais reagem positiva e ativamente sobre as relações políticas (de hegemonia dos 

partidos). Quanto mais a vida econômica imediata de uma nação se subordina às relações 

internacionais, mais em partido determinado representa esta situação e explora-a para impedir 

o predomínio dos partidos adversários” (GRAMSCI, 1988, p.44). Por meio dessa observação 

têm-se como ponto de partida as relações sociais produtivas para entender o internacional, 

lembrando a posição central das sociedades que realizaram a revolução e aquelas que se 

adaptaram a tais contextos, visto que “do mesmo modo como, em certo sentido, num 

determinado Estado, a história é a história das classes dirigentes, assim também, no mundo, a 

história é a história dos Estados hegemônicos” (GRAMSCI, 2007, p.320. Q15§5).  

Todavia, a construção da hegemonia internacional não presume uma ordem composta 

por supremacias na história. O que Gramsci organiza enquanto hegemonia integra uma 

orientação cultural/filosófica e material/econômica. Esta organização das ideias está associada 

ao sentido do Materialismo Histórico, como já discutido. Não há, todavia, um determinismo 

econômico, uma vez que a construção hegemônica é sedimentada por meio de uma estrutura 

ideacional-cultural no seio das relações sociais contraditórias no palco da sociedade civil. Para 

aprofundar: 

 

o fato hegemonia pressupõe indubitavelmente que se deve levar em conta os 

interesses e as tendências dos grupos sobre os quais a hegemonia será exercida; que 

se forme certo equilíbrio de compromisso, isto é, que o grupo dirigente faça 

sacrifícios de ordem econômico-corporativa. Mas também é indubitável que os 

sacrifícios e o compromisso não se relacionam com o essencial, pois se a hegemonia 

é ético-política também é econômica; não pode deixar de se fundamentar na função 

decisiva que o grupo dirigente exerce no núcleo decisivo da atividade econômica 

(GRAMSCI, 1991, p.33). 

 

Quando Gramsci discute a condição da subalternidade pontua que ao grupo contra-

hegemônico impera não apenas a apresentação de descobertas originais, mas na socialização 

crítica para uma nova direção cultural-material. Em uma breve antecipação, quando se reflete 
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sobre o neoliberalismo, enquanto um projeto político na leitura de Harvey (2006), há tanto a 

direção ideacional (sociedade de mercado), quanto prática-material (desregulamentações), que 

operam em níveis múltiplos em um quadro transnacional. Ora, o que Harvey orienta ajuda a 

compreender a robustez e a solidez de um projeto que desde a retomada das finanças 

internacionais a partir da década de 1960 tem, hoje, orquestrado as relações de poder e o 

processo de ampliação do capital no sistema internacional. Quanto às bases materiais e 

ideacionais do neoliberalismo são expostas de forma complementar criando as condições para 

o robustecimento do projeto político, alude-se a Gramsci para se compreender que 

“precisamente, as forças materiais são o conteúdo e as ideologias são a forma, distinção entre 

forma e conteúdo puramente didática, já que as forças materiais não seriam historicamente 

concebíveis sem forma e as ideologias seriam fantasias individuais sem as forças materiais” 

(GRAMSCI, 2011a, p.238. Q7§21), logo “é possível dizer que o valor histórico de uma 

filosofia pode ser ‘calculado’ a partir da eficácia ‘prática’ que ela conquistou”. GRAMSCI, 

2011a, p.249. Q7§24). Nesses termos, a filosofia então é um fato histórico, o qual reage sobre 

a sociedade moldando-a. A esse molde de direcionamento da sociedade intitula-se hegemonia. 

E o perduro da hegemonia cria as condições para o bloco histórico: ‘unidade entre a natureza 

e o espírito (estrutura e superestrutura), unidade dos contrários e dos distintos’ (GRAMSCI, 

1991, p.12). Manufatura-se, assim, a direção consensual e material no tempo e na história. 

 

 

3.1.2  A Sociedade Civil e os aparelhos regulares da hegemonia. 

 

Somente no período de maturidade intelectual que Gramsci avalia a complexidade dos 

embates sociais em razão da hegemonia. Marca-se esse momento quando o pensador sardo 

abre mão das tentativas revolucionarias por meio dos Conselhos de Fábrica, alterando a 

estratégia revolucionária. Foram, logo, as adversidades para a construção do momento 

catártico na sociedade que levaram Gramsci a entender a inexistência de uma condição 

unitária ou grupo imperativo para a realização de uma Revolução de caráter jacobino em 

espaços sociais civis com desenvolvimento tardio das forças burguesas. Nesses termos, a 

hegemonia, em Gramsci, nasce sob a observação histórica sobre a estrutura social no quadro 

oriental/russo, onde o Estado era absoluto sobre uma sociedade gelatinosa; e por outro lado 

uma observação prática, resultada das falhas revolucionárias do ocidente, como na Itália, que 

não executara o movimento revolucionário em função do desenvolvimento dos arranjos de 
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defesa do Estado burguês dentro de uma complexa sociedade civil. Assim, a prática 

revolucionária de Gramsci no ocidente falhou, mas tal falha amparara o entendimento do 

autor sobre a complexidade da sociedade civil ocidental; por outro lado, inspirado em Lênin, 

compreendeu os arranjos determinantes para o desenvolvimento da revolução (ausente de um 

momento catártico) no oriente, em detrimento da inexistência de postos de contenção contra 

qualquer tipo de abordagem revolucionária dentro da sociedade civil, uma vez que essa 

mesma estava desorganizada ou era inexistente. 

A Sociedade Civil é um conceito caro para a compreensão da hegemonia. A 

concepção de Gramsci distingue-se da ordem marxiana, uma vez que para Marx a sociedade 

civil é ordem das forças estruturais, uma sociedade civil em base material com a infraestrutura 

econômica; mas, para Gramsci, reserva-se nesse complexo a superestrutura, por meio da 

reprodução de práticas e ideias a criar os aparelhos privados da hegemonia. Em suma: 

  

A estrutura e a superestrutura formam um bloco histórico, isto é, o conjunto 

complexo e contraditório das superestruturas é o reflexo do conjunto das relações 

sociais de produção. Disto decorre: só um sistema totalitário de ideologias reflete 

racionalmente a contradição da estrutura e representa a existência das condições 

objetivas para a subversão da práxis. Se se forma um grupo social 100% homogêneo 

ideologicamente, isto significa que existem em 100% as premissas para esta 

subversão da práxis, isto é, que o ‘racional’ é real ativa e efetivamente. O raciocínio 

se baseia sobre a necessária reciprocidade entre estrutura e superestrutura 

(reciprocidade que é precisamente o processo dialético real). (GRAMSCI, 2011a, 

p.250-251). 

 

O Estado Ampliado, como conceito novo, passa, assim, a integrar o vocabulário crítico de 

Gramsci por intermédio da relação dialética das condições materiais e ideacionais de 

organização das forças sociais produtivas. Coutinho (1999) defende que essa nova concepção 

faz o pensador italiano superar Marx e Engels por identificar a existência dos aparelhos 

privados da hegemonia, criando a ordem de uma sociedade política burocrata, pertencente ao 

aparelho institucional titular do Estado (restrito) a se responsabilizar pela coerção; e por outro 

lado, um conjunto de atores, na Sociedade Civil, que organizam e difundem as ideias, 

mantendo ungindo os interesses dentro de uma estrutura contraditória67. 

Há uma condição imperativa para que a unção possa ser elaborada dando forma ao 

Estado Ampliado: a intelectualidade. A intelectualidade não repete o sentido de Benedetto 

Croce, a quem Gramsci reserva grande espaço para averiguação filosófica, e quem tratou o 

                                                 
67 Em nota §24. Estrutura e superestrutura, Gramsci estuda o 18 Brumário e apresenta, via o fatídico heroísmo de 

Napoleão III, a construção das trincheiras sociais burguesas contra o avanço pleno da revolução jacobina. Aqui, 

orleanistas e outros grupos minam o avanço da constituinte cerceando o direito e participação do povo, criando 

uma reação conservadora aos avanços democráticos na França partir de 1850. 
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sentido como ordem de distância ou apartamento da sociedade68. Do contrário, o intelectual é 

o artífice da organicidade e esse ator opera pela construção do consenso de um grupo no 

sentido corporativo ou no sentido hegemônico69. Em termos preambulares:  

 

todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial no mundo 

da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, organicamente, uma ou mais 

camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da própria 

função, não apenas no campo econômico, mas também no social e político. 

(GRAMSCI, 2010a, p.15. Q12§1)  

 

Nessa ordem, o intelectual orgânico labora para e por meio do consenso do grupo em caráter 

estandardizado, criando uma ordem externa compartilhada. Não se reserva a uma ação 

sectária/coorporativa. Por outro lado, os intelectuais tradicionais desempenham um papel de 

segregação, apartado da sociedade como um todo, é a voz do grupo para a sua própria unidade 

em caráter reacionário e conservador. Apesar dos campos distintos, Gramsci observa a sua 

relação por interseção do príncipe moderno:  

 

o partido político é nada mais do que o modo próprio de elaborar sua categoria de 

intelectuais orgânicos (...) é precisamente o mecanismo que realiza na sociedade 

civil a mesma função desempenhada pelo Estado, de modo mais vasto e mais 

sintético, na sociedade política, ou seja, proporciona a soldagem entre intelectuais 

orgânicos de um dado grupo, o dominante, e intelectuais tradicionais (GRAMSCI, 

2010a, p.24. Q12§1). 

  

Em trânsito para as questões acerca da Revolução Passiva, os intelectuais são alicerces de 

uma posição contra-hegemônica, ao mesmo tempo em que operadores de uma nova ordem 

ético-moral a guiar o comportamento por meio de novas direções a partir do quadro da 

sociedade civil. Essa medida de separação entre hegemonia e contra-hegemonia não é firme 

da mesma maneira que não apresenta bases sólidas a demarcar o campo de cada estrutura 

oposta. Os limites de cada quadro são fragmentados e perfurados, permitindo uma construção 

dialética constante, presumindo que a todo o momento tese e antítese buscam maior espaço 

nas relações sociais históricas. Amparado pelo Materialismo Histórico, Gramsci observa: 

 

todo novo organismo histórico (tipo de sociedade) cria uma nova superestrutura, 

cujos representantes especializados e porta-vozes (os intelectuais) só podem ser 

concebidos também como novos intelectuais, surgidos da nova situação, e não como 

a continuação da intelectualidade precedente. Se os ‘novos’ intelectuais se colocam 

                                                 
68 Sobre as notas acerca da Filosofia de Benedetto Croce, conferir Q10 (1932-1935), volume 1 da edição 

brasileira. 
69 Em termos ilustrativos, em algumas notas Gramsci aborda a ação prática do intelectual orgânico por meio do 

material ideológico da classe dominante. Por exemplo: Q3§49 – Temas de cultura, na qual o autor explora o 

setor editorial de uma nação tocando tanto revistas científicas e literárias como boletins paroquiais. 



94 

 

como continuação direta da intelligentsia precedente, não são verdadeiramente 

‘novos’, isto é, não são ligados ao novo grupo social que representa organicamente a 

nova situação histórica, mas são um rebotalho conservador e fossilizado do grupo 

social historicamente superado (o que, de resto, é o mesmo que dizer que a nova 

situação histórica ainda não atingiu o grau de desenvolvimento necessário para ter a 

capacidade de criar novas superestruturas, mas vive ainda no invólucro carcomido 

da velha história). (GRAMSCI, 1991, p.125).  

 

É, logo, na disputa política por direção moral/prática no seio da sociedade civil que as 

revoluções podem contemplar a construção repentina ou paulatina de uma nova realidade 

superestrutural. Entretanto, no espaço propício à mudança/revolução também há componentes 

para a restauração ou uma revolução restaurativa. 

 

3.1.3 – Revolução e Restauração. 

 

A primeira ordem para a Revolução Passiva é a falha da hegemonia. No espaço onde a 

hegemonia não desenvolve o seu ofício, de fato, a restauração é orientada como meio para 

atenuar as disputas entre as forças sociais produtivas. Gramsci compreende que a sociedade 

civil é o palco da luta política. A sociedade é pluralizada por vieses, interesses e forças que 

presumem a pluralidade e não uma condição homogênea. A luta política, que tanto afirma 

quanto fragiliza uma hegemonia, guia Gramsci a uma analogia aos enfrentamentos do campo 

militar, aludindo a Clausewitz e a outros eruditos das armas, em função dos diversos arranjos 

possíveis de enfrentamento. E diz:  

 

Na luta política não é necessário imitar os métodos de luta das classes dominantes, 

sem cair em emboscadas fáceis. Nas lutas atuais muitas vezes verifica-se esse 

fenômeno: uma organização estatal debilitada é como um exército enfraquecido; 

entram em ação os grupos de assalto, isto é, as organizações armadas provadas, que 

tem duas missões: usar a ilegalidade, enquanto o Estado parece permanecer na 

legalidade, como meio para reorganizar o próprio estado (GRAMSCI, 1991, p.70).  

 

Gramsci coloca a luta política acima da luta militar, tendo em conta que somente no quadro 

político oferta-se a condição da manobra e do movimento em uma batalha que nunca se cessa, 

sabendo que o objetivo da guerra é uma conclusão política, a política, per se, exige estratégias 

de guerra para ser sempre conclusiva. Reputando o sentido apresentado, ao Movimento 

Gramsci presume o enfrentamento direto, a tomada das estruturas do Estado burocrático pela 

força ou a resistência também pelo mesmo meio. À Posição Gramsci indica uma estratégia 

rebuscada, organizada e paulatina, a envolver um processo democrático, com intuito de 
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organizar, no seio da sociedade civil, uma nova ordem cultural diretiva, tornando-se Estado 

para efetivar a condição hegemônica por meio de um bloco histórico. Isto posto:  

 

pelo menos ao que se refere aos Estados mais avançados, onde a sociedade civil 

transformou-se numa estrutura muito complexa e resistente às irrupções 

catastróficas do elemento econômica imediato (crises, depressões, etc.): as 

superestruturas da sociedade civil são como sistema de trincheiras na guerra 

moderna. Da mesma forma que ocorria na guerra, quando um nutrido fogo de 

artilharia parecia ter destruído todo o sistema defensivo do adversário, mas, na 

realidade, só o atingira na sua superfície externa, e no momento do ataque os 

assaltantes defrontavam-se com uma linha defensiva ainda eficiente, assim ocorre na 

política durante as grandes crises econômicas; nem as tropas atacantes, em virtude 

da crise, organizam-se rapidamente no tempo e no espaço, nem muito menos 

adquirem um espirito agressivo; reciprocamente, os atacados não se desmoralizam, 

nem abandonam as defesas, mesmo entre ruinas, nem perdem a confiança na sua 

força e no seu futuro. É claro que as coisas não permanecem tais como eram, mas 

também é certo que o elemento da rapidez, do tempo acelerado, da marcha 

progressista definitiva não aparecerão de acordo com o que esperavam os 

estrategistas do cadornismo político’ (GRAMSCI, 1991, p.73) 

 

 

A sociedade civil do ocidente, onde as amalgamas da burguesia permeiam e criam a 

resistência, institui o palco das Revoluções e Restaurações. Justamente pelo processo de luta 

acima frisado a contra-resposta falha da hegemonia poderá sempre ser conclusiva. Há uma 

totalidade orgânica que condiciona a hegemonia a uma construção de um bloco em um caráter 

equilibrado, assim como há para as classes dirigentes, que cunham o período hegemonia, as 

possibilidades de restaurar a ordem por meio das estratégias via o tecido complexo da 

sociedade a possibilitar uma construção de Guerra de Posição em caminhos duplos, ora à 

contra-hegemonia, ora à hegemonia, sabendo que ambos dispõem dos mesmos conceitos de 

batalha, mas possuem condições materiais desiguais de enfrentamento. 

Gramsci, agora, recupera a base clássica do materialismo histórico por meio de dois 

princípios que alertam para a condição de restauração hegemônica, ou Revolução Passiva: “1 

– nenhuma formação social desaparece enquanto as forças produtivas que nela se 

desenvolveram encontrarem lugar para um ulterior movimento progressista; 2 – a sociedade 

não assume compromissos para cuja solução ainda não tenham surgido as condições 

necessárias, etc” Dada essas condições/princípios espelhados do 18 Brumário de Luís 

Bonaparte, a Revolução Passiva denota o momento de incorporação da antítese a evitar um 

movimento que possa superar a tese hegemônica. O processo de incorporação, lido enquanto 

um processo reacionário em busca da conservação ergue-se em dois grandes modelos. O 

primeiro, cesarismo; o segundo, transformismo. São modelos separados, ocorridos conforme 

as condições sociais materiais cabíveis a cada. Ambos os modelos ou possibilidades dialogam 

com o internacional, seja na leitura tradicional conforme os argumentos de Gramsci, ou pela 
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extensão das suas ideias aos problemas atuais das relações internacionais. Há, todavia, um 

ponto em comum em ambas as possibilidades: a restauração será sempre uma obra da minoria 

contra a passividade da maioria, em sua condição amorfa e alienada às relações de poder. 

A Revolução Passiva é o fundamento de Gramsci para o autor italiano entender a 

importância do ambiente internacional para a história da Itália, uma vez que na primeira nota 

do Caderno 19 (Q19§1 1934-1935) afirma-se que a história da península é o reflexo das 

transformações globais a partir do fim do medievo em uma sociedade que não veio a construir 

as condições basilares para a sua própria revolução. Até 1870 a história italiana não foi 

nacional, mas apenas internacional em função das ingerências e modelos externos em um 

processo de desenvolvimento do Sistema de Estados na Europa Continental.  

O Risorgimento italiano é a peça desta história e compusera um processo que fez 

nascer da Itália moderna sob os auspícios das transformações externas.  Para o autor, o termo 

“é um desenvolvimento histórico complexo e contraditório, que se torna um todo a partir de 

todos os seus elementos antitéticos, de seus protagonistas e de seus antagonistas, de suas 

lutas, das modificações recíprocas que as próprias lutas determinam e até mesmo da função 

das forças passivas e latentes, como as grandes massas agrícolas, além, naturalmente, da 

função eminente das relações internacionais” (GRAMSCI, 2002a, p.285. Q8§33). Gramsci 

(2002a) defende que esse processo se sedimenta em meio a quatro grandes momentos. O 

primeiro momento de preparação intelectual entre 1815-1847 organizado por uma ideologia 

liberal-nacionalista sob as influências externas das Revoluções Burguesas em França; o 

segundo momento configura-se por um curto período de ações republicanas e influência 

maior de um papado liberal entre 1848-1849; o terceiro momento se forma entre 1850-1861 e 

representa a incorporação dos movimentos de massa organizados pelo sul campesino em 

razão de uma unificação popular; a quarta e última etapa enquadra-se no período 1861-1870 e 

vem a concluir a unificação italiana por meio de uma liderança oligárquica a excluir as 

demandas principais da região do Mezzogiorno. Em função desses momentos o pensador 

italiano defende que o Risorgimento foi “obra da minoria contra a apatia da maioria” (2002a, 

p.35). 

Neste arranjo o ambiente internacional opera em duas vertentes: a primeira pela 

influência do modelo jacobino francês, e a segunda pela ingerência do Império Austro-

Húngaro nos interesses protoburgueses nortistas, com uma aliança que objetivou criar o 

ambiente propício para a Áustria ocupar a hegemonia na Europa Continental, criando espaços 

de controle ao Império Russo a partir dos Balcãs e repassar outras zonas de influência à 

responsabilidade piemontesa. Nessa contenda, forma-se o Estado Italiano. Assim, para o 
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processo doméstico quanto à formação do Estado moderno Italiano, o conjunto Europeu deve 

ser trabalhado70. Afirma: 

 

Portanto, as origens do movimento do Risorgimento, isto é, do processo de 

formação das condições e das relações internacionais que permitirão a Itália unir-se 

em nação e as forças nacionais desenvolverem-se e expandirem-se, não devem ser 

buscadas neste ou naquele evento concreto registrado numa ou noutra data, mas 

precisamente no mesmo processo histórico pelo qual o conjunto do sistema europeu 

se transforma (2002a, p.17). 

 

 

A partir da década de 1960 do Séc. XIX, dois grandes partidos organizam os interesses 

domésticos italianos. O partido da Ação, orientado por uma porção inicial sulista camponesa, 

e o partido Moderado, oriundo dos interesses piemonteses. Esses moderados englobavam a 

elite, que era a classe patronal no campo e na cidade, que operava a intelectualidade por meio 

da condição difusa do Estado. O transformismo, especificamente, ganhou espaço quando o 

Partido da Ação é incorporado pelos moderados, ponto que fez eliminar as massas populares 

na arquitetura da Itália Moderna, criando um período de incorporação molecular, integrando a 

antítese por meio de uma virada intelectual. Para Gramsci tem-se “o transformismo como uma 

das formas daquilo que já foi observado sobre a revolução-restauração ou revolução-passiva, 

a propósito do processo de formação do Estado moderno na Itália”. Mas não apenas a 

formação, como também a sua solidificação e desenvolvimento.  

O desenvolvimento desigual das ordens econômico-políticas no seio do espaço italiano 

fez configurar uma composição interessante na história. Um norte desenvolvido e apropriado 

de direções materiais e intelectuais e um sul agrário orientado, inicialmente, por um 

movimento de massa sob uma estratégia jacobina. A convulsão histórica expõe a incapacidade 

de o Sul assegurar um projeto de modelo francês, não apenas por erros no desenvolvimento da 

estratégia revolucionária, mas por não compreender que as condições materiais para a 

mudança abrupta não existiam na Itália. Na própria França o episódio Revolucionário não 

avançou aos interesses das massas lumpemproletárias, haja vista a integra do Estado para a 

hegemonia burguesa por meio das representações na constituinte e, ainda, o apartamento das 

massas por meio do falso heroísmo de Napoleão III 70 anos após o fim da monarquia. Esse 

episódio de unidade pelo golpe em França Gramsci cunha como Cesarismo. 

                                                 
70 Conferir as notas sob o título a Questão Italiana. São notas working progress que Gramsci compõe com intuito 

de comunicar o período da década de 1930 com um contexto de Revolução Passiva em constante rearranjo. Ex: 

Q19§6 1934-1935. 
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O Episódio francês não está isolado na história. A personificação de um falso 

heroísmo foi e é repetida. Dos Césares, a Napoleão I e III, assim como Bismarck e Cromwell, 

há em todos os ícones o surgimento de um messianismo em função do equilíbrio de 

destruição recíproca entre as partes opostas em disputa pelo poder:  

 

Pode-se afirmar que o cesarismo exprime uma situação em que as forças em luta se 

equilibram de modo catastrófico, isto é, equilibram-se de tal forma que a 

continuação da luta só pode levar à destruição recíproca. Quando a força 

progressista A luta contra a força reacionária B, não só pode ocorrer que A vença B 

ou B vença A, mas também pode suceder que nem A nem B vençam, porém se 

aniquilem mutuamente, e uma terceira força, C, intervenha de fora submetendo o 

que resta de A e de B (GRAMSCI, 1991, p.63). 

 

 

Há, ainda, intervenções cesaristas de cunho progressista e de cunho reacionário. César 

e Napoleão I seriam progressistas, segundo Gramsci. Napoleão III e Bismarck integram o 

quadro reacionário. Comparando os Napoleões compreende-se melhor a questão da reação e 

do progresso, enquanto o primeiro representou uma mudança de Estado, o segundo não 

reconstruiu um Estado, mas buscou uma evolução política por meio de um golpe. De toda 

forma, por meio do cesarismo é criada a mística de um “homem forte” capaz de reduzir as 

diferenças entre os grupos opositores que blindam qualquer tipo de mudança em função de 

um equilíbrio de forças.  

O momento de Antonio Gramsci também é um momento de investigação sobre novas 

Revoluções Passivas pelo entendimento do autor sobre o fascismo italiano, sob a égide de um 

cesarismo transfigurado às ações fascistas, e o avanço do americanismo e do fordismo com o 

interesse de se aproximar dos planos de uma economia programática (socialismo), criando um 

transformismo em caráter global. As preocupações de Gramsci acerca do Americanismo e 

Fordismo não foram conclusivas por meio dos Cadernos do Cárcere. O autor alerta para as 

noções ainda em desenvolvimento sobre o transbordamento do modelo social-econômico 

estadunidense para o espaço europeu, mas indica o caráter de revolução vinda de cima para 

solucionar as instabilidades políticas e econômicas domésticas a partir da crise de 1929. 

As longas observações do Caderno 22 (1934) são reservadas para a especulação que 

Gramsci faz sobre o Americanismo e Fordismo. O autor presume que a sociedade 

estadunidense sofreu um processo de transformação enquanto organização social econômica 

que em continente Europeu poderia ser travada ou atenuada. Essa observação inicial é 

composta em função da inexistência de uma barreira ao modus vivendi construído nas terras 

ocupadas pelos imigrantes protestantes europeus. Ali, no novo território chamado América, 

esse protestantismo se enraizou e desenvolvera-se sem condições sociais predecessoras. E o 
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resultado do fordismo nessa sociedade, no início do Séc. XX, se atém na restauração da 

relação capital-sociedade, que aos poucos minava as estruturas políticas e sociais 

estadunidenses em função do economicismo absoluto. Como aponta Gramsci:  

 

pode-se dizer, de modo genérico, que o americanismo e o fordismo resultam da 

necessidade imanente de chegar à organização de uma economia programática e que 

os diversos problemas examinados do velho individualismo econômico para a 

economia programática: estes problemas nascem das várias formas de resistência 

que o processo de desenvolvimento encontra em sua evolução, formas que provem 

das dificuldades presentes na societas rerum e na societas hominum” (GRAMSCI, 

2007, p.241. Q22§1) 

 

Gramsci defende que a civilização americana (estadunidense) foi uma espécie de civilização 

europeia renovada. Não presume que essa renovação economicista-liberal tenha sido olvidada 

em Europa, mas seria realizada em uma velocidade menor, se comparada às transformações 

estadunidenses. A despeito da segurança do autor acerca do tipo de civilização em andamento 

nas Américas, não se comungou de uma certeza acerca do tipo de transformação que o 

fordismo ocuparia na história. É interessante esse estancamento das presunções investigativas 

de Gramsci, uma vez que é justamente sobre esse ponto de estanque que Karl Polanyi vem a 

desenvolver os argumentos acerca do duplo-movimento. Via Polanyi é possível avaliar que as 

preocupações de Gramsci estavam corretas e o controle do capital via modelo social produtivo 

reinventado após 1929 fora uma obra de cunho transformista, com intuito de velar por uma 

conservação dos interesses privados no seio da sociedade e do Estado. Entretanto, a criar um 

mecanismo de contenção das massas por meio da afirmada necessidade inerente de se chegar 

a uma economia programada, como Gramsci enfatiza na nota supra apresentada.  

Em suma, as ideias transcorridas e trabalhadas ao longo das seções passadas buscam 

ordenar alguns conceitos Gramscianos caros à EPI/RI, como também a esta tese. Toda a 

discussão acerca da ordem da hegemonia exige um aprofundamento sob o mundo gramsciano 

para se restringir aos problemas encontrados em sua época. Do conceito de hegemonia ao 

conceito da Revolução Passiva há um emaranhando de temas que são versados para além das 

circunstancias históricas vividas e trabalhadas pelo pensador marxista italiano. A concepção 

dos Cadernos do Cárcere supera a sua condição de uma análise conjuntural italiano-europeia 

de início de século enquanto um material investigativo. Todos os pontos aqui apresentados 

passam a fazer parte de novos trabalhos científicos a partir da década de 1970, momento no 

qual há um enfraquecimento dos paradigmas tradicionais das Relações Internacionais. Esse 

enfraquecimento favoreceu o surgimento de leituras críticas, as quais eram vistas como um 

rearranjo paradigmático nas RI`s em razão dos processos de transformações sistêmicas que o 
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fim do Sistema Bretton Woods imputara na história. Antes de compreendermos o alcance das 

linhas neogramscianas estimadas à linha científica crítica defendida por essa tese, a outra 

consubstanciação teórica precisa ser contemplada. Assim, orientado sob o mesmo teto 

histórico de Gramsci, Karl Polanyi reforça o entendimento sobre as civilizações e as suas 

formas sociais produtivas históricas. Como informado no início desse capítulo, Gramsci e 

Polanyi são interpretes do seu tempo, mas geraram um arranjo de compreensão que migraram 

na história, sejam pelas suas capacidades de síntese, bem como pela reordenamento das 

estruturas históricas, contemplando o passado recente e o presente com problemas próximos 

àqueles laborados pelos pensadores críticos referenciados. 

 

3.2 O Duplo Movimento e a sociedade de mercado: Karl Polanyi e a história. 

 

A Grande Transformação reescreveu não apenas um entendimento científico histórico 

sobre a economia e a sociedade. A obra publicada em 1944 é um marco determinante no 

pensamento ocidental por expor um complexo arranjo de mudanças e transformações para 

além do seu tempo.  Além desta obra, o pensamento polanyiano é enverado por outras 

rubricas, como A Nossa Obsoleta Mentalidade Mercantil (1947) e O Sistema Econômico 

como Processo Institucionalizado (1957). Em todos os arranjos apresentados um problema 

central é sempre retomado: a condição utópica de uma estrutura econômica-social 

desvinculada ou desincrustada das relações sociais-históricas. Polanyi, como apontam Hann e 

Hart (2009), defende que os mercados desregulados são ordens de desigualdade, uma vez que 

são construídos sob uma lógica social contrária às regulações que atenuariam a intransigente 

relação entre pobreza e riqueza. Por isso é relevante compreender Polanyi enquanto um 

pensador social em favor dos mecanismos possíveis para se reverter o massacre produtivo e 

econômico sobre as ordens basilares de organização da vida em sociedade. 

Toda a obra de Polanyi, ainda, sustenta uma importância sobre a economia 

institucionalizada. Conceito que se associa ao entendimento clássico da Economia Política, 

subscrevendo o papel da economia aos interesses da sociedade de forma absoluta. Como 

aponta Laville (2012), por economia podemos compreender a satisfação das necessidades 

humanas em um trânsito interativo entre indivíduos e estrutura natural conforme as ordens 

socializadas por cada grupo social. Nesse sentido, pode-se observar que Polanyi se organiza 

por intermédio de uma epistemologia histórica, compreendo que o sentido de economia varia 

conforme o tempo (estrutura quantitativa) e a sociedade (elemento qualitativo). A 
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epistemologia histórica que Polanyi sustenta é a mesma apresentada nos Cadernos do Cárcere. 

Ambos os autores têm nos arranjos históricos a distribuição dos elementos materiais para 

entendimento dos problemas vinculados ao início do Séc. XX. Apesar de cada teórico estar 

vinculado as questões sociais-políticas restritivas ao seu meio, a transversalidade dos 

problemas acarretados com o fim da civilização do Séc. XIX provocou em Gramsci e em 

Polanyi as noções mais seguras a respeito das possibilidades de mudança e revoluções sociais-

econômicas na história.  

Gramsci (1991) e Polanyi produzem a mesma lucidez acerca do sentido substantivo da 

economia. O autor italiano, em crítica aos aspectos teóricos e práticos do ‘economismo’ 

defende que o movimento pela livre troca é fundado por uma percepção equivocada, uma vez 

que reduz o papel da Sociedade Civil sob um individualismo libertário de cunho utilitarista. 

Para Gramsci, essa alegação defende que a atividade econômica é própria da sociedade civil e 

que o Estado não deve inferir na sua regulamentação. Todavia, como já discutido, por meio da 

Sociedade Civil funda-se a organização de Estado, criando uma identificação ou 

espelhamento entre a ordem civil e a ordem burocrata do Estado restrito. Nesse sentido, a 

regulamentação em favor de uma liberdade individualista para as relações de troca é tanto 

sedimentada por um controle material-estatal (ordem legislativa, por exemplo), assim como 

pelas estruturas hegemônicas no seio da sociedade civil que são explicadas enquanto 

aparelhos privados da hegemonia. Em suas palavras: é um fato de vontade consciente dos 

próprios fins, e não a expressão espontânea, automática, do fato econômico. Portanto, o 

liberalismo é um programa político, destinado a modificar, quando triunfa, os dirigentes de 

um Estado e o programa econômico do próprio Estado; isto é, a modificar a distribuição da 

renda nacional (GRAMSCI, 1991, p.32). Tem-se a crítica à neutralidade, à racionalidade e à 

eficiência sacra do liberalismo e das escolas que acompanham esse paradigma. Nesses termos, 

Gramsci, assim como Polanyi observam a mesma sociedade de mercado e produzem sobre 

essa estrutura a sua desconstrução por meio de uma investigação material histórica. 

A maior virtude de Polanyi, segundo Laville (2012), é o enfoque sobre a possibilidade 

em se compreender aos arranjos econômicos das sociedades, tanto as históricas quanto a 

contemporânea. Por isso a autora defende que Polanyi não pode ser restringido apenas às 

análises das sociedades antigas por meio de uma antropo-economia, uma vez que contribui 

para reflexões sobre o diálogo ente a economia e a sociedade em favor de delineamentos 

institucionais que possam resolver as subtrações que ambas as estruturas, mercado e 

sociedade, tem se submetido nas últimas décadas. Essa ordem é de extrema importância 

dentro do pensamento Polanyiano, visto que a tese central do autor assegura o encrustamento 
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da economia na sociedade, e a partir do momento que o pensador austríaco explora esse 

arranjo em análise histórica, a defesa da economia enquanto esfera apartada da sociedade são 

vistas enquanto processos políticos e não naturais. Nesse sentido, poder-se-ia pensar a 

produção do capital líquido, na atualidade, como um caráter não enclausurado de relações 

sociais/económicas? É um mecanismo de produção de riquezas que saqueia toda e qualquer 

condição substantiva da sociedade, defendido como uma ordem eficiente e apartada das 

interferências sociais, mas a causar danos sobre os rebotalhos de sociedade que ainda se 

sustentam em um período da história tão pitoresco em função das densas expropriações 

orquestradas pelo capital. Porém, deve-se pensar que a liberdade dada e construída ao capital 

líquido também é uma ação social. Por um viés polanyiano constata-se que tanto a 

desregulação quanto a regulação econômica são orquestradas em termos sociais históricos. 

Polanyi e Gramsci foram pensadores críticos e intelectuais de um marxismo herético. 

Ambos foram críticos à obra e às releituras das obras de Marx. Gramsci, em passagem pelos 

cadernos, chegou a defender que o determinismo econômico da filosofia da práxis exigiria um 

sustentáculo fora do paradigma marxista para se evitar a falha sobre a compressão 

revolucionária. Tal determinismo trairia a filosofia do materialismo histórico, reduzindo a 

reflexão sobre as mudanças históricas aos mecanismos econômicos da sociedade. Nesse 

ponto, ambos os autores se tornam críticos à vertente utilitarista da práxis, a qual reduz a 

ordem reflexiva ao objetivo político da revolução a um custo dogmático. 

As etapas de investigação de Polanyi acompanham a sua migração intelectual dentro 

de um pluralismo histórico, assim como a sua condição migrante enquanto cidadão do mundo, 

intercambiando as influências em Áustria, Inglaterra e Estados Unidos da América. Quanto à 

sua migração intelectual Mendel e Levitt (2012) afirmam que o pensador crítico teve grandes 

encontros com o marxismo: o primeiro, em sua juventude, quando chegou a descartar o 

materialismo histórico em função do falhibilismo economicista, ponto também executado por 

Gramsci; já na década de 1920 retoma os estudos em função dos modelos socialistas; e o 

terceiro momento está associado à partida determinada pela Grande Transformação, atribuído 

à tese original da commodificação das estruturas da sociedade. Todavia, como aponta Block 

(2008), a diferença maior entre Marx e Polanyi debruça-se sobre a contradição dentro do 

sistema capitalista e a contradição para organização do capital. Polanyi não é contrário ao 

Sistema Capitalista, mas observa as contradições das formas pelas quais o capital é 

organizado. Assim, para o autor austríaco a contradição central está na estrutura da sociedade 

de mercado como um sistema de autorregularão em favor de uma ordem social. Nessa linha, 

Polanyi contribui por redescobrir o campo do embate social para o reordenamento da 
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economia, assim como da sociedade por meio de uma visão mais holística do elemento social-

econômico71. Em síntese, Block indica:  

 

(…) o duplo movimento é uma teoria da política na sociedade que é ao menos 

indicada democraticamente e na qual os cidadãos tem um quadro de direitos 

políticos. Em certo, algumas das análises são também relevantes para os embates 

sociais que ocorrem sob regimes autoritários. Mas a real dificuldade da mobilização 

política sob condições autoritárias torna o tema um tópico separado. O duplo 

movimento é tido sobre as relações políticas normais da sociedade de mercado em 

governança democrática, onde os defensores do laissez-faire e do contra movimento 

protetivo estão aptos a defender a sua ordem em uma arena política (BLOCK, 2008, 

p.5).
72

 

 

A Grande Transformação permanece como a principal obra de Karl Polanyi (BLOCK; 

SOMERS, 2014; BLOCK, 2008; DALE, 2012; LEVITT, 2006; LEVITT, 2012). A pesar de 

ser a obra central para o desenvolvimento de ideias acerca das estruturas substantivas nas 

relações econômicas, a obra padece de um otimismo político descompassado à elaboração da 

tese acerca das dinâmicas históricas sobre economia e sociedade. A sua importância para a 

contemporaneidade está atrelada à retomada de processos que muito se assemelham com os 

arranjos que fadaram a sociedade do século XIX (BUGRA; AGARTAN, 2007), ponto que 

ajuda a compreender não apenas as lógicas inerentes aos receituários econômicos neoliberais, 

assim como as construções políticas em favor de um modelo de organização do capital 

(EVANS, 2010; KUTTNER, 2014). Defronte a tais pontuações, importa abrir espaço para 

uma reflexão sobre os argumentos polanyianos pela fundação das ideias que produzem uma 

relação dialética às perspectivas gramscianas e para a presente tese. 

 

3.2.1 – Karl Polanyi e o determinismo econômico abstrato. 

 

O princípio “ôntico” polanyiano não permite separar a sociedade da economia e das 

suas intitulações, como o mercado. Em função dessa orientação ontológica, em diálogo com 

as ordens epistemológica da histórica e do método vinculado ao materialismo histórico, 

                                                 
71 Conferir Dale (2012) acerca dos problemas sociais econômicos que Polanyi vivenciara na transição de uma 

Império cosmopolita para a Red Viena, cerceada por um economia agrária e voltada a uma organização civil 

social-democrata para reduzir os danos do pós-primeira guerra. 
72 (…) the double movement is a theory of politics in societies that are at least nominally democratic and where 

citizens have a set of basic political rights. To be sure, some of the analysis is also relevant to social struggles 

that occur under authoritarian regimes. But the sheer difficulty of political mobilization under authoritarian 

conditions makes it a separate topic. The double movement is about the normal politics of market societies with 

democratic governance, where adherents of both laissez-faire and the protective counter movement are able to 

press their case in the political arena (BLOCK, 2008, p.5) 

 



104 

 

Polanyi lista três argumentos fundamentais ao seu pensamento: o determinismo economicista 

foi um fenômeno preeminente do século dezenove, que passou a imperar em grande parte do 

mundo e é efetivo apenas no sistema de mercado, o qual passou um desaparecimento na 

Europa após 1918; o sistema de mercado gerou distorções sobre o homem e sobre a 

sociedade; e, por fim, tais distorções teriam criado obstáculos para a solução dos problemas 

econômico-sociais. Ora, a construção da hipótese acerca da economia de mercado passa a ser 

vista enquanto uma construção filosófica seguindo sentido político do termo no pensamento 

gramsciano. É um conceito diretivo-consensual que opera de forma pluralizada com objetivo 

final em favor de um grupo. Nos arranjos atuais, a economia política internacional está 

organizada segundo o interesse de um grupo central: a classe financista transnacional e a sua 

organicidade política para organização dos métodos plausíveis para ampliação do capital. 

É pertinente apresentar esse recorte, uma vez que Polanyi (1947) discute que a 

civilização do século XIX exprimiu sobre a sociedade uma forma de organização social 

seguindo as determinações de uma economia de mercado construindo uma justificativa 

econômica ilusória para a institucionalização das regras produtivas nesse período da história 

ocidental. Como destaca o autor: “enquanto a primeira fase da nova civilização está, como 

temos visto, ainda por detrás de nós. Isso apresenta uma organização social peculiar, a qual 

deriva o seu nome a partir da sua instituição central, o mercado (POLANYI, 1946, p.96.)”73.  

Firma-se, assim o grande embate de Polanyi, tendo em vista que o pensador crítico busca a 

forma de se observar a humanidade em termos sociais e não econômicos.  

A primeira pegada para a construção dessa ordem utópica é tida na construção do 

sentido utilitário da liberdade individualizada. Essa construção filosófica-política imputa ao 

homem uma direção única sobre as suas escolhas: a razão utilitária. Todavia, ao mesmo 

tempo determina uma separação utópica, subtraindo e isolando o indivíduo à sua estrutura 

social. Em função dessa constatação Polanyi afirma que em qualquer momento da história, 

das civilizações despóticas ao sistema absolutista do século XVIII o sistema econômico 

esteve circunscrito ou encrustado ao sistema social, expressado por vezes por meio da 

tradição, do direito, da religiosidade, da obrigação legal, da regulação administrativa, do 

direito municipal. Nesses termos, as ordens categóricas da economia que regram a vida em 

sociedade, como a fome e o lucro, apontam o autor, não seriam ordenados por uma coerção 

econômica plena, mas por interesses ulteriores oriundos das ordens sociais. Assim, o 

Mercado, como uma estrutura de trocas, nunca esteve sobre o elemento social, ou tornado 

                                                 
73 (…) meanwhile the first phase of the new civilization is, as we saw, already behind us. It involved a peculiar 

social organization, which derived its name from its central institution, the market” (POLANYI, 1947, p.96.).” 
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dominante na sociedade. Nessa linha, a subordinação da sociedade, em todos os seus aspectos, 

à instituição do mercado produz um desarranjo tanto para a estrutura social quanto para as 

questões da economia substantiva. 

O salto qualitativo para reordenamento da sociedade por um viés mercadológico 

neutral impacta primariamente sobre a produção. Desvinculada de um norte social, a ordem 

produtiva passa a ser orientada pela perspectiva do excedente, que em Marx é representado 

pela linha D-M-D’. O D’, na razão marxiana, ajuda a despregar a produção da sociedade 

institucionalizada, dando ao termo um sentido econômico restrito. Nesse sentido, a economia 

de mercado associada ao campo da produção como mecanismo de ampliação do capital 

induziu a um novo formato de sociedade. Enquanto as motivações para a produção se 

associam em extremos determinados por um viés economicista, lucro e fome, todas as demais 

motivações da sociedade orientadas pelo mercado passam a ser compreendidas como razões 

naturais do meio. A partir desse momento, motivações outras como solidariedade, tradição e 

direito moral e costume deixam de existir, pois não movimentam ativos econômicos 

específicos e, segundo o autor, integram arranjos exotéricos ou de uma sociedade ideal 

distante da realidade material (POLANYI, 1947, 1978). Em função dessa reconstrução social, 

afirma:  

 
 

Isto explica a crença atual no determinismo econômico. Onde há um sistema 

econômico separado as demandas do sistema determinam todas as outras instituições 

na sociedade. Nenhuma outra forma é possível, visto que a dependência dos homens 

sobre bens materiais não deixa outra alternativa. A determinação econômica era uma 

condição característica da sociedade do Séc. XIX e justamente nesta sociedade o 

sistema econômico foi apartado e distinguido do resto da sociedade, sendo baseado 

em quadro de orientações separados – a fome e o ganho (POLANYI, 1947, p.101 

tradução nossa).
74

  

 

 

A sociedade passa a se tornar servil aos intentos de uma instituição falsamente apontada 

enquanto natural. A liberdade civil se tornou dependente de uma determinação compreendida 

como exógena para preservar as liberdades e a razão do indivíduo enquanto portador de 

determinações econômicas puras. Percebe-se, por esse caminho, que todo o arranjo hayekiano 

                                                 
74 This explains the current belief in economic determinism. Where there is a separate economic system the 

requirements of that system determine all other institutions in society. No other alternative is possible, since 

man's dependence upon material goods allows of none other. That economic determination was the characteristic 

feature of the nineteenth century society was exactly because in that society the economic system was separate 

and distinct from the rest of society, being based on a separate set of motives—hunger and gain. (POLANYI, 

1947, p.101). 
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trai a liberdade da sociedade em razão de um indivíduo racional econômico que nunca existiu. 

E essa inexistência é determinada por saber que a única forma que a economia poderia ser 

separada da sociedade seria por intermédio de uma moral econômica social, institucionalizada 

socialmente, que pudesse conduzir os homens à crença sobre a individualidade enquanto 

guardiã de uma liberdade econômica plena75. Como indica o autor:  

 

o aspecto físico das necessidades do homem faz parte da condição humana; não 

pode existir sociedade que não possua algum tipo de econômica substantiva. Por 

outro lado, o mecanismo de oferta-procura-preço (que chamamos de mercado, em 

linguagem popular) é uma instituição relativamente moderna e possui uma estrutura 

específica; não é fácil estabelecê-la nem mantê-la em funcionamento. Reduzir o 

âmbito do econômico especificamente aos fenômenos de mercado é eliminar a maior 

parte da história humana. Em contrapartida, ampliar o conceito de mercado para 

fazê-lo abarcar todos os fenômenos econômicos é atribuir a todas as questões 

econômicas as características peculiares que acompanham um fenômeno específico. 

É inevitável que a clareza de pensamento fique prejudicada. (POLANY, 2012, p.46) 

 

Antes dos conceitos norteadores serem abordados, Polanyi apresenta um pouco mais acerca 

da sua concepção de mundo. Fiel às razões já apresentadas, o autor cunha dois significados 

sobre o econômico. O primeiro determina a economia encadeada à relação causal movida pela 

força única e exógena da escassez. Forja-se, assim, o sentido formal da economia; o segundo 

significado é o substantivo, o qual é organizado seguindo as necessidades humanas 

institucionalizadas na relação entre o homem e a natureza, criando uma percepção holística de 

dependência, ponto que elimina a utilidade marginal de qualquer ‘coisa’ oriunda do meio, 

visto que as necessidades humanas não se restringem apenas às relações de troca. Quando a 

primeira lógica subtrai a segunda lógica o sentido orgânico da economia é substituído por um 

ser bizarro que se afirma contra a sua própria subsistência: homo economicus76.  

Por intermédio das investigações antropológicas o sentido de economia foi ampliando, 

assim como a sua variação foi concebida conforme o tempo e as estruturas sociais 

institucionalizadas. Para o autor, das sociedades tribais às arcaicas, não há um sentido único 

acerca da economia. Todavia, é possível afirmar que em nenhum momento a economia 

poderia ser considerada enquanto uma razão externa ao grupo social77. Assim, pode-se 

afirmar que “aquilo que levou o século XIX a pensar a fome e o ganho como vetores 

                                                 
75 Para Polanyi (2012, p.56) “a ação racional, em si, consiste na relação de meios e fins; a racionalidade 

econômica, em particular, pressupõe que os meios sejam escassos”. Essa racionalidade não presumo substância 

humanizada. É, logo, externo a ela. 
76 Polanyi (2012) convida a uma troca: o termo escassez pelo termo insuficiência. Para o autor esse cambio 

permite retrabalhar alguns sentidos, como o intercâmbio ao invés da troca; o compartilhamento, ao invés da 

venda; a reciprocidade e solidariedade, ao invés da apropriação. 
77 Para avançar mais sobre os arranjos acerca das sociedades arcaicas e tradicionais, conferir Cap.3 em Polanyi 

(2012). 
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«econômicos» foi simplesmente a organização da produção sob a égide de uma economia de 

mercado" (POLANYI, 1976, p.6). Essa percepção pode ainda ser evocada, traduzindo 

produção, consumo e investimentos como expressões necessárias para sustentar outra 

economia de mercado na atualidade. As diferenças entre as sociedades de mercado serão 

listadas, mas em comum há a constante ameaça às estruturas tradicionais-sociais da 

humanidade caras à sua subsistência.  

 

3.2.2 – Os movimentos entre a sociedade e o mercado 

 

A sociedade internacional há duzentos anos tem vivenciado duplos-movimentos 

históricos. Essa é uma afirmação sustentada por Block (2008), quem argumenta que apesar 

das explicações polanyianas serem cada vez mais presentes e fortificadas, ainda há inúmeras 

críticas sobre o conceito central, atribuindo-o uma carga funcionalista ou de reificação da 

estrutura social. Todavia, os críticos ao duplo-movimento não se atêm às possibilidades 

políticas construídas pela teoria em favor de uma ordem na sociedade. A filosofia e a teoria 

polanyianas são ativas, nesse contexto, tendo em vista que há um objetivo final: o 

entendimento e a ação de re-encrustamento da economia às ordens sociais, como bem reforça 

Polanyi (1978) em A Obsoleta Mentalidade Mercantil. Block (2008) e Levitt (2012) notam 

essa construção teórica voltada para ação, julgando pelo entendimento de Polanyi sobre os 

paradigmas ortodoxos liberais construídos e defendidos dentro da estrutura sociedade-estado. 

Assim, tem-se a importância da ideologia como fonte para o embate no quadro da sociedade, 

uma vez que a histórica é rica em exemplos ortodoxos, como Malthus, Ricardo e Menger por 

efetivar fundamentos do mercado autoregulável por uma ordem que penetrou o Estado 

fazendo a prática eliminar uma construção em favor da sociedade. Assim, a Grande 

Transformação também é um guia que alerta para a necessidade de se construir, hoje, um 

novo paradigma, como Keynes pensou no século passado78. 

Um novo paradigma passa a ser exigido pelo fato de vivermos, hoje, em um mundo 

que reforça e reifica capital líquido enquanto uma condição natural e salutar de organização 

da economia mundial. Conforme Bugra e Agartan (2007), há uma extrema expansão dessa 

prática monetária desde a crise asiática e a crise dot.com superando a produção de riqueza por 

                                                 
78

 Em uma breve relação, a questão do bloco histórico de Gramsci conversa com essa preocupação de ideologia 

em Polanyi por um novo paradigma econômico. Em ambos, bloco histórico e paradigma econômico, uma nova 

moralidade deveria guiar às novas práticas. 
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intermédio da especulação no palco líquido sobre a estrutura social produtiva por um capital 

nacionalizado. Frente ao fato da inexistência de ordem, regras, instituições e organizações 

com papel de controle no ambiente internacional, a economia tem migrado cada vez mais para 

um processo que, tanto qualitativa quanto quantitativamente, tem superado a liberdade e a 

força das finanças que levaram Polanyi a traçar os movimentos pelos quais o Séc. XX em suas 

primeiras décadas houve sequencias rearranjos políticos no mundo. Compreende-se o papel 

Banco da Basiléia como coordenador ativo dos Bancos Centrais das principais nações no 

mundo, porém, conforme os autores citados, têm-se a única instituição/organização capaz de 

monitorar e implementar regras ao mercado de derivativos, mas não o executa e, ainda, 

incentiva o aprofundamento desse modus de produção de riqueza dentro do modo social 

produtivo neoliberal conforme questões que poderão ser entendidas a partir do terceiro 

capítulo79. Contudo, para compreendermos o aprofundamento de um problema tido enquanto 

histórico na contemporaneidade, passa-se à obra central que fez expor os danos à sociedade 

por meio de uma economia de mercado enquanto agente principal e efetivo de alocação de 

interesses e recursos no sistema internacional. 

O Sistema Internacional para Polanyi é uma estrutura orgânica, a qual não permite 

separação entre agentes sociais domésticos e institucionais internacionais. Essa leitura se 

presume por meio dos baluartes da civilização do Séc. XIX ruídos no início do Séc. XX: o 

equilíbrio de poder, o Padrão-Ouro, a hipótese do mercado auto-regulável e o Estado 

(ampliado) liberal. Ao Estado cabe a observação do diálogo entre estrutura burocrática e 

consensual: Polanyi não rascunha essa formação, a qual pertence aos pontos gramsciano. 

Todavia, Polanyi compreende a sociedade civil enquanto espaço de interação das ideias, onde 

as morais econômicas são organizadas. Como afirma:  

a ideia de um mercado auto-regulável implicava uma rematada utopia. Uma tal 

instituição não poderia existir em qualquer tempo sem aniquilar a substancia 

humana e natural da sociedade; ela teria destruído fisicamente o homem e 

transformado seu ambiente num deserto (...) as civilizações, como a própria vida, 

resultam da interação de um grande número de fatores independentes, os quais, 

como regra, não se reduzem a instituições circunscritas. (POLANYI, 2000, p.18). 

 

 

Por essa observação introdutória interpreta-se a Grande Transformação enquanto não apenas 

uma leitura histórica, mas uma orientação em torno das instituições humanas, tendo em vista a 

impossibilidade da sociedade se circunscrever a uma instituição que integra a própria ordem 

                                                 
79 Todos os temas serão trabalhados nos capítulos posteriores. Mas, como exemplo, autores expõem como o 

bastião do bem-estar social na Europa, a Alemanha, tem entrado no mercado dos hedges funds. Facilitando 25% 

dos investimentos das grandes companhias e bancos mirando para essa área. 
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social. Equivaler-se ia o corpo tomar a alma a qual está envolto, ou a economia sobressair 

sobre a sociedade e determinar os seus passos conforme uma razão restrita ao sentido formal 

da instituição econômica. 

O sistema internacional resultou na preservação das unidades de poder envolvidas por 

um interesse político claro entre 1815 e 1914: se antes a paz era submissa a intervenção, à 

soberania, a partir do Séc. XIX mudara, passando ao domínio de um “cartel de dinastias e 

feudalistas cujas posições patrimoniais eram ameaçadas pela onda revolucionária de 

patriotismo que avassala o continente” (POLANYI, 2000, p.22). A era das revoluções já havia 

sido cessada. A era do capital passava, logo, a imperar por meio de um equilíbrio de poder 

como a coordenação da paz em função do interesse dos grandes Estados e das grandes 

organizações privadas sobre os pequenos Estados em Europa e fora dela. Por isso Polanyi 

(2000) afirma que a Santa Aliança forjou uma ordem internacional de parentesco entre reis e a 

aristocracia, bem como a Igreja. Por certo o Concerto Europeu não dispunha dos organismos 

feudais e clericais em seu arranjo, mas a Haute Finance ocupou esse espaço social-econômico 

para a ordem internacional. Não é uma substituição equivalente, mas é uma substituição 

histórica em causa da construção dos Estados modernos Europeus a partir das revoluções 

burguesas, tanto em caráter jacobino, assim como em caráter transformista/cesarista. 

A Haute Finance formou um elo entre a política e a economia integrando os bancos 

nacionais e formulara “contato íntimo entre a finança e a diplomacia”, por isso foi possível 

afirmar que a paz repousava no interesse da finança internacional. A despeito de Polanyi 

(2000) afirmar o interesse e a ação internacional dos representantes do capital financeiro no 

Séc.XIX, o Séc.XXI não espelha o passado. O capital do passado não foi organizado em uma 

estrutura transnacional, como hoje se representa. Há um caráter de densa distinção, o qual 

distingue-se entre a internacionalização do capital e a transnacionalização do capital. Em 

termos objetivos, antecipando o tema do capítulo seguinte, a internacionalização presume a 

organização de um capital nacional movido a um processo de internacionalização, como 

pontua Cox (1981); por outro lado, a transnacionalização do capital ocupa da totalidade o 

ambiente internacional e vem a criar condições para o favorecimento dos capitais e das 

classes financistas indiferentes da nacionalidade. Há um éter orgânico das finanças 

organizando os interesses materiais de um grupo por meio das relações entre os Estados. Por 

esse caminho Gill e Law (1989), Gill (2000) e Robinson (1998, 2012) auxiliam o 

esclarecimento acerca da transnacionalização do capital.  

Entretanto, ao passado os Rothschilds formaram um símbolo de proto-

transnacionalização do capital, mas por meio das explicações do autor, assim como sustentado 
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na película de Waschneck de 1940, que explora de forma vil o banking judaico, os financistas 

do Séc. XIX esforçavam-se por nacionalizar os interesses do capital, a despeito da propaganda 

de um liberalismo desincrustado. Por isso a Haute Finance influiu sobre as grandes potências, 

sempre a evitar grandes conflitos que pudessem afetar as principais moedas e, assim, manter a 

paz pelo capital líquido, criando créditos condicionados ao bom comportamento, assim como 

pela administração não oficial das finanças das regiões semicoloniais. Em virtude desse 

arranjo econômico-político defende que “o sistema de equilíbrio de poder, como vimos, não 

podia garantir a paz por si mesmo. Isto foi conseguido pela finança internacional, cuja própria 

existência incorporava o princípio de uma nova dependência do comercio à paz” (POLANYI, 

2000, p.30).  

As preocupações introdutórias de Polanyi na Grande Transformação mostram como a 

emergência da Haute Finance foi condição primordial para os cem anos de paz, assim como 

para a implosão da civilização ocidental por meio do rompimento dos acordos internacionais 

que formavam e levaram ao fim da estrutura econômica que manteve a paz. Essas 

preocupações polanyianas são relevantes, haja vista sua proximidade à Contribuição a Crítica 

da Economia Política, ponto de abertura do materialismo histórico. Ora, expõe-se o principal 

baluarte de sustentação da hipótese da liberalização absoluta, compreendendo esse baluarte do 

liberalismo enquanto uma estrutura política intentada. Nesse sentido, organiza-se a ideia de 

um modo social de produção por meio dos seus pilares institucionais na sociedade, ponto que 

Gramsci alude como aparato regulatório coercitivo no bojo da sociedade civil. Nesses termos, 

em Polanyi e Gramsci reduzem o falhibilismo econômico do marxismo vulgar por meio da 

substancialização das práticas econômicas intermediadas por interesses políticos de poder.  

 

 

3.2.3 – A commodificação como parte do processo de expansão do capital e o Duplo-

Movimento 

 

 

O processo de commodificação resulta da transformação das estruturas sociais em 

objetos comercializáveis no quadro de uma ordem de um dado mercado. Polanyi atribui a essa 

transformação o foco das contradições erguidas ao longo do Séc. XIX, criando instabilidades 

políticas internacionais frente à necessidade de se cessar o avanço da commodificação 

(DALE, 2012). Em termos gerais, a preocupação de Gramsci recaiu sobre a forma na qual a 

terra, o capital e o trabalho se tornaram mercadorias organizadas por duas foças econômicas 
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puras: o lucro e a escassez. Defronte a essa reorganização de estruturas sociais em ativos 

econômicos o autor austríaco argumenta que “o liberalismo econômico interpretou mal a 

história da Revolução Industrial porque insistiu em julgar os acontecimentos sociais a partir 

de um ponto de vista econômico”. Por essa observação argumenta-se que o problema não se 

apregoa no sistema capitalista e suas lógicas inerentes, mas em um modelo de operação deste, 

ou ao modelo do modo social de produção do capital. Apesar de o pensador crítico rodear os 

argumentos voltados ao Séc. XIX todas as transformações desse período foram 

arregimentadas em um processo doméstico britânico desde as leis dos cercamentos, posterior 

à Revolução Gloriosa, criando um espaço para maior força de interesses via parlamento e, 

ainda, a execução de normas em favor de interesses privados na sociedade britânica, afora o 

regimento do absolutismo, agora com o poder cerceado. Em termos diretos, uma nova ordem 

legal-coercitiva instituíra a propriedade, criando um passo para a modernização produtiva em 

razão do controle produtivo sobre o campo. Como resultado, a marginalização da sociedade, a 

qual antes era minimante amparada por instituições de vínculos tradicionais, como as guildas.  

A economia de mercado começa, logo, a ser semeada. Essa semeadura não foi, 

conforme Polanyi (2000), um processo natural e automático. O Poder político inglês, 

arregimentado à ordem das casas dos Tudors e dos Stuarts no passado, foi o fio condutor da 

grande transformação social produtiva para uma nova Bretanha. Assim, tal economia de 

mercado tem uma estrutura de formação política, mas foi apresentado sub condição natural 

dentro do contexto argumentativo de evolução das sociedades. Nas palavras de Polanyi:  

 
é um sistema econômico controlado, regulado e dirigido apenas por mercados; a 

ordem na produção e distribuição dos bens é confiada a esse mecanismo auto-

regulável. Uma economia desse tipo se origina da expectativa de que os seres 

humanos se comportem de maneira tal a atingir o máximo de ganhos monetários. 

Ela pressupõe mercados nos quais o fornecimento dos bens disponíveis (incluindo 

serviços) a um preço definido igualarão a demanda a esse mesmo preço. 

(POLANYI, 2000, p.90). 

 

 

Em função das expectativas criadas por esse arranjo autoregulável, todas as estruturas sociais 

são convertidas em ativos econômicos, organizados sobre uma racionalidade exógena aos 

interesses particulares dos indivíduos vinculados apenas às relações de troca. A terra, como 

primeira estrutura, antes do Estado moderno, era a base singular de um status social 

improvida de ofertas e trocas; o trabalho, à luz das guildas no feudalismo, foi regulamentado 

pelas regras sociais. A esse ponto deve-se observar que uma mercadoria exige um mercado 

conforme as diretrizes da oferta e demanda. Todavia, sustenta-se a incoerência visto que 

trabalho é uma atividade humana, que não é produzida ou transformada; a terra é a natureza 
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em contato com o homem e socializada conforme os interesses dos indivíduos, em grupo, 

atrelados a essa; e por fim, o dinheiro é um símbolo de poder de compra, não é produzido, 

mas se adquire no processo bancário e das finanças.  

Logo, nenhum deles é vendido, produzido e, pensá-los como mercadoria cria uma 

ficção, “entretanto, nenhuma sociedade suportaria os efeitos de um tal sistema de grosseiras 

ficções, mesmo por um período de tempo muito curto, a menos que a sua substancia natural, 

assim como a sua organização de negócios, fosse protegida contra o assalto desse moinho 

satânico” (POLANYI, 2000, p.95). O moinho satânico apontado, logo, é um processo. Esse 

processo resulta em constantes passos de commodificação, em favor da circulação do capital, 

regrada apenas sob as diretrizes da ficção de um mercado auto-regulável. Harvey (2005, 

2010) aprofunda as considerações polanyianas via expropriação, como ação necessária a 

favorecer o fluxo dos investimentos criando ordens de extroversão sucessivas ao 

entendimento das forças das finanças transnacionais.  

Nesses termos, commodificação, expropriação e extroversão são arranjos de um 

mesmo processo de ampliação do capital. O primeiro cria as condições para a 

comercialização; o segundo sustenta a comercialização conforme as necessidades de 

investimentos criadas na alçada financeira; e a terceira é em sua totalidade, como apontado 

por Amin (1976), a ação política-prática que determina a condução das políticas domésticas 

ao intendo do capital externo, aqui compreendido enquanto capital transnacional. Entretanto, 

cabe lembrar que a consideração de Amin acerca da extroversão se aplica às economias 

subdesenvolvidas, ou entre espaços com desenvolvimentos desiguais e combinados80. 

Contudo, a commodificação apresentada por Polanyi (2000) se forja em função do capital 

doméstico industrial, elemento que é central para a estrutura de mercado que o autor 

contempla. Assim, para a indução produtiva em razão da expansão do capital, tudo fica à 

disposição da eficiência do mercado e por tornar o trabalho, que é uma essência humana ou de 

ação do homem, em pura mercadoria, inverte-se o pensamento e se submete a sociedade 

humana como acessório do sistema econômico. 

As transformações históricas organizadas pela ampliação da tese da commodificação 

criou uma marca a partir do Século XIX. Essa marca Polanyi assiná-la como um Duplo 

Movimento. Afirma:  

 

                                                 
80O diálogo entre commodificação, expropriação e extroversão serão mais bem trabalhados nos próximos 

capítulos. A essa momento da tese cumprem apenas um papel de indicação de associações possíveis para se 

compreender o processo de expansão do capital em caráter transnacional. 
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a história social do séc. XIX foi, assim, o resultado de um duplo movimento; a 

ampliação da organização do mercado em relação às mercadorias genuínas foi 

acompanhada pela sua restrição em relação as mercadorias fictícias. Enquanto, de um 

lado, os mercados se difundiam sobre toda a face do globo e a quantidade de bens 

envolvidos assumiu proporções inacreditáveis, de outro uma rede de medidas e 

políticas se integravam em poderosas instituições destinadas a cercear a ação do 

mercado relativa ao trabalho, a terra e ao dinheiro. (POLANYI, 2000, p.98). 

 

 

O cerceamento das ações auto-regulativas do mercado é uma contra-resposta, ou 

contramovimento ao processo de commodificação81. Polanyi afirma essa contra-resposta ao 

avanço das forças de mercado (ou commodificação) como uma medida não coordenada de 

subsistência. Ora, a partir do momento que a sociedade institucionaliza um modelo 

econômico produtivo que vigora e fere a mesma sociedade e todas as suas composições 

tradicionais, o corpo social cria medidas para atenuar os danos da economia de mercado. 

Assim, a despeito da desregulação das práticas econômicas conforme as categorias fictícias 

apontadas, em nenhum momento a economia deixa de ser a-socioalizada, de fato82. Por mais 

que a sociedade (organizada em grupos) crie condições que a danifiquem, esse processo só 

será possível por intermédio de novas instituições e coerções sociais, as quais sedimentam 

uma moral-prática econômica imersa em um senso comum que a brutaliza enquanto realidade 

concreta. Polanyi aponta: 

 

Sin embargo, como debe comprenderse con mayor claridad de lo que a veces se ha 

hecho en el pasado, el mercado no puede ser suplantado como trama general de 

referencias a menos que las ciencias sociales consigan desarrollar una trama de 

referencias más amplia, a la que sea referible el propio mercado. De hecho, ésta es 

nuestra principal tarea intelectual en el campo de los estudios económicos. Como 

hemos intentado mostrar, tal estructura conceptual tendría que basarse en el 

significado substantivo de lo económico (POLANYI, 1978, p.22) 

 

 

Quanto às novas ordens em favor da economia de mercado o autor desenvolve argumentos 

sobre duas constituições legais no seio da sociedade britânica: Em primeiro lugar a 

Speenhamland Law; em segundo lugar a Poor Law Reform. Somados a esses atos de reforma 

em favor do capital, os Bank Acts (1844) prenunciando o regime do padrão-ouro, e as Corn 

Laws (1846) criando o cartel mundial de cereais regimentam o amplo processo de 

commodificação laborado pela sociedade britânica e exportado à Europa continental a partir 

dos acordos de livre comércio e de estabilidade monetária com França e Alemanha. Assim, 

                                                 
81 Sobre os contramovimentos listados por Polanyi (2000), conferir Cap.13 da Grande Transformação. Nesse 

capítulo autor discute que o contra-movimento foi uma resposta social sobre o avanço das forças de mercado e 

tanto mecanismos simplórios, como questões de salubridade no espaço de trabalho, como o controle das finanças 

eliminando os bancos privados de ação internacional, bem como o fascismo foram respostas ao extremismo da fé 

sobre o mercado auto-regulável. 
82 Por a-socializada afirma-se a subtração social, ou a eliminação da sociedade na institucionalização de práticas. 
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como reforça o autor, o trabalho deveria encontrar o seu preço no mercado; a moeda deveria 

ser fornecida por um mecanismo autoregulado; as mercadorias deveriam circular livremente 

de país para país fossem quais fossem as consequências (POLANYI, 1976, p.9). Combinados 

na história, todos os regimentos legais/consensuais criaram os ativos econômicos finalizando 

com os mecanismos de controle por meio dos antigos sistemas de paróquia vinculados à 

produção agrícola antes do século XVIII. 

Em tons conclusivos, observa-se que uma nova civilização estivera em pauta à medida 

que o processo de commodificação avançou. Como resultado material, a riqueza elevada e a 

pobreza profunda ocuparam e como ainda ocupam o mesmo sistema social histórico 

produtivo. Assim, uma inquietação aos poucos ganhou versões científicas: o crescimento do 

comércio e a miséria humana como uma anormalidade da teoria da livre iniciativa, haja vista 

a publicação Dissertation on the Poor Laws de Townsend83 a compreender a fome como uma 

razão econômica a equilibrar a condição do trabalho. Próxima a essa perspectiva, Malthus e 

Ricardo sedimentaram o novo paradigma liberal-utilitário por meio de uma sociedade de 

mercado apartada de influências e ações políticas, considerando que a fome é o sentido da 

natureza na sociedade e, portanto, não seria necessário ordenar por políticas públicas, pois a 

própria posição da fome ditaria as relações sociais e produtivas. Essas presunções utilitárias 

criam o mito do laissez-faire, o qual enraíza uma moral benthaniana84. Segundo o autor, para 

explicar todo esse turbilhão de contradições, a linha de guia foi um naturalismo que deveria 

atuar como mito reificado, criando uma civilização que portava uma sociedade econômica 

sujeita a leis que não eram institucionais-humanas, por meio de uma a base 

utilitarista/naturalista da economia com uma condição de auto evidência de todo processo. 

Mas apenas quando “os princípios ricardianos se arraigaram profundamente na mentalidade, 

tanto dos políticos quanto dos homens de negócio, é que se manteve o padrão, a despeito da 

quantidade de vítimas financeiras” (POLANYI, 2000, p.169), formando uma economia 

guiada por um ato de fé. 

Uma grande contradição fortaleceu as relações sociais e produtivas, pois o avanço da 

sociedade de mercado criou instabilidades na estrutura da produção e primordialmente sobre 

elementos tradicionais da sociedade. Não só apenas a natureza e os homens deveriam ser 

protegidos do livre mercado, mas a própria produção capitalista. Essa percepção de Polanyi 

                                                 
83 Sobre a indicação de Polanyi, a sociedade livre, composta por empresários e trabalhadores, enquanto a 

propriedade privada estiver protegida, o que compeliria os homens ao trabalho seria a fome – nenhuma lei ou 

regra seria necessária, segundo Townsend. Para mais conferir: 

 http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/townsend/poorlaw.html 
84 Materialmente composta pela substituição do quadro parlamentar por organismo administrativos burocráticos, 

inspirados na máxima do Panopticon. 
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(2000; 1978) é deveras marcante, pois o autor concorda que a classe capitalista produtiva 

compreendeu, após a Primeira Grande Guerra Mundial, as necessidades de um novo 

paradigma para reorganizar a ampliação do capital produtivo. Nesse cenário, o contra-

movimento passou a ser uma medida de salvação do próprio capital recuperando o processo 

primário de produção de riqueza como apresentado por Marx: por meio da construção do 

valor e da transformação das horas de trabalho em tempo social organizado para sedimentação 

do lucro ao longo do processo produtivo85. 

O Colapso da sociedade de mercado é apresentado em 3 grandes momentos, ou três 

décadas: 1920 com a retomada do modelo do Séc.XIX; a década de 1930 representando os 

primeiros contra-movimentos com o aumento do nacionalismo econômico e organização do 

fascismo; e a década de 1940 com os efeitos da Segunda Grande Guerra sobre a economia e a 

política mundial, criando um novo paradigma em caráter global, atido na condição de uma 

demanda agregada internacional (basta olhar para a Clearing Union de Keynes), ou conforme 

uma lógica de um liberalismo incrustado (EICHENGREEN, 2008; KEYNES, 2002; PEET, 

2003; RUGGIE, 1982). Deve-se observar que para Polanyi algumas décadas apenas não 

derrubam um dogma/paradigma e, ainda, as crises e as guerras não destruíram todas as bases 

do laissez-faire, basta observar Hayek (1990) discutindo as ações socialistas enquanto 

engessamento da liberdade humana e, ainda, com publicação das ideias ortodoxas em 1944 

em paralelo ao momento da publicação da Grande Transformação. Como notou Polanyi “os 

líderes liberais jamais se cansam de repetir que a tragédia do século XIX resultou da 

incapacidade do homem de permanecer fiel à inspiração dos primeiros liberais”.  (POLANYI, 

2000, p.176).  

A despeito da não-morte do paradigma liberal, compreendendo que o paradigma é 

organizando por meio de um capital científico e político bem organizado, quando Polanyi 

afirma que houve um colapso da sociedade de mercado do Séc. XIX, presume que as bases 

sociais e materiais que institucionalizam o laissez-faire (haute-finance, presunção do mercado 

auto-regulável, equilíbrio de poder) haviam perdido a sua força em detrimento do massacre 

que a liberdade absoluta das finanças havia causado aos governos frente ao controle 

monetário, ao trabalho, em função da inexistência de regras e amparo ao contexto produtivo, 

                                                 
85

 Enquanto os capitalistas buscavam um novo paradigma econômico para organizar a produção, o veículo 

tradicional do contra-movimento foi e é a “proteção social, cuja finalidade era preservar o homem e a natureza, 

além da organização produtiva, e que dependia do apoio daqueles mais imediatamente afetados pela ação 

deletéria do mercado – básica, mas não exclusivamente, as classes trabalhadoras e fundiárias – e que utilizava 

uma legislação protetora, associações restritivas e outros instrumentos de intervenção como seus métodos”. 

(POLANYI, 2000, P.164) 
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assim como ao próprio capital, em função da ampliação dos créditos para alimentar 

investimentos sem nenhum tipo de lastro real que pudesse assegurar o aumento da liquidez 

internacional. Nesse sentido, uma onda de transformações passou a alterar os sentidos da 

economia política internacional: o Padrão Ouro foi deixado pela Grã-Bretanha; o desafio dos 

planos quinquenais em URSS e o New Deal estadunidense após os erros de não intervenção 

de Hoover; a mudança nacional-socialista na Alemanha investida em um fascismo de Estado; 

o colapso da Liga das nações sinalizando o endurecimento das negociações internacionais; a 

criação dos blocos monetários com influências restritas (dólar, esterlino, ouro, etc). Todos 

esses novos arranjos e acontecimentos denotam uma nova demanda: a necessidade do 

dinheiro estável. 

Em detrimento dos arranjos históricos distintos, o passado e o presente têm sido 

comunicados por meio da Grande Transformação e pela discussão de Polanyi acerca do 

duplo-movimento e do processo de commodificação. Stewar (2006) reflete sobre a 

necessidade de uma grande transformação na atualidade, identificando o déficit democrático 

em todos os arranjos econômicos em âmbito global. O autor comunica a democracia com a 

economia sob o intuito de associar a mecanismos que partam, inicialmente, das demandas 

sociais para aumentar a bem-estar dos indivíduos por meio de novas condições de trabalho 

nos países em desenvolvimento. O autor compreende que apenas onde houve uma maior 

desregulação neoliberal as respostas foram mais presentes na primeira década do Séc. XXI, 

como Brasil e Coréia do Sul após as desregulamentações financeiras. Outro exemplo 

relevante desse processo é a obra editada por Hann e Hart (2009), a qual contempla uma 

discussão mais aprofundada sobre o princípio da antropoeconomia em Polanyi tido como um 

pilar para se assegurar a necessidade de mudanças sociais na atualidade. Ou, a noção de 

economia encrustada conforme as diretrizes da sociologia econômica86. O que Gudeman 

(2009) alerta se soma a essa lógica, uma vez que o autor aponta que com o tempo as 

condições sociais históricas ditam novos contextos e, nesse passo, há momentos em que 

socialmente o Mercado competitivo (liberalizado) veio a ter mais força que o mercado mútuo. 

Mas não há substituição de formas, mas há uma relação dialética constante que envolve o 

comportamento diário, os contextos etnográficos e inclusive as mentalidades, para além da 

mudança do Estado, da economia e da sociedade civil. Atendo-se a essas questões, as 

intepretações polanyianas ajudam a comunicar os argumentos da Grande Transformação com 

                                                 
86

Alguns pensadores, como Granovetter, elaboraram uma discussão sobre um novo institucionalismo via 

Polanyi. Essa discussão entra no quadro da economia sociológica, por exemplo, segundo Beckert (2009). 
 



117 

 

o quadro gramsciano da revolução passiva. Frente a esse desafio a próxima seção ambiciona 

essa aproximação. 

 

3.3 – O Duplo Movimento como forma de uma Revolução Passiva 

 

Há algumas possibilidades de aproximação e diálogo entre as ideias polanyianas e 

gramcianas por meio da contribuição histórica de cada intelectual dentro do campo crítico do 

marxismo sociológico, ou da economia política histórica crítica. Como discutido no início 

desse capítulo, ambos os autores compartilham da mesma epistemologia histórica, assim 

como caminham sobre a mesma ordem do materialismo histórico. Essa seção busca associar 

os conceitos centrais para, posteriormente, trabalhar junto às questões do neoliberalismo e a 

transnacionalização do capital. Por meio de um diálogo entre Gramsci e Polanyi é importante 

observar todos os demais pontos que são suscetíveis à aproximação e cobiçar esse diálogo 

reforça o entendimento entre o Duplo Movimento e a Revolução Passiva como conceitos 

complementares que podem ajudar a trabalhar o processo de avanço do crédito/financiamento 

chinês e o impacto desses para a América do Sul, assim como para a economia política 

internacional.  

Em consonância com a preocupação apresentada, observa-se que ambos os pensadores 

críticos também desenvolveram um arsenal de argumentos para se compreender a forma na 

qual a sociedade do Séc.XX fora, em parte, resultado dos avanços sacrossantos de um 

paradigma liberal. E, ainda, como o sistema internacional continua em constante mudança em 

função dos movimentos históricos. Apesar de Polanyi (2000) finalizar a grande transformação 

com um otimismo surpreendente, o retorno neoliberal a partir da década de 1960 reforça a 

importância das perspectivas críticas tanto polanyianas, quanto gramscianas. Por isso Block 

(2008) defende que apesar da falha profética de Polanyi, a questão dos movimentos na 

história permanece aberta, pois discute-se a possibilidade de um novo movimento neoliberal e 

as possibilidades de resposta; ou ainda avaliar se, de fato, o duplo movimento veio a ser um 

episódio único na história. De forma geral, Polanyi, todavia, acreditava que o 

amadurecimento de uma sociedade dependeria de um novo paradigma em um processo de 

institucionalização dos interesses da sociedade. Para Block: “The suggestion is that with both 

a change in human consciousness and a change in global institutions, the double movement 

would finally come to an end” (BLOCK, 2008, p.11). Mas isso não veio a acontecer na 

década de 1940. Apesar de o Sistema Bretton Woods representar um liberalismo encrustado, a 
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crise do Sistema mostrou a sua fragilidade e o novo paradigma que deveria existir passou a 

ser minado pelo passado liberal em uma nova roupagem. Então a sociedade não estava 

vivenciando um novo paradigma, ou ainda não havia, no sentido Gramsciano, todas as 

condições materiais para que as forças do passado liberal pudessem ser alteradas e superadas 

em favor de uma nova direção hegemônica.  

Pelo lado Polanyiano, Block (2008) reconhece em Silver e Arrighi um esforço 

relevante sobre a importância dos movimentos atidos ao global, sabendo que os dois 

movimentos não são apenas elementos nacionais em comunhão com as hegemonias históricas 

(SILVER; ARRIGHI, 2003a). Assim, é por meio do retorno do neoliberalismo que Silver e 

Arrighi (2003) reconhecem nesse momento uma revolução passiva em ordem das finanças 

internacionais, com a orquestra das Organizações Financeiras Internacionais a partir do fim 

dos Artigos do Acordo do Sistema Bretton Woods. O pesadelo polanyiano sobre o mercado-

autoregulável retorna por meio de uma construção gramsciana acerca da revolução passiva, ou 

uma obra de uma minoria frente à passividade da maioria. Essa minoria: o capital financeiro 

por meio dos novos mecanismos de alavancagem a partir do mercado Eurodólar; a maioria: a 

aliança do capital nacional produtivo, com a estrutura burocrática do Estado e a força de 

trabalho organizada nos sindicatos (COX, 1981; PIJL; GIESEN, 2006; WALTMAN; 

RUPERT, 1997)87.  

Mas não apenas à alçada das hegemonias defendidas por Arrighi e Silver há relação 

entre o Gramsci e Polanyi. Por meio das construções ideológicas como fonte de embate no 

quadro da sociedade há um espectro de luta, o qual simboliza o desenvolvimento de 

atividades pela construção da hegemonia por intermédio dos aparelhos privados alocados na 

sociedade civil. Block (2008) cita Malthus e Ricardo como artífices de um paradigma liberal, 

por um lado, e Keynes como representante de um novo paradigma no Século passado. Por 

certo, esses artífices do pensamento econômico aturam como intelectuais orgânicos, criando 

um processo de representação das ideias dentro do Estado restrito, emulando práticas que são 

materializadas por meio de um quadro coercitivo de controle e organização econômica, seja 

por uma linha liberal, seja por uma linha social-liberal-nacionalista. Nesse sentido, Gramsci e 

Polanyi apresentam outro ponto de acesso: o entendimento sobre a construção ideológica no 

palco da sociedade civil. Block e Somers (2014) defendem que a reorganização liberal em 

defesa por meio de discussões na sociedade civil internacional pode ser intitulada como 

                                                 
87 Importa frisar que o próximo capítulo elaborará esse argumento: o neoliberalismo e a transnacionalidade do 

capital. Nesse sentido, todos os arranjos acerca do retorno do credo liberal, bem como o desenvolvimento das 

revoluções passivas na histórica serão recuperados. 
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fundamentalismo de mercado88, uma vez que as defesas encontradas hoje sobre a 

autoregulação do mercado tem sido apresentadas em postulações quase religiosas. É relevante 

frisar essa questão, pois os autores exploram como a teoria e a prática neoliberal são 

reencampadas por meio de ações que a perspectiva gramsciana bem labora por intermédio da 

discussão sobre os aparelhos privados da hegemonia. 

Em suma, os caminhos para unir Gramsci e Polanyi são múltiplos. Olhando para o 

caráter histórico, as instabilidades econômicas hoje espelham o passado da década de 1920 na 

relação entre a liberdade financeira e as tentativas sociais-democratas de resposta. Para tanto, 

basta observarmos os mecanismos de ajustes à economia grega e a tentativa democrática de se 

reorganizar os interesses do Estado como projeto falho do primeiro ministro Tsirpas e o 

ministro das finanças Varoufakis. Nessa trilha, Block e Somers (2014) defendem que Irlanda, 

Espanha, Portugal e outros países passam a vivenciar a mesma contenda desde 2010: a 

aplicação de pacotes de austeridade que objetivam estabilizar a condição de pagamentos dos 

juros determinados pelo Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional, ou criar 

uma saída socialdemocrata ambicionando ações que possam favorecer a estrutura do capital 

produtivo doméstico e o aumento do bem-estar da população. Ora, Polanyi falhou pensando 

que os problemas da relação entre sociedade e mercado não mais voltariam, pois, a sociedade 

se encaminhava para um período de amadurecimento via novo paradigma social-produtivo-

econômico.  

Todavia, tanto mediante governos, como via aparelhos privados desempenhando papel 

de partido, como thinktanks, jornais internacionais e Organizações Internacionais, ao menos, 

o fundamentalismo de mercado foi retomado por um viés haeykiano, o qual fora encamado no 

mesmo período quando as forças sociais-democratas passaram a ditar a moral-prática 

econômica após 1930. Nesse sentido, aproximar Gramsci e Polanyi para se discutir o retorno 

da estrutura filosófica e material do fundamentalismo de mercado alcançaria dois resultados: 

o primeiro por efetivar um melhor entendimento sobre o primeiro movimento histórico que 

Polanyi apresenta compreendendo como são os arranjos hegemônicos e contra-hegemônicos 

neoliberais; o segundo, eliminaria a marca profética de Polanyi por abrir a discussão sobre o 

duplo-movimento e o processo de commodificação seguindo a mesma preocupação 

apresentada pelo autor na GT acerca das ações políticas-sociais como determinantes para 

organização do interesse e das práticas econômicas internacionais. Nesse sentido, o retorno do 

                                                 
88 Acerca da questão quase-religiosa, os autores defendem que a persistência da defesa da ideologia do libre 

mercado sobre a promessa de eliminar a política da vida cívica e social é o maior ato falho. 
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neoliberalismo que é o tema a ser explorado no próximo capítulo sob uma moldura teórica 

crítica combinada. 

Outro ponto de encontro entre Gramsci e Polanyi está no desafio imposto sobre o 

marxismo, uma vez que ambos são críticos do endurecimento economicista após a 

organização do Capital. Gramsci defendeu que o marxismo, ou filosofia da práxis, exigiria um 

sustentáculo filosófico auxiliar, com intuito de eliminar o determinismo economicista que 

havia ocupado a maioria dos pensadores marxistas a partir da Segunda Internacional. Já 

Polanyi comparou liberais e marxistas os unindo em um economicismo burguês, o qual 

reificava as estruturas sociais históricas, abrindo espaço para que toda a sociedade pudesse se 

tornar um ativo econômico criando uma sociedade de mercado. Conforme Polanyi (2000) a 

sociedade econômica criada estava sujeita a leis que não eram humanas, o que foi criado por 

uma consciência do sec. XIX determinada por uma leitura de um naturalismo reificador, como 

já discutido na seção anterior. Por isso Polanyi (2000) afirma que o próprio marxismo usou 

tais ferramentas e padeceu, uma vez que a base utilitarista/naturalista da economia era uma 

condição de auto evidência de todo processo social-econômico, arraigado em uma base de fé. 

E continua:  

 

de fato, liberais e marxistas estavam de acordo ao inferir movimento protecionista a 

partir da força dos interesses seccionais; em responsabilizar as tarifas agrárias pela 

força política dos latifundiários reacionários; e, fazer da fome de lucro dos magnatas 

industriais responsáveis pelo crescimento das formas monopolísticas de empresa; 

em representar a guerra como resultado das agressividades dos negócios 

(POLANYI, 2000, p.185). 

 

 

Ambos tinham o determinismo estrutural economicista dos fatos – como a formação das 

classes sociais – como ponto de partida para justificar ações em favor do mercado ou em 

favor da sociedade, uma vez que a natureza econômica determinaria as suas motivações. A 

razão econômica, para liberais e marxistas, era o ponto de partida, ou o quadro que definiu, no 

passado, a estrutura ontológica para se pensar qualquer construção: do indivíduo 

racionalizado por meio da sua liberdade de trocas; da sociedade organizada em classe 

enquanto um resultado preso à determinada econômico-produtiva. A essas considerações 

Gramsci e Polanyi foram críticos. 

A Revolução Passiva gramsciana e o Duplo Movimento polanyiano são os conceitos 

estruturais dos arranjos críticos de cada autor. O primeiro presume uma prática política 

superpestrutural que faz blindar grandes mudanças na direção moral-prática de uma 

sociedade, mantendo a cadência de uma hegemonia que falhara na organização do seu 
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projeto; já o Duplo Movimento presume uma relação histórica determinada pelo processo de 

desencrustamento e encrustamento da economia na sociedade, criando espaço para que o mito 

do mercado auto-regulável possa ser reificado e materializado, a causar danos no substrato 

social que responde com contra-movimentos a fim de atenuar o processo de commodificação 

das estruturas sociais históricas. Ora, onde está o fio de proximidade entre cada um dos 

pensadores críticos? A sociedade civil é o mecanismo de proximidade. 

Burawoy (2003) é quem alerta para a questão da sociedade civil entre Gramsci e 

Polanyi como um espaço para diálogo, uma vez que ambos os pensadores representam um 

avançado dentro da estrutura do marxismo sociológico. Apesar de cada qual percorrer 

caminhos distintos para uma formação intelectual com proximidades, o debate acerca da 

sociedade determina o ponto de encontro. Apesar de Burawoy (2003) notar essa unidade, há 

outras, como já explorado, mesmo que sejam arregimentadas na questão epistemológica e 

metodológica de Antonio Gramsci e Karl Polanyi. Em suma, retomando as considerações de 

Burawoy (2003) em Gramsci a sociedade civil seria o espaço de embate, de luta, uma vez que 

oferta os caminhos para a construção do consenso no transito da hegemonia e suas posições 

contraditórias. Nessa questão Burawoy (2002) está correto, pois avaliando os Cadernos do 

Cárcere há um esforço em organizar notas com dados literários, culturais, e outros que 

reforçam o papel da sociedade civil enquanto palco de embate. Quanto à sociedade ao viés 

polanyiano, Burawoy (2003) afirma que a sociedade é ativa, por atuar em bloco, em uma 

condição de reação aos danos causados pelo fundamentalismo de mercado. Segundo o autor, 

Polanyi não aprofunda o seu entendimento sobre a sociedade, atendo-se a compreensão sobre 

a ação em bloco, não coordenada, como uma reação ao aprofundamento do processo de 

commodificação. Então, em Gramsci a sociedade é o espaço das lutas; em Polanyi é o bloco 

da reação. Como ponto em comum a sociedade ocupa um espaço institucional na interação 

entre as forças econômicas e o Estado no sistema capitalista. Ainda, “for both, socialism is the 

subordination of market and state to the self-regulating society, what Gramsci calls the 

regulated society” (BURAWOY, 2003, p.198). 

 Nessa linha, norteia-se o argumento do marxismo sociológico por meio de 4 pontos 

gerais: 

1 – A sociedade não é atemporal, mas um produto de um tempo material específico. Logo, 

não é uma linha universalista. 

2 – A sociedade não é um quadro autônomo separado em um consenso de valor espontâneo. 

Tem seus atores internos, como partidos e grupos variados. Aqui há a relação entre estado e 

sociedade, mercado e sociedade. Composta por poderes capilares. 
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3 – Ambos partem de pontos distintos, mas querem saber como que através da sociedade um 

novo tipo de socialismo pode emergir como regra (cultural, normativa). 

4 – Aprofunda a antipatia da sociologia ao utilitarismo e totalitarismo. Teoria sociológica 

crítica como arma crítica. 

A concepção de sociedade civil em Polanyi coincide temporalmente com a concepção 

de Gramsci em função dos problemas atrelados à sociedade de mercado. Quando o autor 

austríaco trata de uma formação histórica, deposita todo o interesse sobre os baluartes da 

civilização ocidental após as Guerras Napoleônicas. A partir de então observa o arranjo civil 

em bloco. A despeito desse entendimento distinto, o autor argumenta que há paralelos ao 

pensamento Gramsciano. Lista questões como a relação entre o oriente e o ocidente enquanto 

construções sociais históricas; discute a relação do Reino Unido com as colônias sobre a 

mesma perspectiva do imperialismo mercantil; apresentam o mesmo entendimento sobre o 

fascismo como uma ação reacionária em função das instabilidades econômicas do pós 

Primeira Guerra Mundial e, por fim, a importância dos processos de restauração (revolução 

passiva) para desenvolvimento do Estado Moderno assim como para desenvolvimento das 

forças sociais do capital na Europa continental a partir do século XVIII. 

Em síntese, Burawoy defende que Gramsci e Polanyi foram peças fundamentais para 

desenvolvimento do Marxismo Sociológico, o qual é reforçado a partir do diálogo entre os 

intelectuais críticos do século passado. Apesar dos avanços e entendimentos acerca das 

proximidades, Burawoy (2003) defende que a partir de concepções distintas de sociedade, via 

Gramsci e Polanyi pode-se constatar que “o capitalismo não produz sua própria liquidação, 

mas uma sociedade que aponta a fundamentação de uma nova forma de capitalismo – um 

capitalismo ligado à sociedade” (BURAWOY, 2003, p.220). Todavia, o autor se precipita 

informando que as leituras sobre a sociedade civil seriam distintas. 

Em observação aos argumentos de Polanyi (2000), em uma primeira imagem o autor 

se direciona por meio de colocações maiúsculas sobre como a sociedade reage em favor da 

sua sobrevivência ou até mesmo subsistência. Nessa linha, defende que todos os atores, sejam 

esses atrelados ao capital, assim como ao dinheiro e à propriedade/terra criam as condições e 

arranjos a vetar, ou desacelerar, o avanço da commodificação criando condicionamentos não 

mercadológicos, o que ajudaria a reencrustar o mercado na sociedade. Todavia, Polanyi 

(1976, 1994, 2000) argumenta que as classes importam para os movimentos históricos, haja 

vista que as classes são o coração da organização social e identificavam-se nas atividades 

diárias. Deve-se observar que o sentido de classe que o autor apresentar está dentro do 
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marxismo sociológico, e não ao marxismo criticado pela vertente economicista. Seguindo as 

ideias do pensador: 

 

A ênfase sobre a classe é importante. Os serviços prestados à sociedade pelas classes 

fundiária, média e trabalhadora modelaram toda a história social do século XIX. 

Esse papel lhes foi atribuído pelo fato de estarem aptas a desempenhar várias 

funções decorrentes da situação global da sociedade. As classes médias foram as 

condutoras da nascente economia de mercado; seus interesses comerciais, como um 

todo, eram paralelos ao interesse geral quanto à produção e ao emprego. Se os 

negócios progrediam, havia oportunidade de empregos para todos e de aluguéis para 

os proprietários; se os mercados se expandiam, podia se investir livremente; se a 

comunidade comercial tinha sucesso ao competir com a estrangeira, a moeda 

circulante estava segura. Por outro lado, as classes comerciais não tinham um órgão 

que pressentisse os perigos acarretados pela exploração da força física do 

trabalhador, a destruição da vida familiar, a devastação das cercanias, o 

desnudamento das florestas, a poluição dos rios, a deterioração dos padrões 

profissionais, a desorganização dos costumes tradicionais e a degradação geral da 

existência, inclusive a habitação e as artes, assim como as inumeráveis formas de 

vida privada e pública que não afetam os lucros. As classes médias cumpriram a sua 

função desenvolvendo uma crença quase sacramental na beneficência universal dos 

lucros, embora isto as desqualificasse como mantenedoras de outros interesses, tão 

vitais para um bom padrão de vida como o incremento da produção. (POLANYI, 

2000, p.165). 

 

Em sequência a essa exposição, o autor informa que a classe atrelada ao trabalho, quem 

primeiro sofria as desordens do fundamentalismo de mercado, primeiro atuava em ação dos 

interesses humanos comuns, mas cada classe veio, na história, mesmo que de forma 

inconsciente, como pontua, a representar interesses mais amplos que os próprios. Todavia, 

como o autor argumenta, em período de crise os interesses seccionais passam a ditar a ordem 

(ou desordem) em uma dada sociedade para o rearranjo das ações políticas e econômicas. 

Defende ainda que o fascismo resultou desse processo, como uma resposta ao entrave político 

e econômico alemão em função dos danos materiais causados com as instabilidades 

econômicas do início de século. Em função desse arranjo o autor conclui:  

 
É a partir desses dois ângulos, portanto, que pretendemos esboçar o movimento que 

modelou a história social do século XIX. Um se originou do choque entre os 

princípios organizadores do liberalismo econômico e a proteção social que levou a 

uma tensão institucional profundamente arraigada. O outro surgiu do conflito de 

classes que, interagindo com o primeiro, transformou a crise numa catástrofe. 

(IDEM). 

 

Ora, via uma abordagem polanyiana há uma análise gramsciana acerca do cesarismo no 

contexto do fascismo após a década de 1920. O que se pode, logo, frisar é: Polanyi e Gramsci 

não apresentam leituras diferentes (mas não opostas) sobre a sociedade civil. Apresentam 

leituras simulares. Por mais que o pensador austríaco venha a desenhar ideias acerca de uma 

sociedade que atua em bloco, por meio dos primeiros capítulos da Grande Transformação, na 
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própria obra, assim como em trabalhos posteriores, o autor compreende o sentido da classe 

como estrutura para se organizar via quadro moral-prático outras classes e grupos inseridos 

dentro do mesmo espaço social. Gramsci (2007, 2011a, 2011b) argumenta que a hegemonia é, 

logo, organizada conforme o papel intelectual-consensual e burocrático-material de uma 

classe dominante dirigente. Ora, frente a isso, afirma que “do mesmo modo como, em certo 

sentido, num determinado Estado, a história é a história das classes dirigentes, assim também, 

no mundo, a história é a história dos Estados hegemônicos” (GRAMSCI, 2007. p.320).  

Nesse momento, tem-se uma leitura polanyiana executada por meio de uma 

abordagem gramsciana. Além disso, Gramsci trata os mesmos termos que Polanyi: classe 

camponesa, classes populares, classe fundiária, classe financeira, classe rentista, classe 

burguesa. Observa-se que ambos os autores não forjam essas cessões de classe conforme uma 

orientação apriorística econômica. Aqui são forjadas pelo papel desempenhado, como Polanyi 

acentua no trecho apresentado. Mas quem melhor explora essa questão é Gramsci, uma vez 

que o autor defende que, em um sentido político maquiavélico, um grupo ou uma classe tem 

capacidade de atuar enquanto partido, organizando os artefatos materiais e consensuais para a 

unidade do grupo/classe, bem como a uma totalidade externa, em um processo dialético, 

conjurando a construção de um bloco histórico na execução de um período hegemônico.  

Ainda, Polanyi e Gramsci compreendem a impossibilidade de se vingar uma 

supremacia dentro de um bojo social doméstico, ou ao ambiente internacional, uma vez que as 

contradições que compõem o sistema exploram tanto as incompletudes causadas pelo 

processo de commodificação associada ao quadro de aprofundamento das forças de mercado, 

assim como há constantemente mecanismos de ajustes e correção que atuam em um processo 

de desaceleração dessas forças. Nesse sentido pode-se afirmar que Gramsci e Polanyi 

compreendem a densidade do modo social histórico de produção do capital e a mudança para 

um novo modo poderia ser executa somente por meio do advento de uma sociedade regulada, 

em termos gramscianos. Essa sociedade regulada clamada por Gramsci é o novo paradigma 

econômico político pensado por Polanyi, o qual o autor compreendeu a sua incompletude em 

função apenas do enclausuramento da economia, mas distante de um novo paradigma o qual, 

de fato, daria à sociedade um mecanismo de direção sobre todas as estruturas humanas, como 

o próprio mercado. Ademais da condição profética dentro da Grande Transformação, esse 

otimismo cristão fora superado dentro da Obsoleta Mentalidade Mercantil (1947), em o 

Sistema Econômico como Processo Institucionalizado, na Crença do Determinismo 

Econômico (1947) e pela Subsistência do Homem (1977). Em todas essas obras, assim como 

dentro da própria Grande Transformação, Polanyi compreende que a sociedade de mercado 
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foi uma obra política, determinada por embates no seio da sociedade civil, por meio de 

relações materiais e consensuais de força, precisando a capacidade de classes dirigentes 

determinarem a histórica do Estado, assim como da hegemonia no palco internacional. Esse 

ponto acerca da complexidade da estrutura da sociedade civil é abrigado por Block e Somers 

(2014, p.227 tradução nossa). Afirmam: 

 

Em suma Polanyi nos demanda aceitar a ideia de que vivemos em sociedades 

complexas, cuja a essência é a interdependência entre pessoas e instituições. 

Nenhuma pessoa, ou ação ou instituição é autônoma; todo movimento institucional 

ou ação pessoal terá consequências, geralmente desconhecidas, para pessoas 

próximas e distantes. Isso muda a validade moral das escolhas individuais; tem 

consequências para além da sua própria vida e consciência, e nos torna eticamente 

responsável perante toda a sociedade. Uma nova filosofia pública precisa ser 

construída a partir desse compromisso basilar com a realidade de uma sociedade 

complexa e interdependente.
89

  

 

 

Em reforço sobre a aproximação, Birchfield (1999) defende que ao modo que o 

fundamentalismo de mercado do Séc. XI, não se ergueu por intermédio das condições naturais 

evolutivas de uma sociedade, o fundamentalismo de mercado neoliberal assim também não se 

forjara. Por isso pode-se compreender como por meio dos movimentos históricos há uma 

densa presença de atores organizados em classe em busca de um papel de ‘dirigência’ 

denominando um modelo comum de condução do modo social produtivo do capital. Por meio 

dessa percepção pode-se defender que Polanyi e Gramsci tem no embate político o 

mecanismo de ação revolucionária a partir da sociedade civil, pois é a partir desse complexo 

arranjo que são formuladas, para Gramsci os aparelhos hegemônicos e contra-hegemônicos, e 

para Polanyi, as classes com capacidade de direção. É fundamental observar essa relação entre 

os autores, uma vez que a construção da ideia de hegemonia também é cabida a ambos.  

Polanyi é repetitivo quanto ao Estado Liberal Britânico como bastião das ideias 

liberais clássicas em dois momentos: o primeiro de organização doméstica dessa síntese, no 

envolvimento das transformações na sociedade (pelo mito do laissez-faire) bem como na 

materialização da liberdade utilitária no quadro do Estado via parlamento (dos cercamentos às 

Corn Laws). Ora, tem-se em Polanyi outro entendimento aos tons gramscianos acerca do 

                                                 
89 In the end, Polanyi is asking us to accept that we live in complex societies, the essence of which is the 

interdependence of persons and institutions. No person or action or institution is autonomous; every institutional 

movement or seemingly personal action will have consequences, often unknown, for people close and far. This 

changes the moral valence of individual choices; they have consequences well beyond one’s own life and 

conscience, and make us ethically responsible to the whole of society. A new public philosophy must be built 

from this foundational commitment to the reality of a complex and interdependent society. 
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Estado Ampliado. No segundo momento essa percepção permanece, visto que a expansão do 

mercado autorregulado na Europa Continental fez afigurar uma nova etapa, envolvendo os 

principais Estados, França e Alemanha, a um modelo de expansão de crédito e competição 

comercial conforme os princípios britânicos, mas restaurados a ordem de modernização de 

cada um dos Estados. Como bem explora Gramsci, esse processo de modernização em França 

e em Alemanha configurara um tipo de Revolução Passiva: o cesarismo reacionário. Em 

França, Napoleão III por meio de um falso heroísmo salvando a república de um entrave via 

interesses campesinos, dos lumpemproletários, da classe burguesa urbana e da classe 

fundiária. Rompe-se com o ideal democrático, mantem-se a liberdade por meio da suspensão 

da igualdade antes ambicionada; no caso alemão, como também cita Gramsci, Bismarck passa 

a simbolizar o símbolo de unidade pela força, em um heroísmo nacionalista, o qual fora 

amparado por uma série de instituições que fizeram cessar a divisão dos Estados germânicos, 

como o Reichsbanck, fundado enquanto o banco central da Prússia unificada. De forma 

conclusiva, Gramsci e Polanyi se avizinham nas ideias e nos conceitos, ainda mais por meio 

do entendimento de ambos sobre o fascismo como um movimento de reação e de restauração 

na Alemanha a partir da década de 1930, sem citar o americanismo e fordismo como tema 

valoroso para Antonio Gramsci. 

Frente a todos esses caminhos a Revolução Passiva gramsciana e o Duplo Movimento 

sedimentam o ponto de contato: a capacidade dirigente das forças sociais, organizadas em 

quadros nacionais e transnacionais, emulando processos e desenvolvendo-os em razão da 

construção das condições materiais e consensuais voltadas tanto para a construção dos 

movimentos históricos polanyianos, assim como para as ações restaurativas gramscianas. 

Tem-se uma obra de uma minoria contra uma maioria em função das falhas hegemônicas e 

por se evitar uma mudança completa no sentido revolucionário, a criar um novo modelo ao 

modo social produtivo do capital, ou alterando todo o seu arranjo por meio de uma sociedade 

regulada. Recuperando a hipótese apresentada na introdução dessa tese alerta-se para a 

condição restaurativa revolucionária por meio de um contramovimento no palco financeiro 

internacional. Nesse sentido, a partir da participação da China em meio as ações neoliberais 

financeiras, pode-se observar o reforço de uma estrutura material e consensual de uma classe 

financista transnacional por intermédio das ações de atores públicos financeiros chineses, os 

quais são atuantes em favor do fortalecimento do Estado. Em contrapartida, angaria-se 

condições para se reaviva o fundamentalismo de mercado, no cenário financeiro internacional, 

em função de contra-respostas expropriativas da maior economia mundial: a China e seus 

pilares de going out – os Policy Banks com os financiamentos em Infraestrutura. Frente a esse 
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arranjo, exige-se investigar pontos caros para o desenvolvimento dessa tese, como: os arranjos 

neoliberais e suas crises; a concepção sobre a transnacionalização do capital e da classe 

financeira internacional, por meio das pesquisas neogramscianas; e a estrutura financeira 

chinesa a partir de 1994, momento no qual a China centraliza sua estrutura bancária e passa a 

criar dois grandes momentos de expropriação vinculada aos investimentos em infraestrutura: 

o doméstico ao longo da década de 1990 e o internacional a partir da primeira década do Séc. 

XXI. 

Ademais, esse capítulo ambicionou uma apresentação e diálogo teórico-conceitual 

com dois grandes intelectuais críticos do século XX. Por intermédio dos trabalhos 

organizados por Antonio Gramsci e Karl Polanyi, presume-se a atualidade dos seus 

argumentos em função de uma semelhança histórica marcada por meio do ressurgimento de 

práticas e teorias em favor de um fundamentalismo de mercado, o qual a despeito de suas 

instabilidades e crises, tem apresentado condições materiais para a sua renovação. Frente a 

essa constatação, a Revolução Passiva e o Duplo Movimento passam a guiar as interpretações 

críticas dessa tese, assim como as suas expectativas de alcance argumentadas e defendias 

pelos quadros neogramscianos e neopolanyianos em Economia Política Internacional. 
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CAPÍTULO 4 A EVOLUÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA NEOLIBERAL: O 

NEOLIBERALISMO COMO UM PROJETO POLÍTICO FINANCEIRO 

TRANSNACIONAL 

 

 

O Neoliberalismo, no campo da Economia Política Internacional, é um paradigma 

plural expressado por ideias e práticas transdisciplinares. Arregimenta-se por uma 

reconfiguração do pensamento econômico a partir do início do Século XX, mas não se 

expressa diretamente apenas aos problemas econômicos no quadro social internacional. A 

forma plural que hoje titula os comportamentos políticos e econômicos no sistema 

internacional, nasce em uma condição distinta do contexto econômico e político encontrado 

na atualidade. Dentro da evolução do paradigma neoliberal, desde a sua fundação no período 

entre guerras, há uma estrutura filológica que se alicerça, o que permite uma pluralização de 

ideias sem uma redução dos princípios epistêmicos norteadores. Entretanto, o neoliberalismo, 

que floresce em circuitos acadêmicos restritos da década de 1940 e 1950, não é o mesmo 

neoliberalismo da atualidade, em termos práticos organizados por meio das suas forças sociais 

produtivas. O que era um mínimo arranjo político intelectual alicerçado em paisagens 

bucólicas às margens do lago Léman no interior da Suíça na década de 1940, hoje remonta 

como um paradigma complexo, organizado por interesses de múltiplos atores e praticado e 

defendido por uma classe vanguardista, associada às condições expropriativas do capital 

financeiro. 

Uma investigação sobre o paradigma do neoliberalismo por meio do materialismo-

histórico objetiva abrir um espaço para discutir as ações chinesas no palco das finanças 

internacionais a partir da modernização do sistema bancário-financeiro da China ao longo de 

quatro décadas. Essa discussão que seguirá nos próximos capítulos permite pensar a China, 

por meio de suas práticas financeiras, como uma constante nota dentro de um arranjo 

neoliberal ou como uma nova ordem prática a apresentar um novo arranjo ambicionando 

construir as bases sólidas de uma estrutura econômica complexa.  

Recorda-se que a raiz neoliberal se desenvolve a partir de 1925, quando o termo foi 

empregado de forma livre pelo pensador econômico suíço Hans Honegger em Trends of 

Economics Ideas. Todavia, apenas a partir do quadro social da Mont Pelerin Society é que o 

neoliberalismo ganhou uma forma intelectual voltada para um confronto aos modelos de 

coordenação sociais-econômicos. Ora, reconhece-se que a China não está vinculada ao centro 

do desenvolvimento neoliberal em termos intelectuais e políticos. Entretanto, as atividades 
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financeiras, da grande potência asiática, aprisionam uma série de dúvidas dadas as 

similaridades das práticas de expansão dos investimentos para o desenvolvimento e 

fundamentalmente a relação do crédito com os capitais alocados nos setores de infraestrutura. 

Por sua condição econômica, a China não pode ser reduzida em uma questão de 

desafio ou de proximidade ao neoliberalismo. Não o representa internamente em função das 

suas atualizações históricas, as quais nos permite compreender uma condição sui generis com 

uma participação única de um governo nacional. Entretanto, em virtude das transformações 

históricas do paradigma neoliberal expande-se uma oportunidade investigativa, a qual cumpre 

para essa tese uma parte do arranjo de preocupações acerca das posições chinesas quanto ao 

seu processo de banking via modernização do sistema financeiro, a partir do final da década 

de 1970 até os dias atuais. Todavia, não se ambiciona provar ou defender a China enquanto 

uma potência neoliberal no Século XXI. Assim como não a defender enquanto uma 

alternativa econômica dotada de uma antítese para a forma bancário-financeira. Haveria, por 

essa vaidade positivo-científica, a necessidade cabal da prova e uma profunda ignorância 

quanto à história da China nas raízes econômico-política das últimas décadas, assim como um 

desconhecimento rotundo acerca das práticas econômicas e políticas atuais dentro e fora do 

seu território. Entretanto, saber que a China não se equivale a uma nação endereçada por 

ideias e práticas neoliberais na verossimilhança ocidental não blinda a oportunidade de lidar 

com ações e/ou práticas de cunho neoliberal na alçada financeira sem sê-lo por meio de um 

arranjo encontrado por meio das decisões econômico-políticas das nações ocidentais que 

forjaram o paradigma neoliberal. Há algo na organização dos interesses econômicos e 

políticos da China que permite uma estratégica imersão à plataforma ou ao paradigma 

neoliberal sem uma construção material absoluta do paradigma, seja esse paradigma 

reservado à coordenação do Estado/Governo, da Sociedade ou da Economia, compreendendo 

cada uma dessas células como campos de organização de interesses múltiplos inspirados à 

lógica bourdiana. 

A discussão acerca do neoliberalismo é justificada sob o encargo da falsa crise do 

modelo a partir do início do século XXI. A despeito de um consenso no cenário político ter 

sido apresentado no quadro da crise econômica das economias centrais, o neoliberalismo, seja 

enquanto concepção de mundo ou como ordem econômico-política, não foi superado por um 

novo movimento global que pudesse vir a organizar a política mundial, assim como a 

produção mundial, por novos vieses. Collin Crouch (2012) melhor explora essas questões 

identificando a ausência de um novo modelo norteador da vida econômica e política no 

ambiente internacional. Em uma observação sobre o keynesianismo privatizado, o autor 



130 

 

defende que no processo de elevada financeirização da economia internacional, após a década 

de 1980, as corporações multinacionais, pilares anteriores do mundo keynesiano, ganharam 

um novo papel na ampliação do crédito internacional por meio de velhas práticas 

econômicas90. Ponto comuns antes já trabalhado por  Overbeek (1993). O neoliberalismo 

seguiria como uma plataforma de expropriação das estruturas do bem-estar social, migrando 

para novos componentes de organização da sociedade alterando o significado social-produtivo 

do quadro material econômico e político no sistema internacional. Essa observação de Crouch 

(2012) ajuda a ilustrar a importância do estudo sobre o neoliberalismo em razão de uma 

constância de readequações a partir dos momentos de crise. Para Crouch (2012), a crise 

neoliberal guia para novas transformações, ao invés da implosão do velho modelo. Ora, em 

uma leitura material-histórica, deve-se observar o neoliberalismo a partir de sua ordem social-

produtiva, o que denota em sua organização histórica um veio de poder político, expressado 

por atores políticos para a construção e reconstrução/restauração de um paradigma na 

economia política internacional. Nesse sentido, a mudança de um paradigma econômico-

político no Sistema Internacional exige uma reorganização dos interesses e do poder dos 

atores distribuídos no tecido internacional. A esses atores se encomenda a ordem da mudança, 

compreendida por meio de uma reorganização social-produtiva em âmbito internacional. Por 

meio desses arranjos haver-se-ia as condições materiais para uma mudança. Do contrário, 

identificam-se as condições materiais para sua restauração. 

A última falha neoliberal se involucra na Crise Econômica Internacional de 2008 exige 

novas observações sobre a capacidade de rearranjos e superações. Por meio do processo de 

salvação dos bancos privados no hall dos investimentos transnacionais secundários mostrou-

se outro tipo de saída e de resultado dadas as condições de crise no setor privado em interação 

profunda com o quadro de ações do Estado nacional. Nessa esteira, o ano de 2008 foi 

significativo para instituições financeiras globais, como Fannie Mae, Freddie Mac e AIG no 

setor dos seguros. Como destaca Callinicos (2012, p.8), “o neoliberalismo provou ser para 

tolos – algo que os Estados no centro do Sistema impuseram a outras, mas não foi praticado 

quando começaram a entrar no quadro de dificuldades econômicas”. Não houve, de fato, uma 

captura do Estado sobre as instituições financeiras privadas, mas há a captura do Estado por 

meio de salvamentos que deram vida a uma constância de expropriações e avanços dos 

mecanismos de crédito compartilhado no âmbito internacional. Afora o papel do Estado como 

ator unitário, a reorganização do Financial Stability Board e a concordância sobre a alteração 

                                                 
90 Burnham (2006) bem apresenta a diferença prática entre as ações de administração econômica sob o 

keynesianismo e o lado neoliberal.  
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de Basileia II para Basileia III aponta para o aperfeiçoamento da prática financeira-neoliberal 

e não o abandono da atualização do modo social produtivo em vigência após a estrutura 

keynesiana.  Mas cabe observar que o desastre da crise financeira e das demais crises não 

permite que os defensores políticos e os defensores teóricos possam ganhar espaço sem se 

livrar das consequências da crise em voga. Ademais, a eficiência de mercado, a objetividade 

para alocação de recursos produtivos e o processo de solução de instabilidades voltadas à 

tendência ao equilíbrio no quadro econômico são somadas enquanto argumentos abstratos, 

distantes da prática neoliberal no dia-a-dia da econômica política internacional91.  

Apresenta-se, por essas circunstâncias, o neoliberalismo enquanto um arquétipo 

obscuro, o qual torna imprecisa uma observação sem uma elaboração metodológica segura 

para entender a sua formação, assim como as constantes transformações a partir das crises 

oriundas ao núcleo de organização econômica do próprio paradigma econômico-político 

neoliberal. Nesse ínterim, a despeito da proposta TINA de Thatcher ter saído de cena ao longo 

da década de 1990, não se assegura que o neoliberalismo também tenha executado o mesmo 

escape após as crises atribuídas ao paradigma nos últimos anos. Dois erros se configurariam 

frente a essa afirmação: o primeiro é o erro da agência, a qual compreenderia ao 

neoliberalismo uma capacidade de ação, equivalente a afirmação sobre um mercado que 

deriva interesses e preferências entre os Estados; o segundo é o erro do fatalismo, o qual se 

forja sob os ares de momentos de instabilidades, o que para o senso comum equivale ao 

caminho mórbido das ideias ao seu túmulo. Esse determinismo reservado ao senso comum 

não permite avaliar dialeticamente as transformações históricas, o que pressuporia 

alternâncias absolutas a todo o momento de crise econômico-política de um paradigma no 

ambiente internacional. 

A preocupação da presente tese sobre o neoliberalismo se aproxima das linhas de 

Plehwe e outros (2006) por compreender que o neoliberalismo é organizado por um processo 

de embates e compromissos que levam à constante reexamiação do significado e da 

reafirmação neoliberal. Nesses termos, mesmo que o neoliberalismo possa ser resumido em 

políticas macroeconômicas atadas à tese de Willianson (1990), ou como um projeto político, 

seguindo Harvey (2005, 2006), não há uma condição fixa para a sua organização. Entender o 

paradigma por meio da sua constante alternância permite compreender que a sua contestação 

                                                 
91 Mais detalhadamente, essa crise de identidade do neoliberalismo, distanciando a teoria da prática, está bem 

condensada nos argumentos de Martin Wolf via Financial Times em publicação de 8 de março de 2009. Nessa 

publicação, o intelectual das finanças internacionais acorda sobre a necessidade de controle do crédito e 

apresenta descrença quanto as capacidades positivas das finanças neoliberais na titularidade da economia 

internacional. Além de Wolf, Martin Jacques faz as mesmas observações, criticando via o periódico britânico 

The Telegraph, a morte do neoliberalismo e a crise das políticas ocidentais. 
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passa a ser substituída por um arranjo de restaurações. Assim como observar a condição 

desobstruída que o paradigma e seus construtores criam ampliando o alcance por meio de 

máximas basilares a respeito da condição plena da relação entre eficiência de alocação de 

recursos e crescimento econômico amparado por uma governança corporativa das instituições 

financeiras. 

Por outro lado, há um arranjo filológico organizado por um conjunto plural de ideias, 

as quais são reorganizadas por múltiplos atores sociais no contexto interacional neoliberal. 

Estados nacionais, Associações Internacionais, Think Tanks, Organizações Internacionais e 

atividades intelectuais ad hocs no palco internacional forjam um bloco histórico neoliberal em 

condições de flexibilidade em razão das reconstruções constantes do paradigma. Eis um 

arranjo relevante, o qual Schwarmantel (2009) discute a respeito do sentido da agência 

política por meio de uma plataforma crítica neogramsciana. 

Carece de observar que o neoliberalismo a partir do marco da Mont Pelèrin Society 

não se formou enquanto um quadro fixo, ou arranjo de pensamento único, como em um 

processo de comunhão de ideias liberais revigoradas por um utilitarismo da racionalidade do 

indivíduo como cerne das escolas político-econômicas92. Por certo há uma tradição que 

amparou o amalgama das ideias neoliberais desde a década de 1930, assim como forjara uma 

construção material/prática por meio das Escolas do pensamento organizadas a partir de 

Chicago, nos EUA e de Viena, em Áustria. Todavia, reconhecer esse processo histórico de 

formação não implica em reduzir o pensamento e a prática neoliberal da contemporaneidade 

aos momentos de formação e aos desenvolvimentos iniciais do paradigma. Esse argumento 

permite reconhecer as diversas facetas neoliberais em concordância às suas constantes 

mudanças e atualizações a partir dos momentos de crise e instabilidade. Assim, em um quadro 

material histórico argumentar-se-ia que a superação ou a transformação do paradigma 

material vem a exigir as condições sociais produtivas para tal feito. Nesses termos, pela 

mudança ou pela restauração transformativa um paradigma político-econômico exige da 

interação das forças sociais produtivas a condição para uma substituição ou para uma 

continuidade. Dada a sua abertura, como condição formativa, e as incertezas sobre as práticas 

financeiras da China, quando menos, duas possibilidades se erguem no limiar desse debate: as 

finanças chinesas como parte das restaurações sucessivas do paradigma neoliberal ou as 

finanças da China como uma etapa presente para o reordenamento da economia política 

internacional por obra de uma síntese. 

                                                 
92 Para mais sobre a Mont Pelerin Society, acessar: https://www.montpelerin.org/ . Espaço reservado para 

organização de documentos, publicações e encontros do grupo.  

https://www.montpelerin.org/
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O Neoliberalismo é apresentando enquanto um pensamento coletivo histórico em 

proporções globais. A despeito da coletividade do pensamento, há um ponto de partida por 

meio da Mont Pelerin Society - MPS, como afirmado. A MPS fez organizar as principais 

ideias e argumentos por meio de uma influência hayekiana, sem aniquilar o espaço para 

abordagens múltiplas comungando um cerne a respeito da liberdade imanente à condição 

racional humana. Para Mirowski e Plehwe (2009) por meio da MPS, e via os institutos de 

pesquisa e os think tanks, há uma espécie de quadro partisan global do neoliberalismo que 

executa uma construção material intelectual. O partisan global cria uma ideia de comunidade 

epistêmica do neoliberalismo que vaga de forma transdisciplinar e por meio de diversos 

grupos que se unem no quadro da MPS93. A transdisciplinariade se estende por meio de canais 

densos de interações sociais e econômicas, a observar, por exemplo, o papel das Associações 

Financeiras Internacionais como um elo de representação do interesse do capital financeiro 

dentro das estruturas de governança global, como as discussões acerca de Basiléia, os arranjos 

de controle de capital por meio da relação G20/B20 pela autonomia do Financial Stability 

Board.  

Compreende-se que desde o passado da origem neoliberal, organizado ao espaço e ao 

tempo do entre-guerras à contemporaneidade, há importantes mudanças no desenvolvimento 

das forças sociais históricas, assim como nas condições materiais produtivas no ambiente 

internacional. Em alusão a Robinson (2012) as atualizações do capitalismo global foram 

favorecidas por fatores múltiplos que não devem ser ignorados. As transformações dos 

arranjos econômico-políticos a partir da década de 1960 abriram espaço para a construção de 

um ambiente internacional re-financeirizado, munido pelos entendimentos pulvéreos do 

paradigma neoliberal. Há um enfrentamento à organização nacional do capital dentro de uma 

aliança política de organização econômica em um modo social produtivo por um viés 

keynesiano. Esses elementos precisam ser trabalhados e, para a presente tese, a compreensão 

acerca da transnacionalização do Estado permite cuidar das mudanças nas forças sociais 

produtivas que ampararam o espaço para a construção de uma hegemonia neoliberal em 

âmbito sistêmico internacional desde o rompimento dos Artigos do Acordo do Sistema 

Bretton Woods. Em consonância às preocupações de Harvey(2006), Levitt (2012) e Scholte 

(2005), as transformações desse período caminham do palco das ideias para o palco das 

transformações político-econômicas que engendram a construção de um projeto político, sob 

                                                 
93 Sobre o papel intelectual em desenvolvimento da MPS, conferir a lista dos principais nomes apresentados 

pelos autores. Tais como: Raymond Aron, Louis Baudin, Friedrich August von Hayek, Ludwig von Mises, 

Michael Polanyi, Wilhelm Röpke, and Alexander Rüstow. 
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o arquétipo neoliberal, voltado para um processo de ampliação fictícia e expropriativa do 

capital em caráter transnacional. A condução social produtiva da atualidade é um resultado 

material histórico de uma transformação semelhante à observação de Polanyi acerca do 

desincrustamento da economia e do mercado das relações sociais.  

A condição expropriativa criada pelo capital financeiro é a preocupação atual acerca 

do paradigma neoliberal, mas a configuração atual principia por Friedrich August von Hayek, 

em 1944, ao publicar a coluna central do pensamento neoliberal. Na aurora da Mont Pelerin 

Society, o Caminho da Servidão apresentou o entendimento aberto ao paradigma neoliberal e 

o expôs por meio de uma comparação entrincheirada, criando o pensamento neoliberal como 

um eixo de resistência a qualquer ordem de planejamento social-econômico. O neoliberalismo 

organizado a partir da primeira reunião da MPS em 1947, na Suíça, é um herdeiro do 

pensamento liberal utilitário vitoriano, via desenvolvimento do pensamento benthaniano. Há, 

entretanto, a linha do conservadorismo, a qual se fortificou por meio da condição e resistência 

no momento de lançamento das ideias neoliberais em ação contra a socialdemocracia e contra 

o socialismo. O paradigma neoliberal da década de 1930/1940, assim como o neoliberalismo 

da contemporaneidade, não se resume a uma plataforma econômica objetiva de interesses, 

assim como não podem ser espelhados, reservando uma insignificância à história social. A 

despeito da não redução economicista, o pensamento neoliberal fez uso da razão econômica 

burguesa para expressar o sentido da liberdade humana. Nesse sentido, o pensamento 

neoliberal depende da compreensão de mundo burguesa, pelo reducionismo econômico, para 

construir e ampliar a episteme da liberdade (econômica e política) pela razão. Esse princípio 

que gera atomicidade da razão individual é reverberado de forma prática dentro da defesa 

sobre a governança corporativa, a qual aperfeiçoa a composição bancária, seja pela equidade 

de capital ou pela alocação rentável de crédito, sob a crença da escolha individual presa à 

lógica de mercado. Basta observar os relatórios do Finalcial Stability Board, na aurora da 

crise subprime, e compreender que o risco de crédito é contornado pela motivação amparada 

pela governança coorporativa (FSB - FINANCIAL STABILITY BOARD, 2009a, 2009b) 

A partir dessa condição inicial, a liberdade, a felicidade e os interesses materiais são 

organizados em uma estrutura social que tendem ao equilíbrio e ao bem coletivo, uma vez que 

a função ordenadora dos ganhos individuais parte da busca racional pelo maior benefício. 

Essa função ordenadora é a escolha econômica movida pela condição natural humana da 

troca, que amplia a capacidade do indivíduo em raciocinar em função da condição material 

adversa. Nesse sentido, toda e qualquer tentativa em reorganizar a razão individual por meio 

da coordenação do campo que permite o advento da sabedoria humana, ou seja, o mercado, o 
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homem e a mulher se veem determinados à usurpação das suas condições imanentes. Essa 

usurpação cercearia a liberdade e, logo, a condição natural do ser-humano: expressar 

racionalmente por meio das relações de troca.  

A naturalização da condição humana apaga a história, bem como a sua construção 

dialética, a qual pressupõe um processo denso de reconstruções do indivíduo, da sociedade, 

das instituições sociais/políticas/econômicas e dos paradigmas político-econômicos 

internacionais. Pressupor uma condição natural ao ser, ou às suas construções sociais, implica 

em eliminar a condição da história enquanto materialização ambulante dos interesses erguidos 

por meio das forças sociais produtivas. Uma vez naturalizado o neoliberalismo padeceria das 

suas próprias contradições. Entretanto, por atomizar as estruturas sociais, assim como em 

naturalizar uma condição humana, permite aos intelectuais neoliberais reduzir os interesses de 

poder no seio das relações de troca, ou no quadro dos investimentos, o que enviesa as 

observações por meio de argumentos históricos fixos, o que permitem focar apenas na 

capacidade de escolha do indivíduo ou na eficiência de alocação de recursos ou de guia à 

cooperação que as instituições e as organizações permitem elaborar. 

O pensamento neoliberal, desde o primeiro encontro da Mont Pelerin Society em 

1947, tem sido organizado pelas ações intelectuais de três grandes escolas: a Escola Austríaca, 

a Escola de Chicago e a Public Choice. A cada qual se reserva uma imagem norteadora, com 

Áustria voltada aos pressupostos basilares da razão/liberdade; Chicago às práticas neoliberais 

macroeconômicas; e a Public Choice à lógica da ação coletiva. Essas são as três principais 

escolas ocidentais, as quais melhor desenvolveram o capital científico neoliberal por meio de 

uma intensa atividade intelectual. Dessa atividade intelectual constrange saber que não há 

exclusão ou competição eliminatória entre as escolas e que essas cátedras neoliberais 

regimentam pressupostos e ideias que são materializadas para além das estruturas sociais 

acadêmicas. Nesse sentido, essas estruturas são nivelares: o primeiro nível do pensamento 

neoliberal se ordena por meio da estrutura social-histórica da Mont Pelerin Society, 

compreendido como o núcleo agregador do paradigma neoliberal; o segundo nível ordena-se 

pelo papel intelectual-científico desenvolvido pelas escolas listadas, as quais constroem um 

capital de prestígio às ideias e às práticas neoliberais, como reforçam o elo social do bloco 

histórico neoliberal por meio das múltiplas capacidades de agência no âmbito acadêmico: 

instituições de pesquisas, revistas, seminários, que tem a sua importância reconhecida por um 

pensar crítico neogramsciano. Por fim, o terceiro nível rompe com a estrutura tradicional e 

com a estrutura acadêmica ampliando ao campo intelectual/material transnacional a 

capacidade de ação do paradigma neoliberal, onde as forças sociais produtivas de fato se 
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aninham. Por esse nível reserva-se a atuação dos Think Tanks transnacionais, as Associações 

financeiras e de mercado transnacionais e as Organizações Internacionais de caráter público94. 

Apesar do Estado não integrar um nível a parte ou pertencer mais a um ou outro nível, 

pressupõem-se a sua participação conjunta e transversal, tendo em vista que o Estado nacional 

é um nódulo basilar para a organização material e prática, bem como intelectual, do 

paradigma político-econômico internacional. Por meio da compreensão do Estado Ampliando, 

dentro do significado gramsciano, a interação da sociedade política com a sociedade civil 

permite compreender a presença do Estado em todos os níveis em uma síntese que cria a 

participação totalizante do Estado para o desenvolvimento do paradigma neoliberal. Apesar 

de o Estado ser constantemente atacado pela simbologia da eficiência imparcial do paradigma 

neoliberal, o Estado é a estrutura basilar de organização e de práticas dos interesses, como 

bem apresenta Santos (1988) e Morton (2007a). 

O Estado, como dito, é peça de contradição dentro do discurso neoliberal. Por meio 

das três principais escolas da construção intelectual do bloco histórico neoliberal há uma 

crítica ao papel do Estado, por um lado, e uma defesa da estrutura social do mercado como 

um espaço mais equilibrado aos interesses individuais, por outro. Em síntese, a Escola 

Austríaca, a partir do Caminho da Servidão e por meio dos argumentos de Hayek, tece uma 

investigação sobre a razão humana como condição expressa de forma efetiva dentro de um 

mercado. A demonização do Estado conforme sua característica de coordenação e controle é 

fantasiada por Hayek na verossimilhança entre o fascismo e o socialismo. O pensador em 

destaque enuncia a discussão sobre o Estado afirmando, pela epígrafe de F. Hoelderlin, os 

seguintes pontos: “O que sempre fez do Estado um verdadeiro inferno foram justamente as 

tentativas de torná-lo um paraíso”. A partir desse mote romântico o Estado, como 

coordenador de práticas, resultaria em dois processos: a construção do totalitarismo e a 

aniquilação da liberdade econômica e, logo, a liberdade política dos indivíduos. E enquanto o 

Estado pressupõe hierarquia, o mercado pressupõe uma arena de práticas a propiciar 

momentos catalíticos a partir das ações e das escolhas individuais. 

A Escola de Chicago, frente ao Estado, permite compreender o seu papel enquanto 

estruturador de regras para as relações econômicas entre os indivíduos. Dentro desse quadro, 

flexibilizam uma construção macroeconômica, permitindo ao Estado (restrito) determinar o 

                                                 
94 Essa composição em três níveis poderá ser reproduzido por meio de múltiplas subdivisões. Mas aqui se 

permite essa redução em níveis aludindo ao significado de campo que Bourdieu preserva em sua sociologia 

relacional, uma vez que a cada campo há uma palco de ordens e práticas que reservam aos agentes um conjugado 

de capitais que ordenam disputas e competição. Seguindo essa estrutura de campo há como compreender uma 

sutil diferença entre os níveis, por mais que todos permaneçam dentro do paradigma neoliberal. 
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espaço do jogo do mercado e não a determinar as escolhas dos indivíduos. Lançada a 

preocupação, Friedman diz:  

 

A cada dia abrigam-se novos problemas e novas circunstâncias. É por isso que o 

papel do Estado nunca pode ser explicado de uma só vez em termos de funções 

específicas. É também por isso que precisamos de tempo em tempo reexaminar a 

orientação do que esperamos que sejam os princípios inalterados dos problemas do 

dia (...) defender o laissez-faire em casa como meio da redução do papel do Estado 

nas questões econômicas e abrir espaço para o papel do indivíduo; apoiar o livre 

comércio no exterior como forma de unir as nações pacificamente e 

democraticamente. Em termos políticos, apoia-se o desenvolvimento do governo 

representativo e das instituições parlamentares, na redução do poder arbitrário do 

Estado e a proteção da liberdade civil e dos indivíduos (FRIEDMAN, 1982, p.4-

5).
95

  

 

 

Essas preocupações iniciais fazem Friedman (1980, 1982) sobrescritar argumentos em favor 

do poder do Mercado e a discutir a tirania dos mecanismos de controle via Estado. Todavia 

não aniquila a função ordenadora do Estado como ofertador das condições mínimas para 

regulamentar e/ou monitorar as relações de troca. O tropo do Estado-mínimo é constituído. 

Por fim, o último quadro de base intelectual permite um diálogo entre as bases da 

microeconomia com o comportamento dos indivíduos em áreas sociais distintas, próxima à 

inspiração de Waltz (2002) a respeito das inclinações microeconômicas voltadas para o 

entendimento do equilíbrio de poder no ambiente internacional dentro de uma análise 

sistêmica. A Escola de Virgínia, também conhecida como Public Choice, suporta, como 

pressuposto, um entrelaçado de argumentos em favor da construção racional do homem a 

coordenar a lógica de escolhas e/ou tomada de decisões. Há um atomismo no cerne das ações 

individuais, o qual prima por resultados ótimos compartilhados em uma esfera de competição 

e distribuição dos interesses. Orenstein (1998) ajuda a compreender essa estrutura de 

pensamento, tendo em vista que a Public Choice tende a avaliar como indivíduos podem 

contribuir para o bem comum sem estarem ligados a incentivos ou coerções externas. Por esse 

quadro, estipula-se uma métrica envolta na forma que as decisões coletivas podem se 

aproximar de uma ordem de mercado. Ou, ainda, Olson (1999), afirmando que a menos que 

haja coerção ou incentivos para levar os atores racionais a uma cooperação comum, essa 

                                                 
95 Each day brings new problems and new circumstances. That is why the role of the state can never be spelled 

out once and for all in terms of specific functions. It is also why we need from time to time to re-examine the 

bearing of what we hope are unchanged principles on the problems of the day (…) It supported laissez faire at 

home as a means of reducing the role of the state in economic affairs and thereby enlarging the role of the 

individual; it supported free trade abroad as a means of linking the nations of the world together peacefully and 

democratically. In political matters, it supported the development of representative government and of 

parliamentary institutions, reduction in the arbitrary power of the state, and protection of the civil freedoms of 

individuals. (FRIEDMAN, 1982, p.4-5). 
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cooperação não seria possível. Em análise sobre os grupos, quanto ao tamanho e atividade 

desenvolvida, o autor avalia possibilidades de coordenação de ação frente a busca por ganhos 

ótimos dadas as condições negativas para um processo cooperativo. 

Em suma, as três principais escolas do paradigma neoliberal tangem dissemelhanças e 

focos variados quanto ao objeto de interesses. São plurais na razão do capital científico ou 

pelo desenvolvimento distinto que cada campo de investigação vem a preservar. Entretanto, 

há um eixo transdisciplinar que permite as três escolas se aproximarem a reforçar o paradigma 

neoliberal. A condição da proximidade se forja pela a-historicização dos fenômenos sociais, 

palco que permite um entendimento dos problemas em um palco de solução prática e 

mecânica na vida econômica ou política da sociedade. Essa a-historicização está presente em 

Hayek na fundação do paradigma, assim como perpassa por outras demais hipóteses que 

tomam como constante o comportamento dos atores dadas condições ceteris paribus em um 

palco imagético de cooperação. 

A economia política internacional, diversa da pressuposição neoliberal no quadro teórico-

conceitual, é formada por diretrizes de poder, as quais se entrincheiram por vieses intelectuais 

e materiais para a execução de práticas econômico-políticas. Pressupõe-se a condição da 

hegemonia perdurada do paradigma neoliberal em razão das revividas defesas após os 

momentos de crise. Assim como pela continuada ampliação das práticas econômicas 

específicas reservadas a esse mesmo paradigma. Observar-se que a prática econômica não 

representa, automaticamente, uma plataforma neoliberal, em seu sentido estrito. A prática 

acompanhada da agência deve ser interpretada em uma plataforma histórica, a qual exporá os 

meandros das forças sociais produtivas a organizar a realidade da economia política 

internacional conforme ações e interesses que embebem no paradigma neoliberal a forma para 

a organização da estrutura produtiva em caráter internacional. Por esse arranjo, é errôneo 

defender que a China favorece o paradigma neoliberal intelectual, apresentado em virtude das 

estratégias financeiras para o crescimento e para o desenvolvimento. Em consonância ao 

método apresentado por esta tese, assim como em diálogo a estrutura teórica vinculada ao 

composto crítico Gramsci-Polanyi, as ações neoliberais podem ser entendidas como eixos de 

um projeto político, o qual nutre uma estrutura de poder político econômico internacional 

endereçado a um quadro de atores transnacionais que atuam dentro, por meio e sobre o Estado 

nacional. Essa atuação leva à aplicação das medidas e práticas necessárias para a reprodução 

dessa estrutura de poder por uma ordem social produtiva, presa à expansão das derivações 

financeiras.  
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Enquanto um paradigma social-político o neoliberalismo ganha uma forma transnacional 

apenas a partir do final da década de 1970, mesmo que antes embrionado desde a década de 

1930 dentro dos arranjos sociais-intelectuais da Mont Pelerin Society. Justifica-se esse espaço 

temporal para a transnacionalização do paradigma em função do enfraquecimento do 

pensamento keynesiano subtrai a compreensão sobre as superestruturas históricas, as quais 

são organizadas por forças sociais produtivas em razão de um novo modelo global. Frente a 

essa preocupação, apesar das finanças internacionais não sintetizarem todo e qualquer 

pensamento neoliberal apresentado aos múltiplos níveis ao quadro internacional, tem-se por 

meio das finanças a estrutura material e a condição intelectual que entrincheirou as diversas 

faces do neoliberalismo e a criar, internacionalmente, caminhos e possibilidades para a 

constante restauração de um paradigma que ainda tarda. Entretanto, o paradigma atua por 

orientar a concepção de mundo dos atores via principais organizações e Estados (ampliados) 

no sistema internacional. É nesse meio tempo que as considerações acerca da re-

financeirização do sistema internacional devem ser compreendidas ao processo de construção 

da hegemonia neoliberal no sistema internacional. Sé há um paradigma neoliberal vigente e 

em constante restauração, as finanças internacionais integram a agência social produtiva que 

possibilita, materialmente, as suas ações restaurativas internacionais. 

 

4.1  A Internacionalização do Estado e o fim do arranjo do capital nacional 

 

As finanças internacionais formam um campo político de poder, seguindo um 

entendimento gramsciano do termo. A despeito do palco competitivo e das razões de 

enfrentamento, para além das variações acionárias, as finanças se materializam por meio da 

condição de agência para a multiplicação do capital por meio de uma condição produtiva 

apartada da construção material do valor. Como essa estrutura vem a se organizar no processo 

de ampliação do capital, em termos de poder, por meio de uma condição social-produtiva, as 

finanças internacionais são uma força social produtiva que integra o modo social de produção 

do capital por um viés neoliberal. O enraizamento das finanças foi, e ainda é, um processo 

histórico e as mudanças sistêmico-monetárias firmadas em 1944 e, posteriormente em 1971, 

expressam um melhor entendimento das finanças como um campo político de poder. 

Após a Segunda Grande Guerra Mundial o sistema monetário reconhecido pelos 

Estados (ampliados) como sistema Bretton Woods condicionou um quadro normativo 

sistêmico que se sustentara por um arranjo de forças sociais produtivas dentro da alçada do 



140 

 

bem-estar social. Há 60 anos alguns governos centrais como os Estados Unidos da América, a 

Alemanha e a França favoreceram uma aliança ao capital produtivo e à forca de trabalho, por 

uma ordem política e econômica atrelada ao crescimento impulsionado por uma demanda 

agregada96. Aplicado ao Sistema Monetário criado no estado de New Hampshire, em 1944, 

um keynesianismo global dentro do Sistema Bretton Woods resultou de um processo de 

barganha entre polos favoráveis a liberalização comercial e outro favorável a uma instituição 

reguladora da produção e dos investimentos, reservada ao título de Clearing Union. Após as 

inconsistências dessa ordem em vias de uma atualização hegemônica, pela política monetária 

forte abandonam-se as estratégias de crescimento do pós-guerra atualizando o modo social de 

produção capitalista por meio da re-financeirização do sistema econômico político 

internacional (ARRIGHI, 2013; CALLINICOS, 2010, 2012; CHESNAIS, 1995; GILL, 

2000a; HARVEY, 2006; HELLEINER, 1994a).  

O processo de transição das ordens políticas econômicas e de atualização do sistema 

capitalista ocorreu a partir das declarações de Nixon determinando o fim da paridade cambial 

Dólar-Ouro. É um momento simbólico e essa declaração, aberta aos televisores das famílias 

americanas, marca uma coragem de cunho patriótico do gestor nacional aos observadores 

mais decíduos97. A razão se associa em referência à tentativa dos EUA em manter sua 

autonomia política aumentando o seu poder por estratégias distintas, em um eixo Sociedade-

Estado. Pelo lado dos Países pobres, tanto em desenvolvimento quanto os subdesenvolvidos 

do terceiro-mundo, a história marcou a vulnerabilidade externa econômico-financeira em 

detrimento das adaptações realizadas em função dos endividamentos, das variações cambiais, 

das variações das taxas de juros e da característica social e política em cada espaço. Em forma 

distinta do Banking Act de 1933, um novo consenso passa a ser construído. Envolto nas 

condições naturais do mercado enquanto estrutura resultante da liberdade de escolha e razão 

dos indivíduos em uma dada economia, o neoliberalismo passou a marchar em âmbito 

transnacional por meio de práticas políticas98. 

                                                 
96 Isso presume que o crescimento econômico do capital nacional é ativado pela condição nominal do débito. Ou 

seja: crescimento exige condição de compra e multiplicação produtiva.  
97 Efeméride dadas as instabilidades políticas estadunidenses com os escândalos eleitorais envolvendo Nixon no 

caso Watergate. Um ano antes da publicação do Caso via Washington Post, Richard Nixon declarava o fim do 

padrão ouro-dólar, criando um cenário de um não-padrão de taxas flexíveis, como aponta Gilpin (2002).  
98 Sobre o Banking Act, há uma série legislativa tutelada pelo presidente americano Roosevelt em busca da 

restauração da confiança ao sistema bancário. A partir dessa série legislativa  uma onda vigorosa de mudanças e 

reformas foi aplicada, das quais impunham medida ao controle de capitais e aos investimentos externos. Em uma 

simples nota pela Federal Reserve há mais sobre essa série legislativa:  

http://www.federalreservehistory.org/Events/DetailView/25 
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Uma interpretação crítica acerca dessa inter-relação chancela um entendimento às 

causas para a transformação sistêmica em favor de um modo social de produção re-

financeirizado e os ganhos e custos políticos conforme os principais atores nessa ciranda 

financeiro-política. Seguindo a estrutura e o ritmo de um pensamento crítico, por essa leitura 

explora-se uma abordagem material-histórica, compreendendo o desequilíbrio das 

capacidades entre os Estados ampliando a compreensão acerca das estruturas hegemônicas 

internacionais. Nesses termos, pressupõe-se que as alterações sistêmicas em destaque podem 

ser lidas como uma coerção material pelo agravo do desgaste hegemônico dos Estados Unidos 

da América, crise deveras pensada e trabalhada, haja vista Gilpin (2002,2001), Amin e outros 

(1982) e, fundamentalmente, Kindleberger (2005).  

Todavia, apesar dessa relação coercitiva estar presente, almeja-se compreender como o 

consenso foi necessário por meio de uma ampla rede de atores, em favor das finanças 

internacionais, para restaurar a ordem por meio da negociação da dívida frente aos países do 

eixo sul, bem como a atualização das forças históricas que constroem e reproduzem as ordens 

hegemônicas no sistema internacional. Nesses termos, seguindo as exposições de Robert Cox, 

"forças sociais, formas de estado, e ordem mundial podem ser representadas numa preliminar 

aproximação como uma configuração particular de capacidades materiais, ideias e 

instituições” (Cox, 1981:138). Esse arranjo coxeano é o ponto de partida para se trabalhar os 

arranjos sistêmicos e os locais para a construção de um modus operandi do capital ao feitio de 

arranjos hegemônicos que venha a solidificar determinados modelos. O ponto de partida do 

modelo coxeano permite associar as condições materiais com as condições 

consensuais/ideacionais para uma leitura crítica acerca das atualizações dentro do Sistema 

Capitalista. Foi por meio dessa trilha que Robert Cox possibilitou o entendimento acerca dos 

novos agentes em favor de uma ordem econômico-política em um turno pós-keynesiano, por 

meio das condições criadas, politicamente, a favorecer um novo regime de acumulação após o 

fim da vigência dos Artigos do Acordo do Sistema Bretton Woods. Todavia, Cox é o ponto de 

partida por elaborar um entendimento seguro a respeito do momento de transição de uma 

plataforma social produtiva keynesiana, para uma plataforma social produtiva neoliberal. 

Conforme Worth (2009) cria-se uma necessidade de ampliar o entendimento gramsciano a 

partir dos conceitos iniciais e ideias apresentadas, como Cox que mantém um eixo voltado 

para os Estados na compreensão da hegemonia. 

As transformações econômico-políticas nas Relações Internacionais, a partir da década 

de 1970, nutrem amplos debates dentro do campo de pesquisa da Economia Política 

Internacional na esteira de preocupações do modelo coxeano. Observa-se a mudança nos tipos 
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de Estado, na ordem mundial em favor da compreensão acerca da alteração das forças sociais 

produtivas na atualização financeira do modo social de produção do capital. De toda forma, o 

símbolo do fim do Sistema Bretton Woods alardeia preocupações e dúvidas que induzem 

novas pesquisas e esforços. A respeito desse bolsão de transformações, Susan Strange (1970) 

pontuou três grandes transformações que exauriram as explicações da Política Internacional, 

bem como da Economia Internacional, frente as instabilidades do período em destaque. Como 

já discutido, primeiro importam as mudanças que têm afetado o comportamento dos Estados 

em uma rede econômica em expansão gerando desequilíbrio, tanto externo quanto interno das 

relações econômicas; o surgimento de entraves frente a perda de força da organização 

econômica interna em face das transformações externas; e o aumento da competitividade 

entre os Estados, o que potencializa as instabilidades na relação entre Estados. Strange (1970) 

traz para superfície tais pontos com intuito de atenuar o litígio entre áreas do conhecimento 

que, a partir de então, não lidavam com a análise econômica sobre processos políticos, ou 

políticos sobre variações econômicas, acompanhado das mudanças profundas no Sistema 

Internacional de Estados. Dentro desse cenário, compreendendo a importância fundacional 

dessa publicação de abril de 1970 na revista International Affairs, oferece-se uma leitura 

distinta desse processo, a se considerar os campos em litígio denunciados pela autora em 

destaque.  

É por essa consideração que se cria um espaço para os esforços em um viés material-

histórico dos processos relacionados ao fim do Sistema Breton Woods e aos seus 

desdobramentos no eixo histórico dos países de média e baixa renda. Nesse sentido, as 

perspectivas neogramscianas trabalhadas por Robert Cox (1981), Mark Rupert (2005; 

RUPERT, 1997), Stephen Gill ( 1993, 1995, 2000), Giovanni Arrighi (1994, 2013), bem 

como Adam Morton (2007a), podem contribuir, em caráter crítico, para a interpretação dos 

momentos históricos econômico-políticos que serão ilustrados, haja vista a preocupação e a 

contribuição desses mesmos autores para se compreender a instabilidade do fim do Sistema 

Bretton Woods e, ainda, para compreender a construção do papel politico-econômico do 

campo das finanças internacionais99. Cumpre observar que a proposta levantada é uma 

possibilidade interpretativa dentro das Relações Internacionais, uma vez que a leitura do 

                                                 
99 Por uma plataforma distinta, Noam Chomsky, no cerne do ativismo político e da linguística, traz em 

documentário uma construção didática a respeito das transformações decorrentes do fim do sistema Bretton 

Woods por meio do ultimo presidente americano dentro do quadro do bem-estar social, Nixon, conforme aponta 

o pensador americano. Em Requiem for american dream, filme documentário que circunda as atividades 

intelectuais de Chomsky, explora-se a forma na qual a sociedade americana, por meio das instituições 

financeiras, veio a construir um palco de distanciamento democrático, de desequilíbrio de poder e de 

concentração de riquezas a partir do fim do SBW.  
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institucionalismo neoliberal galgou espaço e ideias concomitantes aos pensadores 

ilustrados100. A leitura crítica não coloniza esse quadro, mas busca contribuir com um recorte 

epistemológico distinto dentro da Economia Política Internacional. Emerge um entendimento 

que diz respeito às estruturas hegemônicas do Sistema Político e Econômico Internacional de 

Estados. Arrighi (2013) contempla essa preocupação, haja vista a análise comparativa acerca 

das formações e transformações das hegemonias históricas das Relações Internacionais em 

uma cadência braudeliana. Porém, para além do debate ao redor da hegemonia, busca-se 

correlacionar três lógicas conceituais críticas para tratar do objeto proposto: O Estado-

Ampliado, a Internacionalização da Produção e a Internacionalização do Estado. Essas três 

ordens organizam os fatos históricos a respeito da transição da estrutura do capital produtivo 

nacional para a estrutura das finanças internacionais, encerrando o período histórico, tal como 

um bloco histórico, da organização das forças produtivas keynesianas no sistema 

internacional. Assim como expressa Gill (1991)  no sentido gramsciano não é tratar apenas 

dos custos que o sistema impôs aos EUA em razão das instabilidades econômicas e 

produtivas. A crise pelo lado substantivo implica aspectos sociais e políticos na ordem do 

sistema mundial. 

A noção de Estado Ampliado exige que o Estado não seja separado da sociedade, 

como já discutido. O Estado pode ser algo relacionado tanto ao elemento privado na 

sociedade quanto ao político dessa mesma sociedade. Logo, Morton (2007a) coloca que esses 

dois pontos correspondem a uma dominação direta, bem como a hegemonia na sociedade. 

Seguindo o autor, essa noção foi desenvolvida para evitar a separação das forças políticas 

imergidas na concepção liberal de política. Seguindo as ideias de Gramsci, o Estado restrito 

estaria ligado apenas ao aparato burocrático, ou equivalente ao aparato de governo. Já o 

Estado Ampliado está para além do espaço governamental. Aqui se somam duas forças, sendo 

a primeira vertical (força) e a segunda horizontal (consenso). Segundo Morton (2007a) os 

Estados, em termos históricos, são determinados pelas forças dos grupos em termos verticais 

e horizontais, correlacionado a existência de diferentes concepções de mundo por meio da 

                                                 
100 Importa diferenciar um ponto central. Cox (1981) reforça que as instituições seriam, diferentemente do I.N, 

agentes ordenadores, distante de um comportamento funcionalista, pois reproduziriam um consenso na trilha de 

concepções de mundo específicas dentro de um Bloco Histórico. Essa última qualidade se aproximaria das ideias 

de Keohane (1982; 1989), uma vez que as instituições proveriam um meio no qual implicaria uma readequação 

no comportamento internacional dos Estados (previsibilidade, informação, etc). Logo, em Cox (1994), as 

Instituições traduziriam seu comportamento ordenador à verossimilhança dos interesses seguindo as forças 

sociais, buscando cooptar e equilibrar a perpetuação da hegemonia. Críticas podem ser feitas, mas o objetivo é 

ilustrar, ao menos, uma compreensão distinta acerca do mesmo objeto, uma vez que esse exercício ajuda, deste 

já, a aclarar as diferenças entre abordagens institucionalistas das críticas dentro da RI/EPI. 
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coerção e da consciência moral ou consenso101. Essa perspectiva se aproxima da preocupação 

de Santos (1977) a respeito da posição do Estado enquanto um espaço de amalgamas, que se 

mostra nas contradições das relações entre as forças sociais produtivas. Por esse 

entendimento, a noção consensual criada por detrás das finanças como plataforma 

trasnancioanlizada para o crescimento, o desenvolvimento e o fortalecimento das economias 

nacionais, é um problema que precisa ser apreciado. Essa apreciação convida a China para o 

cerne das exposições, pois a economia chinesa, a partir das reformas bancárias-financeiras e 

da abertura e/ou internacionalização pós-2001, tem condicionado uma expansão econômica 

induzida por uma ampliação bursátil-financeira. Por avaliar a China em uma nova ordem 

econômico-política internacional, as suas estratégias financeiras podem provocar diversos 

impactos e transbordamentos à plataforma neoliberal existente. Esse transbordamento pode 

ser compreendido por meio da superestrutura do Estado Ampliado gramsciano exposto ao 

desenvolvido do setor bancário-financeiro da China. A ordem do Estado Ampliado, em 

caráter internacional, permite discutir as atualizações sociais-produtivas de uma unidade de 

análise conforme o seu desenvolvimento institucional social-produtivo. É nessa linha que as 

mudanças históricas e as restaurações históricas são compreendidas. 

Em diálogo com as ideias de Cox, o que importa são as atualizações e as dicotomias 

dos modos sociais de produção. Seguindo o materialismo-histórico, diz que “levando em 

conta os processos de reprodução e desenvolvimento como um quadro para apresentação das 

variações nas relações de produção, o ponto de partida é simplesmente a reprodução” (Cox, 

1987:35). Logo, por meio dessas relações, ergue-se uma superestrutura (elementos materiais e 

consensuais) hegemônica, a qual compartilharia tempo e espaço (Bloco Histórico) com 

possibilidades e alternativas. Para se pensar a estrutura de um modo social de produção há três 

níveis de estruturas histórias que se amalgamam e dão face a uma hegemonia: a organização 

da produção; as formas de Estados; as ordens mundiais (Cox, 1981). Esse enlace é relevante, 

pois aqui se ergue o diálogo entre as alterações internacionais conforme as alterações 

circunstanciais na sociedade e na sua organização social produtiva (Cox, 1994). Um sistema é 

passível de mudança, dadas as suas condições materiais históricas de sua formação e 

transformação. Assim, necessita-se observar a provocação das finanças da China dentro de 

um quadro global de reprodução do capital. Essa provocação, como alertado, precisa ser 

investigada para se compreender a existência de uma plataforma para restauração neoliberal 

                                                 
101

 Nessas termos, o laissez-faire, bem como o bem-estar social é uma forma de direção Estatal, ou de ampliação 

do Estado. 
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comunicando níveis locais e globais; ou a existência de uma nova síntese em passo de 

transformações sociais-produtivas históricas em um início de um processo com novas relações 

de produção. Uma ordem mundial precisa ser vista, conforme Gill (2008), como um termo 

analítico que se refere a uma configuração de poder e autoridade, formuladores de regras e 

seguidores de regras, líderes e liderados. Quando alteradas, implicam não apenas a existência 

de instituições distintas, mas de pensamento, ideologias, e de sensos construídos entre e por 

meio das formações sociais. 

Principia-se um espaço para relacionar o papel do Estado, o qual para Morton (2007a) 

é nodal, ou seja, agrupa e reproduz a organização social-produtiva, ao invés de ordenar a 

direção hegemônica sistêmica. Essa observação é relevante, uma vez que a hegemonia não 

sinonimiza uma supremacia e, ainda, o ponto de partida se dá na reprodução das estruturas 

histórico-produtivas organizadas por meio das forças sociais (AGNEW, 2003, 2005). Nesses 

termos, as “forças sociais, forma de estado, e ordem mundial podem ser representadas numa 

preliminar aproximação como uma configuração particular de capacidades materiais, ideias e 

instituições” (Cox, 1981:138). Pela leitura coxeana a transformação das relações sociais 

emerge a partir do choque entre o quadro das ideias e o quadro das transformações materiais 

econômicas, porém sem perpetuar um reducionismo econômico (RAMOS, 2011). 

As distintas formas de Estado são, também, construções de modos de relações sociais 

de produção distintas, as quais coordenam e regulam todo o processo entorno da busca de um 

Bloco Histórico Hegemônico. Em síntese, as bases do pensamento coxeano são orientadas 

conforme o meio no qual os Estados (ampliados) designam a organização da produção por 

meio de leis, bem como na formação das instituições; como também acerca das práticas 

técnicas até às políticas públicas que atingem a produção. Logo, pela perspectiva do Estado 

(ampliado), bem como o sistema no qual se insere, não se presume uma estrutura imutável, 

mas passível de alterações dada sua condição material-social-histórica (RUPERT, 2003, 2005; 

MORTON, 2007a). 

As formações das relações sociais de produção são orientadas em função da 

atualização das formas de Estado, logo, “ambas as formas de mudança, nas formas de estados 

e na ordem mundial – têm que ser levadas em consideração para explicar as mudanças na 

produção” (Cox, 1987:108). Nesse processo, a internacionalização da produção é uma parte 

material da internacionalização do Estado e afirma-se esse mesmo conceito como um quadro 

material prático dentro de um modo social de produção102 (Cox, 1981).  

                                                 
102 Porém, é valido aclarar que o modo social de produção abarca questões objetivas, subjetivas e institucionais. 

Afirmar que a internacionalização da produção equivale apenas ao uso de determinada tecnologia é errôneo. 
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A organização produtiva, por meio de regras, instituições e práticas, ilustraria a 

materialidade dessa internacionalização, na qual, tanto tecnologicamente como 

produtivamente, as economias se intercalam em uma estrutura mais complexa que as cadeias 

globais de valor. Nesse processo, hábitos, tendências, valores, costumes, etc. se congregam 

em uma nebulosa rede que exprime um padrão nas relações produtivas, comerciais e de 

consumo. Para materializar parte destas transformações com a construção da prática 

neoliberal financeira, algo se tornou simbólico: os mecanismos de securitização das hipotecas. 

Essa inovação prática concretizou o risco de uma dívida em uma peça de ampliação fictícia do 

capital por meio da commodificação de um produto antes não existente. Este foi o primeiro 

ato para a multiplicação de formas que fez valer no nível local e global uma série de 

transformações globais que reforçaram o paradigma neoliberal e a condição expropriativa do 

capital financeiro. 

 Grewal (2008) trabalha essa complexa estrutura definindo-a como network power, o 

que ilustraria uma interconexão de atores em um modo capaz de favorecer a cooperação entre 

esses mesmos e, ainda, tomando variadas formas para a troca tanto de bens quanto de ideias., 

assim como práticas entorno de algo social consentido. Aqui haveria a ausência explícita de 

acordos positivos, mas ainda assim tornar-se-ia possível a coordenação de atividades e 

interesses103. 

Em relação à internacionalização do Estado em Cox (1985:253) “é um processo global 

pelo qual políticas e práticas nacionais têm sido ajustadas às exigências da economia mundial 

de produção internacional”. Nessa linha o Estado está imerso, em caráter objetivo-coercitivo e 

subjetivo-consensual, em um bloco de múltiplas relações econômicas e políticas. Ainda, o 

autor faz lembrar que “como na internacionalização da produção, a tendência através da 

internacionalização do Estado nunca é completa e, assim, provoca contratendências 

sustentadas pelos grupos domésticos sociais que têm estado em desvantagem ou excluídos nos 

novos realinhamentos domésticos” (COX, 1985:263). Portanto, tal internacionalização se 

aproxima da construção de uma hegemonia uma vez que assume, como necessário, o 

consenso entre Estados acerca da ordem econômica em um quadro ideológico comum; exige 

uma indução hierárquica na produção do consenso; e, por fim, pressupõe uma internalização e 

institucionalização por meio das políticas dos Estados (COX, 1987; BURNHAM, 2006). Esse 

arranjo pensado por Cox redesenha as questões acerca da hegemonia no momento de 

                                                                                                                                                         
Cabe lembrar que a vigência da hegemonia é material por meio da direção moral filosofia de um grupo, ou de 

sua concepção de mundo. 
103 É ainda importante destacar que Grewal (2008) não pressupõe a globalização como um fenômeno autônomo e 

neutro, muito menos como um processo voluntário. 
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mudança/transformação em favor do paradigma neoliberal. Em uma base social-produtiva 

integrada pelas finanças há uma plataforma distinta acerca da interação das forças sociais 

produtivas atreladas às finanças internacionais, como também uma variação acerca da 

produção transnacional de um capital não mais reservado a um eixo de competição nacional. 

Em outros termos, as estruturas históricas de Cox são um ponto de partida para a discussão 

sobre a hegemonia no Sistema Internacional. Sob a mesma base epistemológica crítica, os 

arranjos sociais produtivos do presente arregimentam-se em uma plataforma pelo consenso 

movidos por um cerce de ampliação do capital que integra todos os níveis de análise e 

permite, cada vez mais, representar uma totalidade hegemônica em razão da expressão 

transnacional do capital financeiro. Como Cox é um ponto de partida, dada sua limitação 

histórica, compete a esta tese avaliar se as transformações bancárias e financeiras da China 

caminham no sentido gramsciano apresentado. Logo, por integra-se em uma ampla rede de 

reprodução do capital que dialogue com o internacional e reverbere no âmbito local em uma 

reprodução uníssona para o equilíbrio do processo expropriativo financeiro. 

  

 

4.2  O processo de internacionalização produtiva e a transnacionalização financeira 

 

As questões norteadoras a respeito da estrutura social produtiva em uma plataforma 

keynesiana e, posteriormente, pós-keynesiana ou neoliberal, precisam ser investigadas por 

meio da história. As abstrações de Robert Cox a respeito das mudanças nas ordens mundiais 

em diálogo com o conjugado de transformações nos tipos de Estado pressupõem uma 

alteração nas dinâmicas das forças sociais produtivas. Por essa síntese se expressam as 

mudanças sistêmicas por incumbência das transformações sociais-históricas no sistema 

internacional  

Em observância à coerção e ao consenso após 1945 adverte-se que antes do final da 

Segunda Grande Guerra Mundial uma preocupação foi levantada: a necessidade de uma 

ordem econômica que reforçasse os laços políticos entre as nações e, tanto no curto quanto 

longo prazo, fosse capaz de prover uma estabilidade com o crescimento econômico, bem 

como para o aumento do comércio internacional. Keynes (lido em Eichengreen, 2000:91) 

cético a ordem do laissez-faire, afirmou que:  

 

imaginar que existia algum mecanismo de ajuste automático e funcionamento 

perfeito que preserve o equilíbrio, bastando para isso que confiemos nas práticas do 
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“laissez-faire” é uma fantasia doutrinária que desconsidera as lições da experiência 

histórica sem apoio em uma teoria sólida.  

 

Apesar da certeza de Keynes acerca da utopia do laissez-faire, a ordem de Bretton Woods, 

ainda hoje, é tradada como um grande enigma. Essa ordem ilustra categorias relevantes, como 

a reestruturação econômica e política pós-1945, o auxílio a problemas de pagamento e ainda 

propiciou a expansão do comércio e dos Investimentos Externos Diretos. Todavia, algumas 

contradições foram juntas à formação das superestruturas de Bretton Woods. A busca pelo 

equilíbrio da taxa de câmbio, concomitante à abertura de mercados, foi uma decisão míope, 

principalmente quando abriga-se essa relação por meio do crescimento apenas da economia 

estadunidense. 

Essa ordem econômico-política está sintetizada nas ideias de Ruggie (1982) por meio 

do liberalismo incrustado. O liberalismo incrustado é uma espécie de institucionalização das 

práticas econômicas em favor da liberalização e crescimento econômico. Segundo o autor, “a 

essência do liberalismo incrustado (consistia em) inventar uma forma de multilateralismo 

compatível com as exigências da estabilidade interna” (RUGGIE, 1982, p.399). Essa mesma 

estrutura diz respeito à confirmação dos acordos dentro da lógica do estado de bem-estar 

social, ou para o estado de bem-estar social104. Essa orientação de Ruggie (1982) fornece uma 

forma de entendimento dos processos aceca da internacionalização do Estado porque para 

Cox as Organizações Internacionais, expressadas também pelas interpretações de Ruggie 

(1982), não apenas atuaram como pilares de defesa e controle do liberalismo. Essas 

Organizações Internacionais também avigoraram como construtoras de uma Ordem a 

favorecer um comportamento produtivo-econômico conforme regras multilaterais 

determinadas e reformadas dentro do Sistema. A ordem mundial após 1945, associada à 

emergência do Sistema Bretton Woods, exige uma leitura histórica anterior. Essa ordem está 

associada ao desenvolvimento de Sistemas Monetários Internacionais e, em um segundo 

tempo, quanto ao impacto do interregno entre as duas grandes guerras - 1919 e 1939. Nesse 

sentido, Bretton Woods, tanto em suas especificidades normativas quanto institucionais, é 

                                                 
104 Em síntese, a ordem compôs-se por: cambio fixo se tornou ajustável; controle dos fluxos de capital 

internacional; a criação do FMI para monitorar e ofertar solvência aqueles que entravam em crise de débito. Pelo 

lado da potência hegemônica do pós-guerra, os EUA foi o provedor dos ajustes, da liquidez e da confiança. EUA 

se tornou o centro dinâmico da econômica mundial. Para tanto, era preciso recuperar Europa e Japão para a 

economia mundial galgar passos largos Quanto a ampliação do comércio internacional, entre 1948 e 1973 o 

comércio era,  relativamente, livre. No âmbito do GATT, buscou-se equilibrar os acordos tarifários, pois todos 

deveriam oferecer as mesmas concessões comerciais sem discriminação de produtos. As rodadas de negociações, 

iniciando em Genebra (1947) até do Uruguai (1986) (8 ao todo) mostram os esforços. Todavia, o GATT se deu 

apenas como um fórum de debates (GILPIN, 2001). 
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uma orquestra em concordância ao passado econômico e financeiro dentro do Sistema 

Internacional.  

Certamente, a ordem após 1945 não é uma construção causal, como variável fixa 

resultante dos processos econômicos, comerciais e financeiros anteriores. Uma causalidade 

extrema faz estrangular o processo de negociação e de decisão para a formação do Sistema 

Pós-1945, o qual exigiu rodadas de negociações variadas lideradas entre Estados Unidos e 

Inglaterra, principalmente, até a sua formalização em New Hampshire em julho de 1944. 

Como crítica a uma possível causalidade, a despeito das preocupações de J.M. Keynes (2002) 

em As Consequências Econômicas da Paz, as tentativas em se erguer um amplo sistema de 

crescimento internacional não foi aplicado. Por outro lado, as negociações filtraram arranjos 

possíveis a gerar as normativas dos artigos do acordo, as instituições e as organizações 

internacionais. Os primeiros anos dessa nova ordem proveram aos países nortistas a 

possibilidade de acúmulo e investimentos elevados, marcando a década de 1950/60 como a 

era de ouro do capital no Século XX.  (HOBSBAWM, 1994)105.  

 

Hoje é evidente que a Era de Ouro pertenceu essencialmente aos países capitalistas 

desenvolvidos, que, por todas essas décadas, representaram cerca de três quartos da 

produção do mundo, e mais de 80% de suas exportações manufaturadas (OCDE 

Impact, pp. 18-9). Outra razão pela qual essa característica da era só lentamente foi 

reconhecida é que na década de 1950 o surto econômico pareceu quase mundial e 

independente de regimes econômicos (...)a Era de Ouro foi um fenômeno mundial, 

embora a riqueza geral jamais chegasse à vista da maioria da população do mundo 

— os que viviam em países para cuja pobreza e atraso os especialistas da ONU 

tentavam encontrar eufemismos diplomáticos (HOBSBAWN, 1994, p. 258-259). 

 

Keynes e White, a despeito das divergências quanto à formação das Instituições 

Financeiras Internacionais, concordavam com o controle do movimento de capitais, prezando 

pela autonomia dos Estados frente à força anterior dos atores corporativos do capital 

financeiro transnacional106 (EICHENGREEN, 2008; FRIEDEN, 2008). Ainda, os defensores 

da autonomia estatal aplicaram os mecanismos de controle dando corpo à prática do 

liberalismo controlado após 1945. Assim, a estrutura corporativa bancária perdeu força, como 

bem explora Helleiner (1994). 

Após a construção de uma espécie de contrato keynesiano global, o SBW veio a ruir 

em função de duas forças fundamentais. A primeira está inserida dentro das contradições do 

sistema capitalista. A segunda diz respeito às instabilidades específicas da economia e da 

                                                 
105 Conforme afirma Harvey (2011), o processo de “destruição criativa” seria o epicentro da acumulação de 

capital nesse período, a despeito do controle dos investimentos por meio dos acordos de Bretton Woods. 
106 Para mais sobre o processo de barganha entre Keynes e White, conferir Eichengreen (2008) capítulo 4. 
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política estadunidense. Assim, a mudança econômico-produtiva que aqui se presume está 

associada ao desenvolvimento desigual do Sistema Capitalista. Assim, conforme Silver e 

Arrighi (2003a), os retardatários, por meio do regime fordista de produção, alcançaram a 

liderança produtiva internacional do pós-guerra em um espaço de tendência ao decrescimento 

econômico das principais econômicas107. Nesse sentido, o Estado japonês e o Estado alemão 

igualaram, em termos competitivos, a capacidade produtiva estadunidense no avançar da 

década de 1960. Somado aos custeios logísticos-materiais e políticos-morais com conflito no 

Vietnã, a potência do pós-guerra começou a margear a condição de uma potência de segunda 

grandeza, tanto pela queda da taxa de lucro (ou a tendência ao seu decrescimento), no trânsito 

das décadas de 1960/70, quanto pelo desgaste político em função da Ordem Internacional que 

tremulava, bem como em função dos escândalos e desgastes com incursões específicas do 

poder estadunidense no globo108. Como bem expõe Frieden (FRIEDEN, 2008), quando os 

Sistemas Monetários Internacionais da história são analisados percebe-se um quadro no qual 

um ator fundamental arcou com os custos políticos consensuais, bem como materiais de cada 

quadro histórico. Kindleberger (2005) notou, também, essa fundamental posição de uma 

estabilidade hegemônica para o funcionamento de uma ordem monetário/econômica 

sistêmica. Hegemonia que entre 1944 e 1973 foi encampada pelo papel das forças sociais 

produtivas ligadas ao capital nacional na construção do consenso keynesiano em âmbito 

internacional. 

A despeito dessa similaridade, o avanço da ordem de Bretton Woods trouxe uma 

preocupação central difere as hegemonias históricas. Assim, quando comparado à pax 

britânica, Silver e Arrighi (2003) simplificam as imagens reforçando o ato do liberalismo 

unilateral inglês, o qual foi sustentado pelas colônias em termos econômicos e militares. Pelo 

lado estadunidense haveria pouca semelhança, uma vez que preservou-se a ordem por meio da 

governança orientada pelas Instituições Financeiras Internacionais. Todavia, em New 

Hampshire especulava-se como a economia estadunidense manteria, em longo período, um 

fechamento positivo. Todavia, as contas estadunidenses, lembrando Triffin, diluíram-se em 

uma década. Nesse dilema havia a “contradição entre o mecanismo de criação de liquidez e 

confiança internacional no sistema se baseava nos déficits do balanço de pagamentos norte-

americano para criar a liquidez internacional” (GILPIN, 2001, p. 156). Segundo Eichengreen 

                                                 
107

 Regime Fordista nova forma de articular uma sociedade em consumo em massa. Mas também um espaço de 

ampla competição coorporativa (PIJL; GIESEN, 2006). 
108 Há um desgaste por forças exógenas. Do discurso dos “não alinhados” à Revolução Sandinista. Para mais, 

conferir Arrighi (2013), quem explora e afirma que os EUA nunca souberam lidar com a soberania dos Estados 

pobres. 
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(2000) as reservas estadunidenses passaram de 2/3 em 1948 para ½ das reservas monetárias 

mundiais na década de 1960. Nessa linha, a re-financeirização foi uma plataforma estratégica 

para atenuar, inicialmente, o endividamento estadunidense por meio de uma pílula creditícia 

que, miraculosamente, passaria e centralizar o processo de expansão do capital em razão da 

abundância de dívidas nas contas nacionais e internacionais. 

Sem a determinada liquidez necessária para a contínua dolarização e ampliação do 

sistema comercial, fazia-se necessário um ajuste da paridade cambial, bem como a elevação 

das taxas de juros. Todavia, frente a um possível relaxamento dos controles de capital, maior 

seria a necessidade de financiamento para equilibrar as especulações sobre moedas e 

investimentos. Cunha-se a questão fundamental: como operar uma mudança de financiamento 

para atenuar o Balanço de Pagamentos dentro de uma lógica na qual o dólar apresentava 

câmbio fixo e o fluxo de capitais estava estancado limitando os investimentos em caráter 

internacional? As mudanças pertinentes não foram erguidas por meio de práticas multilaterais, 

ou encarregadas por uma estrutura pública global. A centralidade financeira, combinada por 

um complexo privado de capital organizado por atores diversos, passou a ditar o ritmo da 

economia mundial por meio de mecanismos múltiplos de re-regulamentações para atração do 

capital internacional. Essa mudança, em caráter superestrutural, foi multiplicada ao longo das 

décadas de 1970, 1980 e 1990, fazendo da expansão do crédito uma nova plataforma para 

produção de riqueza em um canal transnacional. 

 

4.3 Arranjos Superestruturais de Poder da transnacionalização financeira 

 

A financeirização da economia mundial após a década de 1960 “significou uma 

enorme expansão de riqueza financeira fictícia, que garantiu elevados rendimentos aos 

capitalistas rentistas, com generosas comissões e bônus de desempenho aos financistas” 

(BRESSER-PEREIRA, 2009:32). Por que e como essa transformação ocorreu? Essas serão 

duas questões que devem ser trabalhadas por um quadro material-histórico, o qual a partir da 

estrutura analítica coxeana permite compreender a construção de novos tipos de Estados 

(ampliados) em função das relações das forças sociais produtivas. Entretanto, uma vez forjada 

a aliança em favor do capital financeiro no sistema internacional, o novo consenso exige uma 



152 

 

nova estrutura de análise crítica, dadas as condições de mudança da interação das forças 

sociais produtivas dentro da transnacionalização das finanças no Sistema Internacional109. 

 O início do processo e financeirização do sistema internacional e, logo, do Sistema 

Econômico-Político Internacional, partiram das decisões unilaterais do governo 

estadunidense. Conforme alertam Silver e Arrighi (2003a, p.341) a surpresa foi perceber que 

alguns anos após de Nixon declaram que o mundo era keynesiano, o governo do último 

representante do bem-estar social estadunidense passou a favorecer a construção financeiro-

neoliberal. O elevado número de dólares fora das contas estadunidenses mostrou a 

instabilidade de um sistema que foi dependente não apenas do consenso erguido pelos 

acordantes em 1944, mas também dependente do balanço de pagamentos de um Estado. Entre 

1965 e 1969 o B.P estadunidense ainda apresentou um superávit de 12 bilhões de dólares, 

compondo cerca de 47% do capital dentro do G7. No período entre 1970 e 1975 esse valor 

reduziu em cerca de 4 bilhões de dólares. Seguindo essa decadência, nos quatro anos 

seguintes o déficit começa a ser mais visível, apresentando uma conta negativa de mais de 7 

bilhões de dólares, multiplicando-se a cada período (SILVER; ARRIGHI, 2003b). 

A instabilidade econômico-política do momento alimentou outra grande transformação 

na economia política internacional. Apesar das suas especificidades, a crise e a mudança 

vivenciada não ocorreram em um vácuo histórico, ou em um palco neutro do Sistema 

Capitalista. Giovanni Arrighi (2013), por meio do Longo Século XX, constrói uma análise e 

uma narrativa seguras, as quais seguem as alterações hegemônicas no sistema em diálogo às 

dinâmicas econômico-produtivas e econômico-financeiras. Seguindo o fio histórico do autor, 

expõe-se que:  

 

as expansões financeiras desse tipo repetiram-se desde o Século XIV, como a reação 

característica do capital à intensificação das pressões competitivas que decorreram, 

invariavelmente, de todas as grandes expansões do comercio e produções mundiais. 

A escala, o âmbito e a sofisticação técnica da atual expansão financeira são, é claro, 

muito maiores que os das expansões anteriores. Mas essa maior escala, âmbito e 

sofisticação técnica nada mais são que a continuação da solida tendência da longue 

duree do capitalismo histórico a formação de blocos cada vez mais poderosos de 

organizações governamentais e empresariais como principais agentes da acumulação 

de capital em escala mundial (ARRIGHI, 2013b, p.309). 

 

 

Contudo, esse novo processo de ampliação do capital pouco vinculou os Estados pobres 

dentro do Sistema. O debate do desenvolvimento econômico era o interesse dos Estados 

                                                 
109 Para um exemplo envolvendo a construção de um tipo de Estado neoliberal no recorte latino-americano, 

conferir Bieler e Morton (2006). 
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pobres, a incluir aqueles que buscavam um avanço na qualidade produtiva apresentando uma 

inicial solidificação em seu regime produtivo, bem como quanto aos Estados que lutavam por 

uma acumulação inicial de capital. Tais estados compunham um espectro competitivo por 

investimentos em estratégias que indicavam a presença do Modelo de Substituição de 

Importações (RODRIK, 1996; GRIFFITH-JONES, SUNKEL, 1986). Porém, para o processo 

de construção da re-financeirização da economia internacional, os Estados pobres ficaram à 

margem dessa nova estrutura. Nesse momento a China se organizava por uma plataforma 

social-produtiva ditada pelo socialismo maoísta, distante de qualquer unidade financeira-

prática com o ocidente. Mesmo pensando em Estados pobres na marcha da política pelo 

desenvolvimento não é possível adicionar o governo chinês dentro deste processo em 

momentos anteriores a 1980. A China passa a comungar das mudanças sociais produtivas no 

sistema internacional apenas após a sua abertura. E essa abertura ganha peso a partir da 

reorganização do sistema bancário-financeiro, o que será apresentado no próximo capítulo. 

Retomando o cerne das re-financeirizações, os Estados pobres arcaram com o custo da 

mudança e, ainda, ofereceram o espaço necessário para a expansão do crédito internacional. 

Essa expansão geográfica do capital financeiro deve ser observada cuidadosamente, pois da 

década de 1970 aos dias atuais, os fluxos financeiros são de categorias distintas. Em um 

primeiro momento, há uma expansão do crédito para os governos dos países do Sul em função 

da elevada oferta de dólares no sistema internacional. A partir da década de 1990, dentro do 

quadro de ajustes neoliberais, os Estados do Sul se reorganizaram e re-regulamentaram o 

sistema financeiro para uma nova onda de capital financeiro. Essa nova onda, mais volátil que 

a onda do crédito público dos anos 1970, potencializa a condição portadora de juros desse 

capital, o qual permitiu uma maior financeirização das contas nacionais em função da re-

regulamentação. A nova regulamentação ao capital financeiro transnacional passa a 

reconfigurar a estrutura produtiva mundial, a necessitar dos indutos financeiros (expansão de 

produtos como debêntures) como condição primária para a ampliação por meio do porte de 

juros, como, posteriormente, a se combinar com a linha produtiva de cada país. A partir 

desses arranjos as economias nacionais, antes vinculadas a uma organização ordenada pelo 

capital produtivo nacional, passam a se vincular ao capital financeiro transnacional (CHANG; 

PALMA; WHITTAKER, 2001; COHEN, 2008b; HOROWITZ; HEO, 2001; POLANYI-

LEVITT, 2013; ROBINSON, 2012b). 

Como compreender as mudanças de ordem produtiva por meio da transnacionalização 

do capital substanciando uma perspectiva de uma globalização neoliberal? Brenner (2006) 

como um exemplo de esforço vem a destacar o peso do excesso de capacidade e de produção. 
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O sistema anterior implodiu, em termos gerais, com as pressões aumentadas com a capacidade 

produtiva de Japão e Alemanha na economia na década de 1960. Essa questão levou a 

redução da rentabilidade – insuficientes saídas para os meios de produção e de trabalho em 

uma linha produtiva em elevada oferta. Uma saída possível era expansão para novos espaços 

das áreas super-acumuladas. Mas essa instabilidade aclarou grandes problemas da ordem: o 

capital fixo leva a redução da taxa de lucro; relação com capital intangível (potencial de 

ganho com mercado e revoluções tecnológicas das corporações); monopólios tecnológicos; 

competições salariais e vantagens comparativas no ocidente e no resto do mundo; e a 

demanda desacelerando os lucros. A desvinculação do capital produtivo nacional pela ordem 

de expansão do capital financeiro elimina essas contradições e faz exigir, pela livre circulação 

de investimento, a criação de áreas com capacidade para alocar o capital em sua condição 

fictícia com novos produtos para se diversificar os investimentos na alçada financeira, ou a 

ofertar espaços materiais-físicos para segurar os produtos de investimentos conforme a 

demanda por atividades físicas, como as infraestruturais.  

 O quadro de orientação epistemológico-metodológica do materialismo histórico exige 

uma leitura que associe as dinâmicas das relações econômico-produtivas como a capacidade 

material e consensual de atores diversos, a compor o Estado burocrático/corporativo, assim 

como atores vinculados a sociedade civil para se compreender essas mudanças atreladas ao 

processo de re-regulamentação das economias nacionais. Nesse ritmo de pensamento, o que 

pode ser reconhecida como a financeirização da economia internacional? Por um lado, 

pressupõe-se uma expansão da riqueza financeira fictícia que garantiu elevados rendimentos. 

Essa resposta, de cunho estrutural, indica a reprodução material de uma ordem, mas não 

explica o seu surgimento, uma vez que somente a partir dessa leitura é possível compreender 

porque os Estados pobres formaram as bordas de uma estrutura e arcaram, ainda, duramente 

com as mudanças nas contas de capitais a partir de 1979110. 

Strange, Stopford e Henley (1991) afirmaram que o mercado financeiro global existe 

em função dos intentos do Estado nacional, a criar uma plataforma legal-produtiva a amparar 

a expansão do mercado bursátil em caráter internacional. Compreendem que na área 

financeira os elementos de tecnologia e conhecimento pressionaram e alteraram os 

comportamentos dos governos, junto às estruturas produtivas internacionais. Ainda, a resposta 

                                                 
110

 Outra pergunta que poderia ser desenha é: por que os EUA apoiaram e fomentaram tal globalização? Em 

caráter simplório, dois pontos se autoilustram: 1 - pelas ações individuais dos estados em favor do favorecimento 

da liberalização com o exemplo do euromercado; desregulamentação competitiva; 2 - pelo interesse mais 

próximo de EUA e da UK em promover tal ordem financeira, transitando entre ações benevolentes para uma 

característica mais predatória em termos econômicos por meio das restrições creditícias, variação no câmbio e 

elevação da taxa Líbor. 
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à causa da re-emergência financeira se associa diretamente à materialidade política do 

Sistema Internacional no eixo dos países da OCDE, bem como sobre os países do Terceiro 

Mundo. Segundo Helleiner (1994) são quatro as explicações gerais acerca do fim do Sistema 

Bretton Woods que vem a amparar o rearranjo das forças produtivas internacionais a criar as 

condições necessárias para a transnacionalização do capital financeiro: o enfraquecimento do 

liberalismo controlado, conforme Ruggie (1982); o enfraquecimento da aceitação acerca do 

controle das finanças em função da não compatibilidade entre a estabilidade econômica e a 

liberdade financeira; a não simpatia estadunidense com as práticas de controle de capital 

incentivada pela Europa ocidental e o pelo Japão. Arrighi (1994; 2013) e Frieden (2008) 

concordam com essa estrutura, todavia adicionam outra categoria fundamental: a luta pela 

manutenção da posição de poder em função do desgaste político com o Terceiro Mundo por 

meios distintos, os quais exauriram as economias desses mesmos Estados. 

Esses novos meios, por vezes, são explicados seguindo apenas uma transformação 

neutra, como o advento das transnacionalização da produção reproduzida em função de uma 

demanda internacional a resultar em uma nova etapa do processo de globalização (O’BRIEN, 

WILLIAMS, 2007). Essa mesma transformação induziria uma justificativa neutral decorrente 

das evoluções tecnológicas, visto como dinamizadoras de todo o processo. Nessa linha, a 

demanda por investimentos acompanhada pelo crescimento do comércio internacional e das 

atividades corporativas da década de 1960 e a resposta dos bancos em função das crises do 

petróleo, gerando elevada liquidez, resumiriam a exclusão do Estado (Ampliado) do processo 

da globalização neoliberal. Apesar da crise econômica dos países ricos ser o ponto de 

perturbação sistêmica, a sua construção não envolve transformações automáticas sem o 

sustento de práticas políticas desiguais111. Ora, uma soma de atores esteve diretamente 

envolvida em uma rede transnacional dentro das atualizações econômicas referenciadas. 

Multiplicam-se atores, como por meio dos links intelectuais em Hayek e Friedman (assim 

como Keynes e White na década de 1940); como no fomento por meio da coalizão de grupos 

sociais (firmas), IFI`s, oficiais dos bancos centrais, ministros, etc. e, ainda, há o alicerce do 

Grupo dos 10 países mais ricos no período, bem como as análises e diretivas do Banco de 

Compensações Internacionais (Bank for International Settlements – BIS). Como exemplo, 

atrelado à década de 1990, uma publicação do BIS acerca do desenvolvimento do mercado 

financeiro reforça o argumento. Sob o quadro de evolução do sistema de controle financeiro 

                                                 
111 As crises principais do período em destaque são: a Crise Bancária de 1974, Crise de débito de 1982 e a Crise 

dos ativos de Wall Street em 1987. 
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dos EUA e das observações e relatórios o BIS defendeu que em referência à segurança dos 

investimentos derivativos havia um desenvolvimento satisfatório, apesar das não 

homogeneidade informativa das instituições. Os mecanismos de controle, nesse momento, 

eram ferramentas fortes para o desenvolvimento de um palco de governança corporativa que 

aumentaria a eficiência dos mercados de derivativos (BANK FOR INTERNATIONAL 

SETTLEMENTS, 1997). 

Em retomada à discussão anterior, a despeito da multiplicidade de atores, o primeiro 

desequilíbrio se dá na relação de dois atores fundamentais: Os banqueiros em Wall Street e os 

formuladores da política internacional estadunidense. Como já ilustrado, White e Keynes 

prezavam pelo controle absoluto do capital, favorecendo a autonomia dos Estados, por meio 

dos bancos centrais, frente aos operadores financeiros privados. Pelo lado do capital 

financeiro privado, inicialmente, pensava-se em um controle temporário, o qual poderia, 

inclusive, favorecer o reaquecimento financeiro após a crise Europeia de 1947. Tais 

banqueiros temiam, nesse momento, o papel FMI e do Banco Mundial, e atrelavam a 

possibilidade de controle temporário por meio do Banco de Compensações Internacionais 

(BIS), pois soava como uma estrutura mais pragmática. Da toda forma, os banqueiros 

defendiam a liberdade de capital e, inclusive, tiveram ainda inferência quanto ao controle 

temporário, haja vista os incentivos dos bancos privados à recuperação da libra, após a 2GG, 

como moeda com conversibilidade sistêmica, todavia a partir dos empréstimos 

estadunidenses. Tal palco poderia favorecer uma liberdade absoluta por meio dos 

empréstimos para UK recuperar a libra, afirmava William M. Martin, presidente do FED a 

partir do governo Truman. Todavia, no Estado de bem-estar social o contrato consensual entre 

Estado e capital nacional presumia a maior participação do capital produtivo, uma vez que a 

perspectiva da demanda agregada era a regra para a recuperação econômica bem como o 

crescimento econômico dos Estados por meio da produção. Apesar das ideias tratadas não 

terem sido abraçadas em sua totalidade, o tempo mostrou que o papel de industriais, da força 

de trabalho e dos representantes do estado ligados ao keynesianismo, com uma forte oposição 

aos banqueiros que dominavam até 1931, deram trato à qualidade dos primeiros embedded 

liberals do pós-guerra (HELLEINER, 1996). 

Contudo, o primeiro ato para a refinanceirização do sistema emerge como resultado de 

uma estratégia dentro da lógica do bem-estar social. Esse ato se associa ao plano de auxílio 

como financiamento de compensação por meio do Plano Marshall. Para além da perspectiva 

de reconstrução dos Estados exauridos após a 2GG, esse mesmo Plano também buscou pelo 

equilíbrio de caixa e principalmente pelo aquecimento monetário. A lógica exigia o seguinte 
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cálculo: com a pretensão de controlar todos os fluxos de capitais, os EUA teriam que construir 

inúmeras formas de compensação em investimentos e equilíbrio monetário. Ainda, o Plano 

Marshall foi tanto um bloqueio ao capital especulativo em Europa, bem como um processo de 

alavancagem de capital, ou alavancagem para o capital estadunidense. Além disso, os EUA e 

o Fundo, por outro lado nas negociações, forçavam os países à conversão e a medidas 

ortodoxas com programa de estabilização. Todavia, o Tesouro dos EUA defendia a 

recuperação do crescimento europeu com o apoio dos industriais do "New Deal". Como 

resultado dessa construção, o plano exigiu, em contrapartida, a fundação de uma instituição 

Europeia para a gerência dos recursos. Nesse sentido, a União de Pagamentos Europeia, 

precursora da Organização para Cooperação Econômica Europeia (OCEE, posterior OCDE), 

foi fundada (FRIEDEN, 2008). 

Helleiner (1996) e Brenner (2006) se esforçam para ilustrar que o retorno das finanças 

é uma variável que depende, diretamente, do interesse dos Estados. Ambos os autores abrem 

ao diálogo a relação de força entre grupos de interesses e os formuladores das políticas dos 

Estados nacionais, em âmbitos internacionais. Ora, seguindo o traço teórico apresentado, a 

refinanceirização do Sistema Internacional perpassa pelo Estado, porém compreendê-lo como 

uma categoria Ampliada e Nodal presume que esse mesmo tanto causa quanto padece das 

estruturas atualizadas. Todavia, antes de se abrir à exposição dessa relação, retomando o 

contorno empírico dos autores citados, esses mesmos ilustram que a refinanceirização não foi 

um movimento externo a imprimir aos Estados um caminho único em direção a 

refinanceirização da economia internacional. Apesar de serem os operadores de mercado os 

instrumentos em sua criação e crescimento, o euromercado, por exemplo, foi profundamente 

dependente do apoio do Estado (burocrático, na perspectiva de Helleiner e Brenner).  

O epicentro das transformações financeiras foi o mercado eurodólar a partir da década 

de 1960. Esse mercado, de categoria offshore, deve ser tratado como a referência para 

refinanceirização em detrimento da circulação de capital com potencial de investimento não 

inflacionário que esse mesmo gerava. Os primórdios do offshore market está associado à crise 

britânica de 1957112 e da crise se deu por meio de medidas ortodoxas. Assim, houve cortes 

nos investimentos, além da elevação da taxa de juros. A tentativa de retomar conversibilidade 

da libra fragilizou o Balanço de Pagamentos britânicos, desempoçando os depósitos 

                                                 
112

 Segundo Arrighi (2013) esse mercado tinha uma característica embrionária de depósitos em dólares na 

Europa. Surgiu como resultado da Guerra-Fria, uma vez que através desse quadro poderia haver troca comercial 

entre ocidente e comunismo com os bancos em Londres atuando como um segurador comercial em dólares que 

redepositava para os EUA quando havia trocas comerciais com a União Soviética.  
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britânicos. Nesse sentido, criou-se a alternativa dos Bancos Britânicos atuarem 

internacionalmente sem estar presos a restrições da libra, utilizando o dólar para financiar o 

capital produtivo, bem como os ativos dos bancos, no continente europeu. O eurodólar 

encorajou os operadores privados britânicos a arriscarem. Logo, parecia ser possível tentar 

retomar o crescimento e a posição britânica em um período de bloqueio financeiro 

keynesiano. Pelo lado estadunidense, o problema, como já ilustrado, perpassou pelos ataques 

especulativos à paridade do dólar-ouro frente ao definhamento do Balanço de Pagamentos. O 

meio para esfriar os ataques também tocou medidas de austeridade para esfriar os ataques 

especulativos.   

Apesar dos desequilíbrios produtivos e do déficit no BP, demais cortes nas práticas 

keynesianas não poderiam avançar, pois se chocariam com programas políticos do bem-estar 

social e contra toda a estrutura de interesses que a suportava. Esse foi um problema mais 

imaturo vivenciado pelo presidente Lindon Johnson, haja vista a contenda global que se 

tornara o conflito no Vietnã.  Nesse sentindo, como escape aos investimentos transnacionais, 

o governo estadunidense flexibilizou a movimentação dos industriais mais afetados para a 

praça de Londres. Todavia, as restrições nacionais permaneciam, mas o palco do offshore foi 

mantido. O eixo dos industriais do New Deal começou, também, a mudar. A 

internacionalização da produção, após a década de 1960, potencializou a corrida das 

corporações internacionais em busca da vantagem comparativa sobre terra, capital e trabalho 

(alugueis e rendas mais em conta; juros equilibrados e competitivos; e salários mais baixos). 

Estas condições poderiam ser encontradas em quadros asiáticos e latino-americanos, todavia, 

por meio dos investimentos atrelados à praça não regulamentada. Assim, com o avanço da 

crise nos EUA, o governo incentivou as empresas a buscarem o offshore market para financiar 

suas atividades em outros países. Esse passo é relevante, pois o 'dólar, as empresas, e os 

bancos' começaram a buscar sua alavancagem de capital em uma área muito específica, não 

regulamentada, e fora do controle de capital de qualquer jurisdição monitorada por qualquer 

Banco Central ou Ministério (FRIEDEN, 2008; HELLEINER, 1996; BRENNER 2006)113.  

A cada momento emergia uma alternativa para manter a autonomia política do Estado 

frente, ainda, a estabilidade acordada de 1944 da taxa de câmbio flexível. Nesses termos, o 

                                                 
113 Ainda, não apenas corporações e o Estado (restrito) importam nesse contexto. Como escreve Helleiner 

(1994), alguns nomes de peso importam nessa nova construção: o economista Gottfried Haberler (escola 

austríaca); George Shultz secretário do tesouro (escola de Chicago); Milton Friedman; William Simon, também 

secretário do tesouro, substituindo Shultz; Thomas Willet, conselheiro econômico de Nixon e pesquisador do 

Tesouro; e Paul Volcker. Todos com um ponto em comum: a ordem liberal, seguindo as bases hayekianas, 

proveria uma alocação de capitais mais eficiente, tanto entre países quanto nas finanças internas.; ainda, eram 

opostos ao controle de capitais, pregando um ceticismo quanto a ordem de B.W., porém apreciavam a autonomia 

do Estado, bem como a liberdade do fluxo de capitais. Estava aí um cálculo relevante. 
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offshore market surge como um quadro complementar para os Estados ricos. Em referência 

aos Estados pobres, principalmente após os choques do Petróleo, uma nova ordem de 

financiamentos ancorados à variação da taxa libor foi apresentada como investimento externo 

indireto para se buscar a inovação tecnológica e/ou a substituição de importações. Todavia, 

apesar da flexibilização Britânica e Estadunidense, alguns países como Alemanha e Suíça 

exigiam, ainda na década de 1960, que os bancos que se arriscassem no offshore market 

mantivessem reservas na moeda estrangeira. Porém, por meio da OCEE, a flexibilização foi 

potencializada, versando práticas em favor da (neo)liberdade econômica e financeira. Além 

do papel institucional da OCEE, o FMI também interviu, contrário aos artigos do acordo, 

financiando déficits causados pelo mercado financeiro e não mais apenas déficits do Balanço 

de Pagamento dos Estados (HELLEINER, 1994).  

Aos poucos a perspectiva de coordenação política foi alterada, migrando do ponto da 

estabilidade de capitais, para o conluio entre a volatilidade do capital associado às variações 

no preço das moedas. Entre 1971-1973 há a imersão do neoliberalismo na América Latina 

pelas portas chilenas e, ainda, as primeiras variações no preço do petróleo pelas contendas 

políticas em detrimento do nacionalismo egípcio, bem como em função do aumento da 

liquidez internacional em função dos passos iniciais das finanças. Esse processo, segundo 

Arrighi (2013) gerou pressão inflacionária sobre os preços das commodities no Sistema 

Internacional, tocando desde os incentivos para a revolução verde financiada pelas 

multinacionais diretamente, mas por intermédio do Banco Mundial sob a gestão McNamara, 

como também pelo preço do Petróleo.  

Engana-se quando se presume que as mudanças do período fragmentaram a autonomia 

política dos Estados nacionais. Em certa medida, a política do dólar forte propiciou a 

recuperação econômica americana ou, pelo menos, uma flexibilização aos ataques 

especulativos ao dólar por meio de apenas uma medida: uma declaração política anunciado o 

fim da paridade cambial realizada por Nixon em 1971. Nesse contexto, as recuperações 

financeiras dos EUA transformaram-no centro financeiro internacional. Este, aos poucos, se 

baseou na adoção de políticas fiscais e monetárias como ferramentas de poder na esfera da 

economia mundial, as quais ativaram uma imersão de dólares nas contas nacionais, ao invés 

da adoção de políticas que facilitassem o fluxo de capital dentro e fora do mercado financeiro 

americano. Assim, foram criadas as condições de empréstimos abundantes (questão essa que 

criou palco para a crise 10 anos mais tarde na América Latina). As estratégias de 

desenvolvimento vividas foram liquefeitas e, a partir de então, ergueu-se a crença na mágica 

do mercado em uma nova agenda pelo desenvolvimento, ancorado no empréstimo/dívida e no 
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livre mercado. Nesse sentido, por um entendimento material histórico, a institucionalização 

do mercado como peça catalética para o pensamento neoliberal desfaz uma leitura a-histórica 

acerca da composição do próprio mercado.  

O contrato keynesiano pela tríade entre o trabalho, o capital e o Estado estava 

liquidado, a despeito das incompletas certezas de Nixon. Esse arranjo, ou como Gill (2008) 

um bloco histórico keynesiano, ajuda a compreender a distribuição das forças sociais 

produtivas na organização da economia internacional a prezar pela força do capital doméstico. 

Esse bloco, na leitura de Pijl (1998) comportou uma socialização da produção por meio de 

mecanismos sociais que dariam vigor e estabilidade às forças sociais do pacto formado. Já o 

neoliberalismo reinverte esse processo pois elimina parte fundamental do crescimento 

econômico da esfera de equilíbrio e expõe o próprio capital a vicissitudes do próprio sistema. 

O fim desse arranjo social-produtivo parte de duas opções com resultados subótimos: 

primeiramente, sob o thatcherismo, forja-se, por um lado, a adoção da liberdade concordante 

com as categorias do Fundo Monetário Internacional por meio das condicionalidades 

expostas; e em segundo lugar, ainda pelo paradigma keynesiano, sob elevado custo com o 

risco de eliminar Londres da praça mundial das finanças. Ora, assim como na perspectiva 

estadunidense, a leitura da autonomia do Estado estava em jogo, todavia não por meio da sua 

liquidação, mas sim por meio de um novo modus operandi que angariasse meios para os 

Estados ricos reciclarem sua posição no Sistema. Em suma, um novo tipo de Estado passa a 

ser movido em caráter internacional. Logo, o fato de UK mudar os rumos para o 

neoliberalismo explora os custos materiais e políticos em se manter o keynesianismo, quanto 

ao controle de capitais, tanto dentro quanto em uma ordem financeira global.  Além, o risco 

atormentava a posição de Londres, uma vez que junto a estagflação, a conjuntura política do 

neoliberalismo ganhou mais força por meio do Institute of Economic Affairs, e por meio da 

coordenação das atividades entre o Banco da Inglaterra, o Tesouro, e o FMI. Nessa mesma 

esteira, a atualização estadunidense também versou sobre o cálculo entre autonomia e 

liberalização. Assim, após a tentativa de cooperação conjunta pelo equilíbrio da taxa de juros 

e sobre o preço das moedas ao longo do governo Carter (1977-1981), pelo argumento das 

Locomotivas (EUA, Alemanha e Japão com o dever se sustentar a estabilidade financeira em 

uma estratégia deflacionária), a autonomia política estadunidense ganhou mais força. A roleta 

se altera com a indicação de Paul Volcker para o Federal Reserve Board como uma estratégia 

para acalmar as expectativas dos agentes do mercado financeiro. O programa de estabilização 

de Volcker foi um turning point frente à crise do dólar de 1978. Essa mesma crise abriu os 

EUA para duas ações: uma autonomia política e um crescimento financeiro alimentando a 
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condição composta de crescimento econômico no sistema internacional. Enquanto os EUA 

solidificavam a plataforma financista em 1978, a China compunha os primeiros passos para 

“cruzar o rio apoiando-se nas pedras”, compreendendo que não havia ainda a clareza sobre 

onde o governo chinês poderia chegar a partir das reformas econômicas pensadas. 

No início da década de 1980 os EUA se reaquecem, economicamente, com o 

liberalismo e o executaram objetivando manter sua autonomia frente aos desequilíbrios 

econômicos internos. Nesse sentido, explica-se o contínuo endividamento do Estado, 

inclusive na perspectiva de Reagan em função do último ato da Guerra-Fria. Em dois anos a 

dívida pública estadunidense migra de 9bi de dólares para 207bi de dólares (HELLEINER, 

1994a). Entretanto, o endividamento do Estado, assim como das estruturas privadas da 

sociedade estadunidense não são resultados negativos dentro da praça financeira. É por meio 

dessa condição de complexo endividamento que se racionalizam novos produtos que fazem 

do crédito e da comercialização de fundos (até mesmo de dívidas compartilhadas) as práticas 

mais auspiciosas para o crescimento e fortalecimento de uma nação. Desde que os títulos, os 

derivativos e as debêntures não sobre acumulem um valor irreal dadas as condições irrestritas 

de esperança em retorno. Essa condição, vista na histórica, fez a economia financeira 

americana compreender que o capital precisaria circular e criar mecanismos múltiplos e 

racionais para equalizar e reduzir o risco. Para esse cenário ser materializado novas praças 

financeiras entraram no quadro de transnacionalização financeira, re-regulamentando a 

estrutura legal econômica doméstica em favor das condições necessárias para a circulação 

constante do capital portador de juros. A refinanceirização da economia mundial foi um 

resultado dos ajustes necessários para que o capital financeiro ampliasse o valor por meio de 

uma condição segura, a despeito da sua irrealidade produtiva. E dentro desta contradição 

criam-se o período de incertezas e crises, como explora David Harvey. 

Se os EUA, nesse momento, ainda arcassem com o controle de capitais, o default se 

materializaria. Todavia, por que os EUA não foram estrangulados como a América Latina, a 

Ásia e a África após o aumento da volatilidade por meio das finanças transnacionais? O peso 

do dólar como moeda internacional e a influência estadunidense nas finanças internacionais 

respondem essa breve questão, mas não a explicam historicamente. A explicação mais segura 

é retratada pelo Dollar-Wall Street Regime (DWSR)(GOWAN, 1999). Logo, há uma 

demanda por uma explicação política acerca dos resultados da senhoriagem do dólar. 

Primeiramente, a economia virou um padrão dólar puro e, nesses termos, o dólar livre 

garantiu aos EUA a capacidade de desvalorização, ao seu interesse, determinado o custo 

produtivo e influenciando o preço das moedas de outros Estados. Esses mesmos atos 



162 

 

ganharam mais força após a reciclagem dos Petrodólares, haja vista a dificuldade de os países 

da Organização não conseguirem atrelar o meio circulante à qualidade e tamanho das suas 

economias em termos reais. A partir desse ponto a América Latina, bem como a Ásia e a 

África, ganharam relevância em um não sistema de taxas flexíveis. Entretanto, a China, 

enquanto um espaço para alocação de recursos atrelados a expansão do crédito internacional, 

pouco utilizara da plataforma estratégica de industrialização e modernização econômica em 

semelhança aos Estados concomitantes em Ásia e em América Latina. Antes de melhor 

trabalhar a razão econômica chinesa, a condição expropriativa do capital como ordem para 

expansão creditícia precisa ser compreendida. Entretanto, a condição expropriativa para o 

acúmulo constante de capital, o que Marx compreende como plataforma para a acumulação 

primitiva de capital, na China não ocorrera, o que provoca ainda mais preocupações acerca 

das atividades financeiras que China hoje permite estruturar. 

 

4.4 O avanço das finanças por meio de um projeto político neoliberal 

 

A partir do governo Nixon há um bloco de preocupações sobre a contenção do 

processo inflacionário, a competição e o mercado associado a atração de capitais. Esses 

pontos foram cruciais para os estadunidenses resolverem o cálculo da autonomia política em 

períodos de liberdade comercial e financeira para o seu próprio Estado. Gowan (1999, 2003) 

resume tal cálculo por meio da senhoriagem do dólar em um sistema de taxas flexíveis. 

Apesar de essa estratégia ter sido uma constante desde o início da década de 1970, apenas em 

1979 a política do dólar forte ganha campo por meio do período do Reagonimics e do 

Tchatcherismo. Como características gerais, o militarismo e a política monetária restritiva, 

por meio do enxugamento de dólares bem como o encurtamento do crédito, caloteou toda a 

América Latina, bem como a África, por se envolverem no tempo de elevada liquidez e oferta 

de crédito114. Esse processo é curioso, pois enquanto a atualização do modo social de 

produção ocorria em passos largos e unilaterais no eixo norte, os países do Sul foram 

atrelados, primeiramente, em função da liquidez do sistema e a busca constante dos bancos 

privados pela alavancagem por meio dos empréstimos concedidos; e, em posterior, pela 

restrição monetária em soma às variações na taxa de juros. Ora, nesses termos, o cálculo da 

                                                 
114 Arrighi (2013) concorda com as dinâmicas externas, todavia os cálculos políticos internos também tem peso 

fundamental. As especificidades de África e América Latina expõem uma especificidade social/corporativa que 

não favoreceu uma abordagem autônoma na busca pelo desenvolvimento em cada região. Logo, os 

determinantes externos são fundamentais, mas o alicerce social e política africano e latino-americano irrigaram 

as instabilidades externas. 
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autonomia se dá de forma positiva, uma vez que o "direito" de senhoriagem da moeda 

internacional proveu aos estadunidenses uma posição confortável para manusear, bem como 

distribuir as crises no sistema em detrimento da sua recuperação creditícia para a recuperação 

econômica.  

Logo, nesse momento, a benevolência de outrora estava liquidada e, partir da 

dragagem de investimentos para as contas nacionais estadunidenses, o palco dos 

investimentos financeiros inflaram novas bolhas nesse mercado e, a partir da década de 1990 

um pacote de re-regulamentações começou a ser desenhando como mecanismo para reduzir o 

processo de desvalorização dos bônus e das derivações de investimentos domésticas. Precisar-

se-ia expandir a plataforma de alocação de recursos de risco para atenuar a pressão sobre a 

circulação de capital em uma dada e restrita economia. A crise financeira deixada por Reagan 

dentro dos EUA condicionou o passo necessário para a transnacionalização do capital por 

meio da re-regulamentação dos Estados do Sul e das ex-repúblicas socialistas soviéticas. 

Retomando os meios do endurecimento do período Reagan, houve a flexibilização 

fiscal para ricos e para as corporações em gastos militares (aquecimento da demanda efetiva 

com a produção da guerra); a desvalorização do dólar; o protecionismo tarifário (reequilíbrio 

da balança comercial); a elevação da taxa básica de juros (rendimento dos bancos). Nesse 

cenário houve o estrangulamento da força de trabalho, dentro e fora dos EUA, bem como uma 

queda no preço das matérias primas com a desaceleração produtiva dos países do Norte. Aos 

poucos os EUA estavam cada vez mais endividados, tomando empréstimos para uso militar e 

para recuperação financeira (papel do bônus do tesouro). Para os banqueiros em Wall Street, 

esse era o lastro necessário: a dívida pública e externa dos EUA para poder emitir novos 

títulos bancários, securitizando os títulos privados.  

Nessa seara financeira, conforme exploram Griffith-Jones e Sunkel (1986), quatro 

pontos sintetizam a relação da América Latina com um Sistema Econômico desregulamentado 

e restritivo: A – a queda do valor de exportação das commodities pela retração econômica no 

centro, bem como somado ao protecionismo agrícola no centro que estrangulava o acúmulo 

de reservas no terceiro-mundo e suspendia a eficiência dos acordos tarifários. B – a escalada 

da taxa de juros que secaram reservas e contribuiu para a disparada inflacionária pela 

perspectiva monetarista; C – declínio dos empréstimos bancários, tanto pelo fortalecimento do 

mercado financeiro estadunidense, como pelo aumento do risco de investimentos nos países 

pobres a acusar uma transferência liquida como maior mazela que a redução da participação 

comercial da América Latina (de 40%  para 14% entre 1980 e 1988 no mercado mundial); e, 

por fim, alta cambial do dólar elevara o custo dos pagamentos dos juros e amortizações da 



164 

 

dívida externa. Essas variações são melhores compreendias com uma exposição dos 

agregados latino-americanos em uma longa variação histórica. A partir dos problemas 

listados, observa-se as variações quanto a Investimentos Externos Diretos, o crescimento das 

exportações da região e as variações sobre o PIB.  

No eixo sul, o nível de Investimentos aumentara entre 1967 – 1976. Em busca de um 

reinvestimento acelerado e seguindo o ritmo de interesses das finanças, a Europa Central, a 

Ásia e os Estados do Sul ilustravam a preocupação acerca da queda da taxa de lucro e a 

corrida capitalista pela re-divisão do capital e do mercado mundial. A maioria dos Estados 

pobres estavam voltados para o Modelo de Substituição de Importações com uma aliança 

equilibrada entre os burocratas e o setor industrial privado em busca do acumulo físico de 

capital por meio dos investimentos externos diretos. Como já frisado, o Estado era lido como 

um guarda econômico benevolente, haja vista o modelo asiático gerando o milagre da 

acumulação. Quanto ao contexto asiático, apesar das defesas da capacidade do mercado em 

prover tal acúmulo, a intervenção e a liberalização controlada, associada aos investimentos 

externos formaram as bases do seu crescimento115. Todavia, o neoliberalismo surge como 

antítese ao MSI, acusando sua falência e determinando a eficiências das medidas austeras pró-

mercado (RODRIK, 1992, 1996)116. 

A internacionalização das economias dos países pobres também se deu em função do 

desequilíbrio entre as variações financeiras no sistema internacional e a manutenção de uma 

perspectiva de desenvolvimento que foi exaurida para mudanças orquestradas por meio do 

eixo anglo-saxão. A crise de acumulação de capital, seguindo as ideias de Harvey (2011), fez 

valer a busca das alavancagens por meio da distribuição de empréstimos para a América 

Latina. O mercado financeiro alimentou a inflação nos países centrais e, logo, fora necessário 

redistribuir o capital em função da elevada liquidez para defender o valor (capacidade de 

compra) da própria moeda internacional. 

Esse cenário implicou em uma elevada fuga de capitais dos países pobres, os quais 

estavam endividados em função dos empréstimos contraídos, bem como pelas variações 

inflacionárias globais associadas ao aquecimento monetário causado pelas finanças. Furtado 

(1983) foi seguro ao afirmar que apenas as atividades financeiras prosperavam e a crise, que 

começava na América Latina, não era apenas uma crise local, mas sim o resultado da 

economia que se encontrava à deriva em um falso sistema de taxas flexíveis. Esse falso 

                                                 
115 Ver Amsden (2002) acerca do controle dos ativos de conhecimento no contexto asiático. 
116 Ainda, segundo Rodrik (1996) a autonomia política asiática foi determinante para a liberalização controlada, 

uma vez que essa não adveio das pressões dos grupos privados dentro do Estado (ampliado), mas partiram como 

política de Estado para o desenvolvimento desse mesmo. 
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sistema é afirmado em função da ilusão criada pela coordenação das políticas cambiais 

buscadas (FRIEDEN, 2008; ARRIGHI, 2013, BRENNER, 2006), uma vez que a realidade 

apresentava uma competição global estadunidense por dólares para financiar o endividamento 

do Estado, "todavia provocando um forte aumento nas taxas de juros globais e uma reinversão 

na direção global dos fluxos de (SILVER, ARRIGHI, 2003:345).  

Apesar de Furtado focar as contas e a economia brasileiras, o autor compreende que 

problema geral foi a ausência de autonomia dos Estados pobres para buscar uma política pelo 

crescimento econômico, apesar do elevado endividamento e das pressões dos credores 

internacionais. Todavia, como ilustra Rodrik (1996), a crença na eficácia das políticas de 

austeridade foi defendida por uma rede de economistas dentro do próprio terceiro-mundo 

atrelando tais medidas às novas exigências para o desenvolvimento por meio de dois mantras: 

estabilização e ajuste estrutural. Forja-se a prática do pensamento liberal, o qual em 4 décadas 

de desenvolvimento, defesa e construção, ganhara, em caráter transnacional, a efetividade do 

consenso, a se compor por um valor de uso arraigado nas condições ficcionais de uma 

automaticidade e de uma eficiência na alocação de recursos e resolução de crises e 

desequilíbrios macroeconômicos.  

Segundo o autor, frente a elevada dívida não havia justificava à internacionalização da 

economia aumentando a vulnerabilidade das economias latino-americanas. Essa 

vulnerabilidade pela internacionalização econômica é aproximada das ideias de Cox, como já 

apresentado, e está concluída por meio dos ajustes macroeconômicos que o arranjo 

internacional, em consenso, provera como plataforma para recondicionar as estruturas 

econômico-produtivas para uma nova etapa pelo desenvolvimento. A despeito de programas 

de estabilização e correções monetárias refletia-se sobre a necessidade de se recuperar os 

instrumentos de ação político-econômica, uma vez que o desgoverno seria o problema a se 

tratar e não a disparada estagflacionária. Para o autor, o primeiro passo para se retomar o 

controle econômico seria libertar a América Latina da tutela do FMI, tendo em vista o papel 

do Fundo a potencializar as crises por meio das rígidas condicionalidades que não prezavam 

pela geração de renda e poupança para o pagamento da dívida contraída pelas variações 

externas enquanto a América Latina ainda prezava pelo estado de bem-estar social. As 

condicionalidades apontariam para apenas um caminho: a recessão indeterminada e um novo 

tipo de estrangulamento, o financeiro.  

Não apenas o Fundo agia contrário a necessidade real da América Latina, haja vista as 

diretivas do BIS indicando que os Banco Centrais só interveriam caso os bancos privados 

entrassem em uma espiral negativa ou insolvência. Furtado (1983) ainda critica o processo de 
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negociação da dívida com os controladores do capital privado. Esse processo, logo, induziria 

apenas a um alargamento dos juros, uma vez que a execução não implicava em um 

congelamento dos juros para o pagamento. Logo, esse foi o custo real da internacionalização 

das economias dos países pobres, a observar o congelamento da poupança ao mesmo tempo 

que as taxas passivas dos juros (ou o custo do dinheiro para os bancos) elevavam para não 

disparar ataques negativos aos títulos emitidos com base nos endividamentos dos Estados 

pobres (BORATAV, 2011).  

Observa-se também uma posição cética de Cruz (2010) frente aos efeitos das políticas 

de abertura comercial, assim como sobre a liberalização financeira, a liberação de preços e 

salários, a liberalização do regime de investimento estrangeiro, e as a privatizações. Apesar de 

todas as linhas forjarem um processo relevante para a expansão da prática neoliberal, o 

processo de re-regulamentação deve ser compreendido como a ação primária. Por meio da re-

regulamentação as economias nacionais são domadas pela condição basilar de investimentos 

por meio da exposição e da atração ao capital externo. Essa atração é composta por índices de 

crescimentos estáveis, assim como de retorno por meio de indicações fiscais e tributárias aos 

intentos do capital bursátil, os quais vem a estrangular a expansão da demanda doméstica e 

limita as revoluções produtivas em função das condições restritivas ao capital voltado para a 

produção. Esse olhar voltado para a contenda doméstica é o avesso da condição externa do 

capital transnacional. À sua lógica de expansão, a re-regulamentação, antes de criar uma 

expropriação pela sua expansão, é uma estratégia para reciclagem dos produtos financeiros 

em áreas de extrema acumulação. Nesses termos, as novas regulamentações e a integração dos 

mercados financeiros em uma condição transnacional fizeram nascer uma plataforma de fluxo 

que permitiu a diversificação dos investimentos. Por este ato se recondiciona o risco, a 

integrar praças financeiras por produtos de investimentos em nacionalidades distintas. Por 

essa expansão a superacumulação que assolara os EUA ao final da década de 1980 poderia ser 

reconfigurada por meio de condições amenas de investimentos fora da zona titular do dólar. 

 O pacote de medidas macroeconômicas para a re-estabilização não foram 

verticalmente e, na completude, executadas. A tríade de ações fundamentais,  segundo Scholte 

(SCHOLTE, 2005a, 2005b), organizada por meio da a re-regulamentação do mercado 

financeiro, da liberalização e da privatização resumiriam as áreas temáticas pelas quais todos 

os países pobres foram imputados a remanejar. Nesse quadro, as reformas nos Estados pobres 

em vias de desenvolvimento apresentavam convergências e contrastes. Inicialmente haveria 

os reformadores precoces (Chile, Argentina e Turquia), os retardatários (África do Sul, Brasil, 

Colômbia, Coreia, Egito, Etiópia, Índia, Sudão e Zâmbia) e os intermediários. A China, 
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enquanto uma nação em constante readequações financeiras e produtivas, ao longo da década 

de 1990 executou a defesa de sua estrutura financeira, não permitindo uma 

internacionalização conforme os exemplos citados. Esta defesa diz respeito a participação do 

capital transnacional na propriedade dos Bancos e a sua circulação nos mercados de valores. 

Ao longo da década de 1990 houve um bloqueio, mas a partir de 2001 há algumas 

flexibilizações e construiu-se um modelo restritivo, imperando controle em participação 

acionária. 

A crise financeira da América Latina na década de 1990 criou uma simbólica divisão 

no sul global. Por um lado apresentou a expansão e o palco das novas dependências do 

DWSR; por outro lado apresentou o espaço de crescimento no sudeste asiático, o qual ainda 

pode ser reorganizado em função daquelas nações que vivenciaram a instabilidade pela 

vulnerabilidade financeira no seio da crise asiática, como Indonésia e Coreia do sul e, distinta 

dessa contenda de re-regulamentações, a China (CHANG; PALMA; WHITTAKER, 2001; 

FANELLI, 2008). Segundo Boratav (2011) a China e a Índia são a contramão a re-

regulamentação financeira pela rejeição da total abertura ao capital portador de juros, além de 

manter a intervenção afirmada como necessária. Todavia, aos poucos o governo indiano 

aceitou as políticas neoliberais e a China teve um elevado produto com a exportação com o 

incremento de alguns pontos como a abertura, acompanhada de perto pelo Estado.  

Em suma, as aplicações macroeconômicas tingem duas cenas: em primeiro lugar, as 

relações das forças sociais produtivas favoreceram o estrangulamento do trabalho organizado 

e favoreceu a expansão da estrutura material e simbólica do capital transnacional; em segundo 

lugar, o processo de liberalização múltipla criaram as etapas para a internacionalização do 

mercado doméstico e da produção (BORATAV, 2011). Helleiner (1996) e Brenner (2006) se 

esforçam para ilustrar que o retorno das finanças é uma variável que depende, diretamente, do 

interesse dos Estados. Ambos os autores abrem ao diálogo a relação de força entre grupos de 

interesses e os formuladores das políticas dos Estados nacionais, em âmbitos internacionais. 

Ora, seguindo o traço teórico apresentado, a refinanceirização do Sistema Internacional 

perpassa pelo Estado, porém compreendê-lo como uma categoria Ampliada e Nodal presume 

que esse mesmo tanto causa quanto padece das estruturas atualizadas. Todavia, antes de se 

abrir à exposição dessa relação, retomando o contorno empírico dos autores citados, esses 

mesmos ilustram que a refinanceirização não foi um movimento externo a imprimir aos 

Estados um caminho único em direção a refinanceirização da economia internacional. Apesar 

de serem os operadores de mercado os instrumentos em sua criação e crescimento, o 

euromercado, por exemplo, foi profundamente dependente do apoio do Estado (CHESNAIS, 
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1995, 2005). Junto a essa pujante expansão, as crises das razões financeiras empessoaram, 

assim como a acumulação de capital e sua face oposta na sociedade marginalizada. Observa-

se por meio de Arrighi (2013) que as transformações históricas ditam os regimes sociais de 

produção como etapas históricas dentro do modo social de produção do capital. 

Keynesianismo e Neoliberalismo, logo, são estruturas históricas que empregaram práticas e 

ideias organizadas por forças sociais produtivas na construção da história mundial. Essas 

forças, por meio da capacidade nodal dos Estados (ampliados) fomentam as hegemonias 

históricas no Sistema Internacional, as quais, para o autor, cumprem-se enquanto etapas do 

desenvolvimento do capitalismo na história117. Hoje, a expressão neoliberal que provoca uma 

reflexão e uma investigação sobre as finanças chinesas não pode ser comparada à expressão 

neoliberal de iniciais re-regulamentações financeiras do contexto da América Latina e da Ásia 

na década de 1990. Por certo há atualizações dentro das forças sociais produtivas neoliberais, 

a pensar que após a década de 1990 as re-regulamentações provaram enquanto uma etapa 

estratégia de restauração neoliberal em função da expansão dos investimentos do capital 

portador de juros dentro do palco dos Estados avançados nas expropriações financeiras. A 

partir de 2001 há uma nova etapa expropriativa do capital portador de juros em nível global. 

Essas expansões e reorganizações expropriativas sinalizam, segundo Harvey (2010) um 

desenho prático para as constantes mutações acerca dos mecanismos de expansão de riquezas 

e de soluções das tendências endógenas do sistema capitalista, o qual urge, constantemente, 

via seus operadores máximos, encontrar soluções constantes para alocar o capital multiplicado 

em uma densa névoa de superprodução monetária a partir dos juros e da crença no futuro. 

Em todos os Estados do eixo dependente do DWSR houve direção da escola de 

neoliberal de Chicago via defesa da aplicação das medidas em um curto período. Essa 

alteração destoa das construções liberalizantes asiáticas, as quais seguiram uma cadência para 

a reforma em mais de duas década (AMSDEN, 2002). Frente a esse arranjo de 

transformações:   

 

Quando contemplamos a experiência de reformas econômicas na América Latina em 

seu conjunto, a avaliação que fazemos é mista, na melhor das hipóteses. Nos marcos 

institucionais conformados por essas reformas, rompeu-se o padrão de inflação 

muito alta, que por muitas décadas caracterizou o modo de operação de grande parte 

das economias no continente; ampliou-se o fluxo de comércio com o exterior; 

introduziu-se uma disciplina inédita nos gastos públicos e produziu-se modernização 

importante nos aparelhos produtivos de muitos países (CRUZ, 2010, p.27). 

                                                 
117 Sobre os ciclos sistêmicos de acumulação tratados pelo autor, as principais obras reservadas são: The Long 

Twentieth Century; Money, Power, and the Origins of Our Times; Chaos and Governance in the Modern World 

System. Ou conferir Robinson (2011) 
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O Estado (ampliado) latino-americano se adaptou não apenas às práticas comuns consensuais 

econômicas em âmbito global, mas às práticas determinadas em diálogo com a liberdade 

financeira. O que fizera aturdir os esforços para a estabilização macroeconômica dos Estados 

do terceiro-mundo (RODRIK, 1996; GRIFFITH-JONES E SUNKEL, 1990). Ainda, completa 

o autor que:  

 

A propósito, cristalizou-se uma lógica de gestão das políticas econômicas que 

parecia condenar os países latino-americanos a conviver com taxas de crescimento 

relativamente baixas, em economias muito vulneráveis às oscilações das conjunturas 

internacionais. E não é só isso. Uma lógica que cristalizava em nossas economias 

padrões de funcionamento muito pouco compatíveis com a aspiração de alcançar as 

condições características das economias desenvolvidas comum às nossas elites, às 

classes médias e aos amplos segmentos das classes populares (CRUZ, 2010, p27) 

 

Em suma, alguns pontos finais precisam ser aclarados para se compreender as alterações 

sistêmicas à luz dos países de terceiro-mundo ou em vias de desenvolvimento. Assim, a partir 

da moratória mexicana em 1982, temia-se a bancarrota de todo o continente. Por meio da crise 

da América Latina o FMI retoma seu papel mais incisivo no sistema por meio das novas 

linhas de crédito inaugurando as microcondicionalidades, haja vista o Structural Adjustment 

Facility (SAF) – 1986 e o Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF) – 1987. Tais 

empréstimos foram determinados em parceria com os credores privados. Na contenda da 

administração da crise, ainda, os Bancos Privados se organizaram em comitês diretivos para 

negociar, individualmente, com cada governo. Dentro desse processo, as dividas eram re-

escalonadas ano após ano sob o temor do default seguindo o exemplo mexicano, porém 

aprofundando os juros a cada renegociação. Nesses termos, Furtado (1983;1992) e Griffth-

Jones e Sunkel (1990) se aproximam acerca do problema poder de barganha, o qual a 

América Latina poderia deter agindo em conjunto sem aceitar a dívida como um problema 

técnico de desequilíbrio macroeconômico. 

As transformações econômicas por meio da transnacionalização financeira alimentam 

uma interpretação comparativa histórica que leva ao entendimento acerca dos períodos de 

crescimento do capital no século XX. Os períodos anterior e posterior à década de 1970 são 

traduzidos por duas formas, logo, de organização social produtiva. A cada período forças 

sociais produtivas passam a institucionalizar práticas e a criar formas de Estados (ampliados) 

dados os seus intentos na organização do capital. Esse método superestrutural coxiano permite 

compreender os pontos de mudança das estruturas históricas. Em soma a essa lógica, 

Callinicos (2010) afirma que o sistema econômico político mundial após a década de 1970 



170 

 

iniciou um longo período de superacumulação e expansão de riqueza, assim como sua 

concentração. Em diálogo com Brenner observa-se desde 1970 há uma desaceleração 

produtiva (economia real) dentro das principais economias mundiais, que em versão contrária 

aumentam a capacidade de consumo e de crédito das suas sociedades. Antes de qualquer 

conclusão, Callinicos defende que o período anterior a 1970 foi um ponto fora da curva, em 

termos de crescimento mundial. Como afirma: 

 

A este respeito, o longo boom econômico é indiscutivelmente um  “benchmark”, e o 

período subsequente é evidentemente diferente dele, não apenas pelo esfriamento 

das taxas de crescimento, mas porque, antes da crise atual, foi registrado por três 

grandes recessões globais em meados da década de 1970, no início da década de 

1980 e também no início da década de 1990(CALLINICOS, 2010, p.53 tradução 

nossa).
118

 

 

 

Logo, estaríamos, desde 1970, no quadro de normalidade do capital, em termos de crises e em 

termos de crescimento. Pensar-se-ia que os períodos de crises são superados por extremas 

expansões de investimentos, todavia, as ações crônicas das crises financeiras, desde o fim do 

período de controle de capitais em Bretton Woods, não podem ser tratadas como algo inerente 

ou natural ao circuito das práticas econômicas. Forma-se, logo, uma superacumulação frente a 

necessidade de lucro constante em indução ao quadro de competitividade elaborada no cerne 

da expansão dos investimentos financeiros e expansão do crédito em caráter transnacional. 

Não são as escolhas racionais úteis dos agentes em um dado mercado que condicionam os 

momentos de expansão e retração do espaço de formação do capital. Essa lógica não se traduz 

em uma inerência natural do sistema capitalista, mas a uma construção social-histórica 

determinada pelos interesses definidos em termos de poder material e simbólico pela 

plataforma de controle e produção do capital. Harvey (2010) explora essa preocupação. 

O re-arranjo de formas sociais produtivas pelo neoliberalismo dentro do modo social 

de produção capital propiciou a construção de uma nova ordem mundial movimentada pelas 

finanças transnacionais. O neoliberalismo, enquanto um arranjo defendido por uma situação 

econômica de eficiência e benefícios, não é um resultado catalítico a partir das racionalidades 

individuais atomizadas. A construção thatcherista da T.I.N.A (there is no alternative) não 

pressupõe uma construção racionalizada ótima na condução do desenvolvimento das 

                                                 
118

In this respect, the Long Boom is unavoidably ‘a benchmark’, and the subsequent period is evidently different 

from it, not simply because of the slowdown in growth rates but because, before the present crisis, it was 

punctuated by three major global recessions, in the mid-1970s, the early 1980s and the early 1990. 

(CALLINICOS, 2010, p.53) 
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sociedades. Em todos os seus contextos e construções sociais, o neoliberalismo se apresenta 

como um projeto político para condução da “racionalidade” econômica.  

Assim, “the effects of these processes would be both to increase the mass of profits 

and to reduce the amount of capital, thereby causing the rate of profit to rise. They imply 

considerable restructuring and reorganization of capital (...) To a larger extent, neoliberalism 

represents the political and ideological framework in which such restructuring has occurred” 

(CALLINICOS, 2010, p.69). Por essa construção, o neoliberalismo é um projeto político, o 

qual cria ou tem recriado as condições para o contínuo processo de liquidez e de construção 

de medidas para avançar o processo de produção, acumulação e concentração do capital. Bem 

como assegurá-lo. Em sua razão transnacional, hoje, não está vinculado, o neoliberalismo, ao 

registro político de um Estado, ou grupos de Estados, em seu sentido ampliado.  

Reservada às transformações sociais produtivas no eixo EUA-GRB, a construção 

proveu a forma para a multiplicidade de práticas e ideias, as quais reforçam o paradigma 

neoliberal por meio da sua principal ferramenta material-produtiva: as finanças 

transnacionais. Com essa construção política para a expansão do crédito e a indicação de uma 

nova forma para a produção do capital movido pelas finanças transnacionais são, pelo menos, 

duas as condições para a sua completude: o enclausuramento político-econômico da força de 

trabalho, bem como as circulações das crises financeiras internacionais elaborando novas 

oportunidades para a circulação do capital superacumulado, materializando as condições 

necessárias para uma expansão material e de domínio político sem precedentes. Nesse arranjo 

as finanças transnacionais não são um fim em um amplo processo de expropriação e 

ampliação financeira. Essas finanças são um elo de sustentação para a reprodução de um 

sistema social produtivo movimentado por um modus operandi neoliberalizante que edifica 

condições desiguais para a reprodução do capital, assim como para a sua concentração. Como 

observa Chomsky em Réquiem for American Dream, em espaços de elevada concentração de 

riqueza há desvios favoráveis à concentração e endurecimento do poder. Nessas 

considerações, o projeto político neoliberal cumpre suas etapas elaborando as crises e criando 

as condições espaciais necessárias para a circulação do acúmulo passivo de capital por meio 

de uma ordem bursátil de produção. O desafio maior é compreender a posição da China 

dentro desta roleta financeira internacional e, ainda, a questão geográfica da acumulação 

desigual a qual aponta a América Latina, assim como outras regiões empobrecidas, em zonas 

relevantes para a sanidade financeiro-bancária do China. 
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4.5 O Capital Líquido e a condição perene das expropriações para a circulação do 

capital portador de juros 

 

A avançada re-regulamentação financeira na América Latina, nas ex-Repúblicas 

Socialistas Soviéticas e em Ásia cumpriram, historicamente, uma solução ao superacúmulo do 

capital em função da tendência ao capital líquido nas economias avançadas, conforme destaca 

Arrighi (2013) e Overbeek (1993).  A transformação global em favor do neoliberalismo pós 

1980 suplantou a ordem do bloco histórico keynesiano anterior e criou espaço para o 

neoliberalismo disciplinador, o qual executa as expropriações necessárias para a circulação de 

capital e oferta apenas uma única possibilidade de governança por meio do símbolo 

atomizado do mercado. Gill (2008) defende que esse momento ou estágio equivale a uma 

nova etapa da revolução passiva em nível sistêmico pelo fato da restauração do capitalismo no 

mundo no mundo pós-soviético ter sido operar como uma instantânea e irreversível transição 

por meio das terapias de choque como elemento de socialização da ex-europa socialista em 

um novo palco, agora, vinculado aos desejos do capital financeiro. 

Para entender a condição líquida do capital, que Chesnais (1995, 2005) aponta 

enquanto ampliação do capital bursátil ou portador de juros, deve-se retomar Marx119. Assim, 

para entender o retorno do capital à sua forma líquida observa-se quando não se há certeza de 

retorno conforme o investimento no quadro alinhado à produção/troca. Assim, aplicam-se 

como meio de aumentar a sua liberdade e flexibilidade. Entretanto quando não há expectativa 

desse aumento, tendem, os investidores, a preferir a sua forma líquida [D-D]. A maturação de 

um certo capitalismo em uma certa região tende a levar a opção da preferência pelo capital 

líquido. Essa preferência pode ser movida pelas tendências ao decrescimento da taxa de lucro 

por meio da saturação produtiva doméstica, assim como em função da competição produtiva 

internacional. Por isso Arrighi (2013) defende que Holandeses, britânicos e Americanos se 

financeirizaram com um propósito político-econômico movidos por pressões inerentes ao 

processo de acumulação de capital. Processo que ocorre dentro de um sistema que se define 

por uma tendência ao decrescimento do lucro em uma alçada produtiva, a despeito das suas 

passadas expropriações para concentração e acúmulo de capital. As Rendas não consumidas e 

os Lucros não reinvestidos na estrutura real da economia produtiva alimentam essa ordem 

bursátil. 

                                                 
119 Uma breve observação de Chesnais (2005, p.35), resume o entendimentos: “esse capital busca ‘fazer dinheiro 

sem sair da esfera financeira, sob a forma de juros de empréstimos, de dividendos e outros pagamentos recebidos 

a título de posso de ações e, enfim, de lucros nascidos de especulação bem-sucedida”.  Forma-se a papelarização 

da economia. 
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A despeito da comparação histórica apresentada por Arrighi (2013), a recente 

transnacionalização do capital é um novo exemplo de ecletismo do Sistema Capitalista, 

rompendo com a histórica relação de um capital produtivo e/ou financeiro doméstico para a 

ampliação do seu acúmulo e expropriação em alçadas múltiplas internacionais, o que tende a 

reforçar os argumentos estruturais dos defensores das economias mundo como um espaço uno 

para produção e ampliação do capital. Há, nesses termos, apenas um único capital financeiro 

criando as condições expropriativas necessárias para a sua expansão contínua, bem como para 

a resolução dos problemas inerentes determinados pela superacumulação. Essa preocupação 

permite convidar a economia da China ao caso para avaliar a condição e a participação do seu 

capital financeiro no palco global das finanças, assim como do paradigma neoliberal, pensado 

enquanto um projeto político em formação de um bloco histórico que sedimenta os pilares 

transnacionais de uma hegemonia executada pelo capital portador de juros. Ora, por meio dos 

Estados há algo que se comunica para fazer o capital fluir em sua forma líquida pelo acúmulo 

especulativo ou em direção a sua forma produtiva. Hoje a forma líquida se desordena no eixo 

ocidental de acumulação, o que via China capitalista executa-se nas mesmas linhas que 

entram no quadro de ação das grandes finanças para o seu processo de expansão, mas com 

derivações políticas distintas para solucionar as demandas de investimentos por meio 

superacumulação propiciada dentro da esfera financeira da rede chinesa de Policy Banks 

Nacionais de Desenvolvimento, ou dos Policy Banks, que atuam desde a década de 1990 a 

favorecer os projetos pontuados pelo Conselho de Estado. Seus objetos internos ou grupos 

internos comunicam-se mais efetivamente com o seu governo do que no ocidente, onde 

aparenta haver mais disputa e menor efetividade para alocação material de um capital variante 

abstrato. A questão que se pontua é a saber o tom da transnacionalidade do capital da China a 

fluir dentro e fora do seu território virtual-especulativo. Grandes desafios estão à frente por 

saber da condição obscura da ordem do Shadow Bank System da China, bem como no caráter 

do mercado interbancário, sendo este uma peça importante para a securitização dos produtos 

derivados dos empréstimos sem performance. 

A condição da expropriação perene executada pelo capital é melhor sintetizada por 

Harvey em seus argumentos acerca dos limites do capital e suas dinâmicas para criar 

estabilidade à acumulação financeira. A interpretação acerca dessa contenda não permite 

pensar que a crise do modus neoliberalizante, que tanto reforça as finanças, venha a implicar 

no derradeiro fim do projeto político neoliberal. Tal projeto de classe capitalista 

(transnacional) desde 1970 fez suas mudanças ortodoxas, draconianas, para restaurar seu 

poder e, para Harvey (2010, p.18), “não há nenhuma evidência de que ele está morto (...) e as 
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crises financeiras servem para racionalizar as irracionalidades do capitalismo”. Essa 

ordenação só se tornou possível por meio de uma rede financeira global dentro das revoluções 

de produtos e investimentos a partir de meados da década de 1980. Os turnos dos 

investimentos passaram a ligar Londres a Nova Iorque sem barreiras técnicas e logísticas ao 

fluxo de capital. A partir desse quadro o capital flutua pelos circuitos de acumulação em favor 

da disseminação de riscos em busca de taxas de retorno maiores em sentidos plenos 

especulativos. O cenário forjado pelas re-regulamentações financeiras permitiu que o fluxo de 

capitais, no ocidente, construísse novos canais para o contínuo processo de expansão de 

investimentos em mercado de futuro por uma indução interna atrelada à inflação dos ativos 

nos mercados das nações desenvolvidas. A diversificação dos investimentos era 

compreendida como uma estratégia para assegurar a qualidade dos ativos mais procurados, 

como na organização de fundos mútuos, os fundos de pensão e dos fundos de dívidas 

compartilhadas (como os hedges funds sobre os financiamentos industriais, bem como os 

financiamentos das famílias com bens de consumo duráveis). 

A observação sobre a circulação do capital financeiro em uma plataforma 

transnacional implica observar a abstração basilar para a formação e para a expansão do 

capital, primariamente organizada por Karl Marx. A transformação do dinheiro em capital, 

por meio de uma condição produtiva e expropriativa, dá a condição do valor condicionado ao 

mecanismo da exploração da força de trabalho como égide da composição material do capital. 

A forma geral dessa composição Marx (2011) expressa nos Grundisses por D-M-D, ou a 

forma mais geral do capital. Essa abstração permite compreender a forma que o dinheiro se 

torna capital; e como o possuidor de dinheiro (isto é, o possuidor de mercadorias) se torna 

capitalista. Marx toma o “D” como ponto de partida para pensar sua posterior configuração 

como trabalho social geral. Não reconhecendo a equivalência, no processo, de ambos os 

“D`s”, o trabalho social geral, no circuito de formação do capital, permite uma volta por meio 

de uma grandeza de valor maior. Por isso afirma “na medida em que o dinheiro sempre 

descreve esse circuito, ele é valor que provém da circulação, que nela entra novamente, nela 

se perpetua (conserva) e se multiplica” (MARX, 2011, p.23).  

Nesse sentido, “D” no processo de circulação é uma mercadoria que acrescida de 

outros valores permite, em um processo produtivo, organizar e acumular o capital. Por isso 

Marx afirma que “o ponto de partida é ao mesmo tempo ponto de retorno”. Nesse sentido, não 

se altera a qualidade, mas a grandeza do valor. “Em D-M-D`, o valor de troca aprece tanto 

como pressuposto quanto como resultado da circulação” (Idem, p.24). Valor que se conserva 

e aumenta em razão do processo vinculado a condição social do trabalho que permite a 
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multiplicação. Assim, na abstração D-M-D` a mercadoria é apenas uma forma diferente de 

valor de troca e o “dinheiro é em si e para si a forma de existência autonomizada do valor de 

troca, mas também a mercadoria aparece aqui somente como veículo de sua incorporação” 

(Idem, p.25). Em uma redução da abstração apenas para compreender a relação entre os 

valores de troca, a excluir a mercadoria, D-D` permite pensar o valor produzindo valor, mas 

sem a condição social quer permite a criação do mais valor. Aqui é o capital em uma condição 

abstrata de valor que se conserva e se expande.  A questão da renovação do ciclo, segundo o 

autor, D-M-D`, tem impulso para a sua renovação. O ciclo não se fecha com o uso da 

mercadoria ou o consumo do valor. “é o possuidor de dinheiro (ou o possuidor de 

mercadorias, pois o dinheiro somente a forma transformada da mercadoria) que faz com que 

seu dinheiro ou o valor possuído sob a forma de dinheiro percorra o processo D-M-D`. 

Em alusão a Smith, aponta-se para a importância do dinheiro como pavimento para o 

poder, como condição para tal e como meio no qual mercadoria/trabalho/serviço podem ser 

consumidos. Marx, por outro lado, afirma que a acumulação D-M-D serve para a acumulação 

infinita como um processo sem limites, sem fim. Uma vez que em M-D-M o consumo do 

mais valor é tido no último ponto quando a mercadoria sai do seu valor de troca para o 

consumo. No caso do capital pelo capital D-D’-D”-D há uma evolução do valor que extingue 

o processo social do valor, como condição histórica capaz de materializar nas relações de 

troca a possibilidade do capital se configurar como tal por meio de um mais-valor. E esse 

“mais” e um mais social, primeiro quanto a questão social do capital, segundo quanto a 

estrutura social do sistema do capital. Enquanto Smith naturaliza a sociedade, Marx a entrega 

às suas estruturas sociais produtivas, sejam essas ligadas à expansão do caráter produtivo que 

cria o capital em um processo determinado pela condição social do mais-valor, ou pela prática 

abstrata de uma possibilidade de criação do capital apenas pela relação D-D`. Para ambas, na 

plataforma do capital produtivo ou na plataforma do capital rentista/financeiro, permite-se 

afirmar que “a necessidade que o valor de troca satisfaz é aquela do enriquecimento como 

tal”. 

Pela observação de Harvey (2010, 2013), como o capital é um processo, o seu 

interrompimento implica em perdas generalizadas, tanto na estrutura produtiva a se pensar os 

valores condicionados aos fatores de produção, quanto na estrutura financeira, pensando na 

condição do valor dentro dos ativos comercializados no presente na expectativa de ganhos 

futuros. Nessa linha, enquanto este processo se interrompido leva a perdas, a sua aceleração 

tem como objetivo acelerar também o retorno, ou seja, o lucro. A circulação do capital 

implica, logo, em um movimento espacial produtivo ou de ativos, por meio de depósitos e 



176 

 

saques em locais distintos que podem influenciar na construção material em um novo espaço. 

E a intensidade, se movida por razões produtivas ou por razões especulativas, o seu aumento 

exige a condição perene da expropriação para que o capital não cesse sua circulação. A 

circulação é uma etapa do processo formativo do capital e a sua estratégia plena é a condição 

expropriativa.  

Para Harvey (2010, 2013), em alusão aos argumentos de Marx, as leis coercitivas da 

concorrência determinam, dentro do sistema, a necessidade constante à reinversão de capitais 

na alçada produtiva e na alçada financeira. Todavia, ao regime produtivo a tendência ao 

decrescimento à taxa de lucro é algo que configura como uma barreira social-espacial à 

expansão e avanço do capital, algo que Lênin antes argumentou e compreendera por meio da 

função político-econômica do Imperialismo para o Sistema Capitalista. A ausência de 

barreiras ao Modo Social de Produção do Capital permitiu uma falsa liberdade aos 

investimentos motivados por uma necessidade contínua de ganhos. Assim, “na ausência de 

quaisquer limites ou barreiras, a necessidade de reinvestir a fim de continuar a ser um 

capitalista impulsiona o capitalismo a se expandir numa taxa composta” (HARVEY, 2010, 

p.45). É uma procura constante pelo reinvestir do capital que faz ser interminável o 

desmantelamento de fronteiras e barreiras ao fluxo potencializado de riqueza por meio da 

produção do valor desenfreado pelas finanças transnacionais. Cria-se, logo, a contenda social-

econômica para absorção do capital bursátil, o qual caminha em um ritmo distinto de 

acumulação frente as condições materiais históricas capazes de alinhar a riqueza por meio da 

condição social do trabalho. Na ausência de uma realidade produtiva, o capital bursátil se 

multiplica e em uma taxa composta que ainda mais potencializa a necessidade para sua 

materialização. 

As condições limites para a acumulação, desde os arranjos inicias do Sistema, são 

solucionados pelo processo de expropriação/despossessão, o qual tende a apartar os 

determinantes produtivos motivados por razões não econômicas do processo de organização 

da produção ou dos investimentos financeiros120. O ato da despossessão, na cunhagem do 

Sistema Capitalista, pariu campo para a acumulação primitiva do capital. Esse processo, bem 

apresentado por Polanyi (2000), representa na condição histórica pelas Leis dos Cercamentos, 

na Grã-Bretanha, como início de um processo voltado para a reorganização do espaço social 

                                                 
120 Frente a esse cenário de cessamento da circulação, seis são as barreiras potenciais ao capital para sua 

acumulação: 1 – capital inicial sob a forma de dinheiro insuficiente; 2 – escassez de oferta de trabalho ou 

dificuldades políticas com essa; 3 – meios de produção inadequados, incluindo os chamados limites naturais; 4 – 

tecnologias e formas organizacionais inadequadas; 5 - resistências ou ineficiências no processo de trabalho; e 6 – 

falta de demanda fundamentada em dinheiro para pagar o mercado. 
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produtivo (firma-se a propriedade privada) e como primeiro passo para a formação das forças 

sociais produtivas dentro do sistema do capital. Esse processo não se desenvolve em caráter 

natural. Depende, logo, das interações sociais para que os arranjos expropriativos possam ser 

construídos. Alinhando às ideias de Polanyi (2000), o processo de commodificação como 

forma de eliminação de todas as condições e práticas orgânicas de uma sociedade, são 

preocupações também trabalhadas por Pijl (1998).  Conforme: “enquanto a subordinação das 

relações sociais ao nexo do dinheiro, toda a fragmentação da vida e das capacidades das 

pessoas em itens de mercado ou comercializáveis, logo desenvolvem-se de forma dialética, a 

unidade da existência produtiva e reprodutiva continuamente destruída” (PIJL, 1998, p.12).121 

Dessas forças, a condição dialética entre o arranjo do trabalho e o arranjo burguês 

capitalista sobre o controle dos meios de produção, para Marx, movem a história por meio de 

variações constantes em processes dialéticos nos quais os meios expropriativos são 

apresentados para abrir espaços ao grande capital frente a necessidade social-econômica do 

reinvestimento produtivo e/ou lucrativo. Entretanto, o que observa Harvey (2010) é uma 

condição constante acerca das ações expropriativas/despossessivas em caráter composto, a 

qual hoje é superestruturada pelo capital financeiro.  

Para Chesnais (2005) houve uma grande descompartilmentalização, criada pela 

integração internacional das finanças operadas pelas práticas políticas da re-regulamentações 

financeiras. Resultado: a interconexão em tempo real que dá as condições de crescimento em 

taxa composta. Harvey (2006, 2010), Grewal (2008) e Chesnais (2005) se completam por 

esses argumentos. Do processo das re-regulamentações, à expropriação do capital financeiro 

das nações em desenvolvimento, há um amplo processo de operações em favor da 

mundialização das finanças, entretanto é necessário avaliar onde está a China nesta 

mundialização. Como destacado, essa mundialização, operada por um fluxo de capital 

transnacional, é a condição superestrutural para que os agentes econômicos na esfera 

financeira possam coordenar um fluxo de trocas e circulações favorável para a acumulação e 

favorável à materialização dos investimentos originais da ordem virtual. Nesses termos, a 

desregulamentação ou liberalização monetária e financeira (re-regulamentação); a 

descompartimentalização dos mercados financeiros nacionais e a desintermediação (antes 

apenas bancos na operação de crédito, agora qualquer investidor institucional) é uma ordem 

em favor das constantes expropriações financeiras e produtivas para que capital portador de 

                                                 
121 while the subordination of social relations to the cash nexus, and the parcellisation of people’s lives and 

capacities into marketable items, thus develop in a dialectical fashion, the unity of productive and reproductive 

existence is by and by destroyed 
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juros tenha condições para circular. O fim do controle permitiu que o capital circulasse, mas 

em ordem restrita por não permitir que os emergentes, por exemplo, pudessem receber mais 

de 15% desse fluxo (CHESNAIS, 2005).  

A exclusão do sul global como plataforma para a acumulação financeira é trabalhada 

em um contexto tradicional da estrutura reacional da base centro-periferia. Entretanto, apesar 

de compreender a relevância dessa abstração prebschiana, a materialidade dessa estrutura é 

bem explorada pelas investigações de Mckeen-Edwards e Porter (2013), que  discutem a 

condição transnacional das associações financeiras, as quais representam o patamar principal 

para a organização do poder global das finanças a partir de uma estrutura privada de 

interesses. Como preocupação, os autores defendem que o poder se estrutura em uma rede 

transnacional. E para regular essa imensa rede de interesses há uma ordem multiplicada por 

meio de associações privadas de caráter transnacional em favor do capital financeiro. 

Presumem que para o poder do capital ser consistente no sistema internacional é preciso ser 

coordenado e, nesse sentido, a rede transnacional do capital é forma para esse objetivo global. 

Por meio do Yearbook of International Associations os autores apresentam associações 

financeiras e as organizam por regiões, das quais a Europa e os EUA apresentam 2/3 das 

associações transacionais encontradas. Quanto à forma de atuação, essas associações são 

plataformas para influência sobre as autoridades públicas; 2 – produzem novos mercados e 

expandem os existentes por meio de novos produtos das alçadas financeiras; e 3 – trabalham 

no fortalecimento das capacidades dos atores financeiros que fazem parte da associação. 

Frente ao tipo de associação, as bancárias, de seguro, de contabilidade e de micro-finanças são 

as linhas principais que podem ser consideradas. Dessas associações, Institute of International 

Finance, Global Financial Market Association, International Swaps and Derivatives 

Association e International Accounting Standards Board são a linha de frente em função da 

sua escala e da eficiência política. Outras mais formam parte do grande processo de 

governança do capital financeiro por meio da ordem privada de interesses. Listam-se: 

Counterparty Risk Management Policy Group, Group of Thirty (G30), World Federation of 

Exchanges, International Capital Market Association, Financial Leaders Group, Emerging 

Markets Traders Association,  Alternative Investment Management Association, e 

International Investment Funds Association.  

Segundo os autores, não há um ranqueamento em relação a essa grande soma. Apenas 

a percepção acerca da capacidade de ação e efeitos gerados a partir da força de organização, 

de lobby e de compartilhamento de informações em trânsito direto com as principais 

Organizações Financeiras Internacionais (FMI, Banco Mundial), com o US Controller of 
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Currency, o Banco da Inglaterra, o Banco do Japão e, fundamentalmente a participação no 

desenvolvimento dos acordos de Basileia. Quanto à Basileia, o Institute of International 

Finance é o principal interlocutor e revisor das decisões apresentadas as quais são ora 

refutadas por posicionamentos contrários e ora defendidas por meio de arranjos estatísticos, 

deixando sob segunda ordem a questão fundamental acerca do controle de capitais. Como os 

princípios de conduta arregimentados por meio do Instituto são, hoje, a plataforma central de 

fala do capital privado na alçada financeira, urge-se observar o trânsito da China, por meio de 

sua rede de bancos de investimento e desenvolvimento, nessa amalgama global pelo poder das 

finanças transnacionais. A despeito da necessidade em aproximar China desse amplo palco 

das finanças globais, o problema da transnacionalização do capital antecede a primeira 

exigência, por saber que transnacionalização não se firma apenas como uma alcunha 

qualitativa ao movimento do capital financeiro. A questão da transnacionalização precisa ser 

pensada como plataforma social-produtiva para o favorecimento do capital transnacional 

como condição fundamental de sobrevida do sistema capitalista em um modus 

neoliberalizante.  

Overbeek (1993) defendeu que as frações históricas do capital são capazes de 

apresentar as mudanças necessárias para o contínuo processo de ampliação do capital. Pensar 

que há sempre a necessidade constante de multiplicação e, por isso, a constante mudança para 

se favorecer a circulação do capital por meio de novas políticas que busquem (re) 

regulamentar as condições para essa circulação. O capital precisa reduzir-se à forma de troca, 

ao menos e se nem todas as coisas estão para as trocas, novos regimes passam a ordenar um 

quadro distinto de redução à commoditie para que coisas sejam bens em uma espiral constante 

de troca. Um amplo balcão de negócios expropria e commodifica novos produtos, até mesmos 

as dívidas das famílias, posterior às suas poupanças, para a ampliação dos meios para a 

circulação do capital. Nesse palco a estrutura se define pelo processo de circulação e 

acumulação do capital; a agência se define pelas forças sociais concretas que tem origem nas 

esferas dessa produção líquida. Pensando a economia chinesa nesse desenho aplicado por 

Overbeek (1993), a condição estruturante e os agentes sociais produtivos são uma base para 

ler a relação entre China e o capital transnacional por práticas neoliberais. A concordância ou 

discordância sobre a condição chinesa emergirá por investigações e por meio da história122. 

                                                 
122 Overbeek (1993) não representa as estruturas históricas como Arrighi (2013) em um sentido braudeliano. Mas 

o autor trata dos períodos hegemônicos por meio dos arranjos de controle para o capital. Por aí afugura os 

seguintes momentos hegemônicos: liberal o internacionalismo liberal (XIX); monopolismo de Estado (pós-

1918); corporativismo liberal (pós-1945); neoliberalismo (pós-1970). 
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A discussão de Gill (1995a), retomando-a, acerca da condição de vigilância das 

estruturas históricas do capital transnacional por meio de uma ordem neoliberal amparou a 

preocupação sobre as condições para a transnacionalização do capital. Por esse meio se 

aproxima da abstração de Cox sobre as formas de Estados, visto que permite discutir as novas 

formas de Estado, em um neo-funcionalismo, erguido por meio do discurso neoliberal. Logo, 

para o autor, integrando o nível macro e o nível micro das ações econômicas, o Estado vem a 

ocupar um espaço de desdobramentos relevantes para o modus neoliberal. Modus que, a partir 

do nível macro é desdobrado, também, por meio das capacidades materiais arregimentadas 

pelas Associações Financeiras Internacionais. O novo tipo de Estado que Gill (1995a) trabalha 

está voltado para um papel em favor do processo de acumulação de capital em um palco 

totalizante. Isso é o que Pijl. (1998) discutiu por defender que no processo de acúmulo de 

capital o Estado é a plataforma central que garante, coercitivamente, as condições para a 

circulação do capital. Em um arranjo de expansão composta, o novo tipo de Estado neoliberal 

não é mínimo quanto a sua participação econômica. Logo, é mais exigido para favorecer as 

condições viáveis à circulação do capital portador de juros por meio dos ativos em um palco 

financeiro a gerenciar todos os problemas criados por esta plataforma líquida de riqueza. 

Os choques ao capital por meio de mecanismos de controle são avessos à necessidade 

para estabilizar a condição de circulação necessária, seguindo o que Harvey desenhou a 

respeito da taxa composta do capital na sua condição líquida. Por isso Gill (1995a, 2000)  

concorda com van der Pijl (1998, 2012) acerca da forma sobre a acumulação de capital como 

um processo global permeando, estruturalmente, o espaço da América do Norte, a Europa 

Ocidental e o Sul da Ásia. E afirma:  “A identidade entre estados particulares e o capital 

transnacional, e entre a autoridade política e o território tem se tornada mais complexa e 

menos clara. Há uma sociedade civil global emergente na qual há um amplo grau dominado 

pelo poder e pela influência dos agentes do capital transnacional” (GILL, 1995a, p.10 

tradução nossa).123 

Para materializar essa sociedade civil global apontada as grandes operadoras dos 

fluxos de capital no entremeio dos fundos (hedge, pensão e mútuos) as associações 

financeiras, das quais listadas, preenchem a preocupação neogramsciana da ordem do capital 

transnacional. E a despeito da inovação para lidar com o capital, a nota constante é a busca 

                                                 
123

 “the identity between particular states and transnational capital, and between political authority and territory 

is becoming more complex and less clear cut. There is an emergent global civil society which is to a large degree 

dominated by the power and influence of the agents of transnational capital”. (GILL, 1995a, p.10) 
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por meios de securitização commodificando os contratos anteriores como formas de 

alavancar/capitalizar as dívidas não honradas, sejam essas dos Governos nacionais, das 

empresas e inclusive dos cidadãos por meio dos pacotes subprimes. A China defronte a este 

cenário contempla a existência de um ator distinto: os Policy Banks. 

Nos limites do argumento, Gill (1995a) trabalha os mecanismos do controle e da 

punição àqueles Estados que não favorecem a circulação do capital financeiro. Todavia não 

discute o porquê desse quadro ser tão valorizado e buscado pelos atores privados dentro das 

finanças globais. A razão para essa resposta está em Harvey, quem melhor amplia as questões 

acerca da condição geográfica para a circulação e ampliação do capital. Ademais, como ponto 

fundamental, os Estados neoliberais tratam do aumento das práticas de vigilância para regular 

a nova sociedade de mercado e a exercer um controle social em períodos de mudanças sociais 

brutas, aceleradas e determinadas pelas práticas expropriativas. As expropriações para o 

capital transnacional criam um clima de investimentos/financiamentos por meio de 

readequações das ações dos Estados, os quais condicionam suas estruturas sociais produtivas 

para que haja espaço atrativo ao capital. Daí a importância em se avançar nos mecanismos de 

controle e monitoramento a partir do papel dos Estados, pois há uma forma para se garantir 

informações como assets em uma condição constante necessária para ampliar os 

investimentos financeiros e, ainda, eliminar os riscos.  

É relevante caminhar com as ideias de Gill (1995a, 1995b), as quais estão voltadas 

para tratar dos derivativos e dos riscos em função da transnacioalização do capital a partir da 

década de 1980. Esse processo criara duas ordens expropriativas. A primeira em função da 

condução social produtiva do capital, a qual apartara a economia produtiva da direção do 

crescimento econômico sobre a expansão do sistema capitalista. Essa apartação elimina forças 

sociais produtivas alinhadas ao mecanismo social da produção, no sentido fordista de 

produção. Em outro momento de expropriação, o Estado, em caráter das ações localizadas 

para a sua sociedade, executa um papel reenderaçador ao capital transnacional, o que 

favoreceu a mundialização das finanças, conforme Chesnais (2005). Essa mundialização 

reforçou a necessidade de um novo tipo de Estado, o qual firma-se por um propósito 

neoliberal a favorecer espaço e condições para a multiplicação do capital financeiro ao mesmo 

tempo que busca solucionar o descontrole da taxa composta reservada à condição líquida do 

capital. O Estado Nacional, por meio de governos sob orientações as políticas quais for, é o 

elo para a condução expropriativa perene, a qual, em Harvey, assegura a ampliação das 

finanças e atenua a expansão composta possibilitada dentro da alçada financeira de produção 

do capital. Para o neoliberalismo operar, enquanto um paradigma de orientação política 
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econômica, é necessário um Estado. E, em favor da multiplicação e busca pela estabilidade de 

condições à circulação do capital, esse Estado precisa impor e determinar as condições 

necessárias para que o fluxo do capital não cesse a possibilitar que todas formas de esperança 

líquida atida aos caminhos especulativos passem, em segundos, a se somar apenas como 

grandes pilhas de papel.  

No processo de antecipação como a carga multiplicadora dos riscos, os governos dos 

Estados afiançam o capital financeiro e o capital transnacional, pois, ainda, são os 

emprestadores de última instância. Esse caráter cria uma socialização dos riscos que expropria 

o Estado de sua condição de direto à sociedade, por privar-se em ações reservadas à 

estabilidade do capital transnacional. A atividade dos governos nacionais está reordenada em 

favor da manutenção e do fortalecimento desse quadro e, em síntese: the problem here, then, 

is the way that the pace of financial innovation, in the context of intense competition, 

threatens to self-destruct in the absence of meaningful regulation - and the global financial 

system is only as strong as its weakest link (GILL, 1995a. P.32).  

Essa colocação provoca a atividade financeira da China. Enquanto na década de 1990 

a China estava na contramão do processo de re-regulmantação financeira, a partir da 

internacionalização do capital Chinês exige-se uma nova observação e leitura, seja pelos 

desdobramentos desse capital em áreas distintas do sul global, ou pela condição na qual o 

governo na China conduz a expansão desse capital organizado a partir das condições 

necessárias para a sua multiplicação por meio de um agente de controle.  

No ocidente o capital transnacional é amparado por uma ordem múltipla, a qual 

combina uma survelliance em multinível: Organizações Financeiras Internacionais (FMI, 

Bank for International Settlements, entre outras); as Associações Financeiras Internacionais 

(Institute of International Finance, Global Financial Market Association, International Swaps 

and Derivatives Association, entre outras); e o tipo de Estado neoliberal. Há, logo, a 

promoção do interesse pelo capital transnacional para sua livre circulação, reduzindo as 

barreiras legais e físicas para a sua circulação em uma ampla expropriação/despossessão 

global124. All of this would presuppose the mobilisation of a collective and highly 

differentiated political will at local, global, national, regional and international spheres of 

political life (GILL, 1995, p.45).  Como defende Gill, para que tal arranjo transnacional se 

funda, não apenas as ações diretivas do paradigma neoliberal por meio da rede intelectual ou 

                                                 
124 Não se deve esquecer o papel ainda desempenhado pela Bilderberg  Group a Comissão Trilateral que desde 

1970 angariam o lobby global das re-regulamentações, como bem defendem Gill e Law (1989) e Gill (1991). 
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das ideias abstratas são capazes de sustentar tamanho arranjo social produtivo. Investment 

banking and financial services became the hottest industry, spreading a new acquisitive ethic 

throughout society. In contrast to the organized, regulated life of the corporate liberal era, 

neo-liberalism has ushered in the quest for profit at unprecedented levels of risk 

(OVERBEEK, 1993, p.20). Por outro lado, a breve observação sobre a ordem bancário-

financeira da China leva a uma imagem distinta, a qual congrega um elevado controle sobre 

as práticas de descentralização financeira, criando um modelo novo para a expansão do 

capital financeiro com uma ordem de survelliance a partir das instituições que formam o 

próprio governo do Estado chinês. 

Essa colocação exige pensar que a hegemonia está na prática consentida que reforça o 

bloco das finanças que nasce a partir da década de 1970. Agora, a China se expandindo por 

meio desse quadro de ações de derivativos e de securitização retoma e alimenta o quadro 

neoliberalizante das finanças. China não inova, em termos econômicos objetivos. Ao sistema 

bancário a necessidade permanece uma: liquidez e equidade de capital. Não há diferença 

nesses termos. Executa pari passu a ordem do dia em um quadro neoliberal por meio de um 

mecanismo de controle ainda mais relevante para a expansão e securitização do capital 

líquido. É mais efetiva pois para o neoliberalismo financeiro acontecer, o mecanismo de 

controle em seu favor deve ser rígido. Eis a China com a rigidez mínima necessária para 

garantir meios para que o capital flua, desintoxicando a cada momento as dívidas internas do 

Estado fazem o capital ser ampliado em uma taxa composta movida pela força do governo em 

alocar os investimentos em uma corrida contrária à inflação dos ativos em Shangai e Hong 

Kong. A despeito das possíveis discussões sobre China enquanto um ator neoliberal, há a 

necessidade de se considerar as mudanças estruturais globais e ordens mundiais tanto pelo 

quadro normativo ético, ideológico e prático, assim como pelas dimensões materiais práticas. 

Se pela linha ideológica o neoliberalismo é um veio distante dor argumentos políticos das 

lideranças chinesas, a sua condição social-produtiva, que cria materialidade ao capital, causa 

incerteza acerca de uma condição distante das práticas neoliberais erguidas, em um primeiro 

momento, no eixo ocidental. Independentemente do quadro ético-político, o crédito une a 

todos em um regime de acumulação.  

Retomando Cox (1981), as  capacidades materiais e institucionais criam os caminhos 

para a multiplicidade das finanças em caráter transnacional, a criar um sentido de orientação 

de práticas por uma dominação ampla para favorecer a circulação do capital. Sabendo que a 

abertura é a condição primária para a circulação, Harvey defende: 
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Quanto mais aberto for o mundo à reestruturação geográfica, mais facilmente as 

resoluções temporárias para os problemas de sobreacumulação podem ser 

encontradas (...). As crises são reduzidas a pequenas crises de comutação, à medida 

que os fluxos de capital e de mão de obra passam de uma região a outra, ou mesmo 

se invertem, e desencadeiam desvalorizações regionais (que por vezes podem ser 

intensas), bem como os grandes ajustamentos nas estruturas espaciais (tais como o 

sistema de transporte) concebidos a facilitar os fluxos espaciais (HARVEY, 2010, 

p.58 tradução nossa) 125
. 

 

Está posto, via Harvey, uma leitura que brinda as ideias unidas em Gramsci e em Polanyi a 

respeito da restauração do modelo neoliberal por meio dos mecanismos de expansão de 

credito. É a expansão geográfica de uma forma que, politicamente, apresenta-se como um 

modelo que reforça e cria as condições para que a superacumulação não destrua todos os 

valores possíveis do capital. Nesse sentido, China pode ocupar uma posição distinta em 

relação ao neoliberalismo ocidental, pois o governo chinês busca assegurar a qualidade do seu 

capital líquido, mas uma afirmação primária exige demais investigações para, de fato, 

compreender o caráter das finanças chinesas para o capital financeiro transnacional. Em razão 

desse novo cenário para a acumulação de capital e de ordem do capitalismo em nível 

sistêmico, o tipo de Estado neoliberal se ordena conforme as forças sociais transnacionais, 

para além da estrutura nacional de organização social-produtiva. Para Gill (1991) a parti das 

novas dinâmicas da econômica capitalista global – das forças da transnacionalização e da 

globalização financeira – “these forces serve to restrict capital mobility and tend to focus 

international economic activity on export-led growth”. (GILL, 1991, p.287).   

A condição criada para a mobilidade internacional do capital versus as políticas de 

cunho nacionalista, pelo lado das forças sociais produtivas domésticas, pintara a cena da 

transição do modo social de produção do capital, para um viés neoliberal conservador entre as 

décadas de 1970 e 1980. A partir desse cenário, as forças sociais produtivas do capital 

financeiro criaram a condição transnacional para a circulação material desse mesmo capital, 

bem como ergueram as condições transnacionais políticas para que os espaços para a 

distribuição do capital superacumulado pudesse ocorrer. Nesse ínterim, o crescimento do 

poder estrutural do capital móvel internacional, ou transnacional, perpassa desde as 

tradicionais estruturas e episódios como G7, Plano Baker, Acordos Plaza por um arranjo em 

favor do capital transnacional. A política mundial, ordenada por um novo modo de produção, 

                                                 
125 The more open the world is to geographical restructuring, the more easily temporary resolutions to problems 

of over- accumulation can be found (…).  Crises are reduced to minor switching crises as flows of capital and 

labour switch from one region to another, or even reverse themselves, and spark regional devaluations (which 

can sometimes be intense) as well as major adjustments in the spatial structures (such as the transport system) 

designed to facilitate spatial flows (HARVEY, 2010, p.58). 
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está perto da preocupação de Strange sobre o Casino da economia mundial – especulações a 

curto prazo e condição produtiva a longo prazo são os pilares das reverberações desse amplo 

sistema. Esse cenário cria para Gill (GILL, 1991, 2000a, 2000b, 2008) a forma de um 

mercantilismo às avessas. Nesse mercantilismo, os estados se regulamentam a partir de fora, 

mas mantém-se o sentido da competitividade pelo capital: The result has been a new, more 

outward-looking form of mercantilism, with states competing to provide macro- and 

microeconomic, regulatory, and broader political frameworks to induce long-term direct 

investments, as well as short-term portfolio capital to finance government operations (GILL, 

1991, p.289). 

As observações de Gill (1995a, 1995b, 2008) e Pijl (1998, 2012), acerca da condição 

transnacional das forças sociais produtivas, derivam de Cox e expõem um cenário de 

complementariedade, no qual as estruturas históricas de Cox representa o ponto de partida 

para o entendimento da hegemonia no sistema internacional.  Enquanto Gill e Pijl elaboram o 

aprofundamento dessa inicial apresentação acerca das ordens mundiais e suas inter-relações 

com outros mais atributos das hegemonias sistêmicas. A diferença que permite Gill (1995a, 

1995b) e Pijl (1998, 2012) avançar sobre Cox está na compreensão acerca das novas forças 

sociais produtivas que vem a se arregimentar por meio de um processo social produtivo em 

caráter transnacional. Algo que Robinson (2001) sugere observar apartando a força social 

produtiva do capital nacional da força social produtiva do capital transacional. O 

aprofundamento de Robinson via a unidade Cox/Gill possibilita ampliar as compreensões 

acerca das hegemonias no sistema internacional e, ainda, inovar nas construções gramscianas 

como argumenta Worth (2009). Assim:  

 

Uma abordagem gramscianana diferente pode ser tomada para 

apolítica global que vem a ultrapassar a centralidade da ordem 

mundial e das classes transnacionais. Isso não quer dizer que devemos 

ignorar as inovações fornecidas por Cox e Gill, mas que usamos o 

espírito de suas respectivas chamadas para relatos de inspiração 

gramsciana alternativos da teoria crítica para produzir novas 

investigações teóricas e empíricas (WORTH, 2009, p. P.26).126 

 

  

 A ampliação que Worth (2009) exige, e que o próprio Robinson (2007, 2001, 2005, 2012a) 

busca expor, propõe construir a hegemonia não apenas por uma lógica superestrutural, mas 

                                                 
126 a different Gramscian approach can be taken to global politics that moves beyond the centrality of world 

order and transnational classes. That is not to say that we should ignore the innovations provided by Cox and 

Gill, but that we use the spirit of their respective calls for alternative Gramscian-inspired accounts of critical 

theory to produce fresh theoretical and empirical enquiries (WORTH, 2009, p. P.26). 
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um combinado de práticas e relações entre subalternos e classes diretoras que ainda são 

moldados pelo modo de produção, o que reforça a hegemonia como uma relação orgânica que 

se articula por um complexo de interações em níveis variados de análise a partir das relações 

na esfera social127. Esse arranjo permite pensar a prática financeira como um processo em um 

complexo de relações que reforça a leitura e a prática neoliberal. Esse exercício não se 

determina por meio de um link de ordem, mas por um entendimento de viabilidade da prática, 

aceito e consentido pelos atores com poder econômico/financeiro. Assim, novamente, a China 

como ordem bizarra na organização de partido e de operação econômica é o ápice de uma 

força hegemônica que opera, na atualidade, por linhas financeiras em um cunho neoliberal. 

Não se permite afirmar que China opera uma hegemonia, mas pode participar do consenso 

global para a restauração de uma força hegemônica financeira. Essa plataforma de hegemonia 

pelo consenso, por um arranjo neoliberal ao modo social de produção do capital pelos 

mecanismos financeiros, é um complexo ordenador de forças dirigentes e subalternas. Ambas 

as forças servem, nos múltiplos níveis de análise, como eixos não excludentes em favor da 

circulação do capital expropriativo no cenário internacional movido pelas necessidades 

presentes para a sua circulação contrária ao temor depreciativo. Recuperando Worth (2009) 

no cerne de preocupações sobre os EUA: the emphasis is not how the US state controls a 

system through coercion and consent, but rather how the material forces of neo-liberal 

capitalism – that might have originally been  articulated in different ways in specific national 

and regional contets to manufacture hegemonic forms of common sense (WORTH, 2009, P. 

29). 

A transnacionalização financeira em um regime pós-fordista de produção não é uma 

estrutura econômica catalética, resultante apenas das ordens individuais em razão de ganhos e 

benefícios privados. Como expressado por esse capítulo, a titularidade das finanças 

internacionais no arranjo de crescimento e restauração do Sistema Capitalista operou-se a 

partir da formação do paradigma neoliberal. Não se afirmar que o neoliberalismo se reduz às 

práticas financeiras internacionais, mas a concepção orgânica neoliberal tem sido encampada 

a partir do papel desenvolvido pelos atores principais dentro das finanças transnacionais. A 

condição dessa transnacionalização, logo, é política e essa construção política precisa ser 

compreendida a partir da reformulação das forças sociais produtivas vinculadas ao capital 

financeiro transnacional. O palco social produtivo que hoje molda as estruturas históricas do 

                                                 
127 Observa-se que Worth (2009) presa por inovações nos campos mais atidos à sociedade, como a cultura e a 

religiosidade. Esses, todavia, são termos que precisam ser investigados, em soma a outros demais, que 

reforçariam avanço do pensamento crítico acerca das estruturas mundiais históricas, bem como auxiliariam no 

entendimento das novas formas de resistência  
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sistema capitalista resulta do trânsito e de interesses de inúmeros atores e grupos político-

econômicos. Entretanto, as finanças transnacionais têm apresentado poder e influência 

determinantes ao próprio sistema, uma vez compreendia a necessidade que urge nas 

construções de meios e formas para resolução da pressão da taxa composta de acumulação de 

capital via os diversos produtos financeiros criados para a produção de riqueza via um sistema 

de securitização de dívidas compartilhadas. 

Pijl (1998) já tratava do alerta necessário para se alinhar a forma social produtiva 

titular do capital com os canais e redes transnacionais que vinham a se multiplicar entre 

bancos de investimentos, agências de seguro, bem como as associações financeiras 

apresentadas nesse capítulo. Isso permite afirmar que o capital transnacional é acompanhado 

por uma organização de interesse políticos atado a sua classe transnacional128.  A despeito das 

discussões sobre o sentido do termo ‘classe’, quando se observa o processo de expansão do 

valor que cria o capital, Pijl (1998) retoma Marx para compreender que em cada etapa do 

processo (da commoditie, a forma produtiva, e a forma de dinheiro) as frações sociais 

produtivas que formam parte dessa configuração constroem, também, uma linhagem de 

formação social produtiva. Uma socialização de estrutura a partir de uma divisão do trabalho 

para a formação do capital. Como os três momentos do circuito também representam 

momentos de um movimento internacional do mercado ou de formação do mercado mundial, 

a perspectiva primária da internacionalização do Estado, sustentada por Cox, e a perspectiva 

da transnacionalização do capital, construída por Gill, estão corretas. Observa-se que ambas 

alertam para momentos específicos nos quais forças sociais produtivas estiveram à frente do 

impulso do processo de formação do capital. Nessa linha, pode-se defender que a 

liberalização-laissez/faire do Séc.XIX, o keynesianismo após 1945 e o neoliberalismo do pós-

1970 com a essência de um processo histórico de expansão do capital titularizado por forças 

sociais produtivas encontradas pelas frações do capital. Acerca das frações:  

 

As fracções de capital baseadas nesta divisão funcional seriam, por exemplo, o 

capital bancário e de seguros; diversas formas de capital comercial, tais como o 

comércio bruto e retalhista ou o capital de importação / exportação; Bem como o 

capital produtivo propriamente dito (que inclui, devido à sua verdadeira função de 

                                                 
128

 Classe que é um conceito abstrato para se compreender as socializações e interesses por meio dos arranjos 

sociais produtivos. Mas Pijl (1998) alerta que a ideia de classe no presente não se equivale ao sentido clássico. 

Entretanto defende que nem todo conflito social está reduzido aos fatores de disciplina do capital conforme a 

produção. Mas todos os conflitos são parte, em alguma forma, da estrutura de socialização que esta linkadas aos 

elementos da exploração. 
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valor acrescentado e não meramente distributivo, o transporte) (GILL, 1998, p.52 

tradução nossa).
129

 

 

Por esse meio, as frações do capital financeiro expressadas por um quadro amplo de 

instituições, associações e atores bancários, como os Policy Banks de Desenvolvimento, 

participam de uma expansão expropriativa que cria valor em um processo virtual de riqueza. 

As forças sociais produtivas são, logo, o condensamento das frações do capital que se 

organiza conforme o processo de formação do próprio capital. No regime ou na era neoliberal, 

a condição titular desse processo de formação é desequilibrada por meio das frações do 

capital financeiro aninhadas em forças sociais produtivas transnacionais que multiplicam as 

condições para a expansão da taxa composta desse capital e, por meio da política 

internacional, constroem as interferências necessárias para condicionar espaços sociais 

produtivos à necessidade constante de circulação da riqueza virtual por meio das ameaças 

depreciativas dos ativos financeiros em praças superacumuladas. É a busca constante por 

termos e cálculos para o alcance da eficiência bancária movida por escolhas de mercado. 

A partir do recorte das finanças transnacionais a lógica da hegemonia ganha uma 

proporção para além da visão estadocentrista que tanto Cox preserva, como Arrighi (2013) 

por meio da tese dos centros dinâmicos da economia mundial em diálogo com os períodos 

hegemônicos. As hegemonias históricas, pensadas na ordem histórica braudeliana, constroem 

a hegemonia conforme os mecanismos globais econômicos e as reproduções de práticas e 

costumes na política internacional sob a égide de uma superpotência presa a um Estado 

Nacional. A despeito da relevância desse recorte, a partir da transição social produtiva para a 

esfera de um capital transacional, o acondicionamento das forças sociais produtivas que 

construíam a competição internacional sob a dirigência de um capital nacional perdera espaço 

para uma nova força hegemônica no sistema internacional. Ponto este em consonância à 

Robinson (1998, 2001, 2005, 2012c) pela transnacionalização de uma estrutura de classe 

financista há a transnacionalização de uma hegemonia.  

Uma classe financista que surge por meio de uma fração das classes que se 

transnacionalizaram, fazendo do Estado um objeto capturado por esse novo arranjo de 

estrutura global capitalista. Logo, “as national productive structures become transnationally 

integrated through the globalisation process, world classes whose organic development took 

                                                 
129 Fractions of capital based on this functional division would then be, for instance, bank and insurance capital; 

various forms of commercial capital such as wholesale and retail or import/export capital; as well as productive 

capital properly speaking (which includes, on account of its real value-adding rather than merely distributive 

function, transport) (GILL, 1998, p.52). 
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place through the nation-state are experiencing supra-national integration with ‘national’ 

classes of other countries” (ROBINSON, 2005, p. 6). Por essa classe o capital deixa de ser 

organizado nacionalmente. As transformações neoliberais, em favor da circulação do capital, 

restringiram os Estados quanto ao papel de organizador pleno do capital (ROBINSON, 2001). 

Pensar essa mudança não subtrai o papel do Estado na economia política internacional. O 

complexo ampliado do Estado é uma plataforma histórica na qual as condições para a 

expropriação e controle das variáveis para a circulação do capital portador de juros são 

desenvolvidas. Sem a concepção gramsciana de Estado Ampliado a lógica do tipo de Estado 

(Ampliado) neoliberal não poderia ser defendida, tendo em vista a tradição binária excludente 

entre as lógicas do Mercado e as lógicas do Estado, como apontara Gilpin (2001), não 

comportam a discussão desenvolvida nesta tese. 

Retomando Gill (1995b) e Pijl (2012), o sentido de classe está para um conceito 

abstrato que absorve sentido por meio do entendimento no qual o capital, enquanto processo, 

favorece uma distribuição de forças sociais produtivas que cumprem sua função no arranjo 

formativo do capital. A cada etapa cumprida no processo do capital, as forças se alinham em 

um sentido de classe, voltadas a um sentido orgânico de reprodução de um interesse material 

produtivo com intuito de condicionar meios para as ações produtivas reservadas à esfera 

social-produtiva. Nesse cenário, as finanças transnacionais, na titularidade de formação do 

capital em caráter global, formam o espaço social produtivo que robustece o desenvolvimento 

da classe financista que opera transnacionalmente em função das exigências de circulação 

inerentes à formação do capital portador de juros. Cria-se, logo, uma transnacionalidade pela 

razão inerente de multiplicação desse capital virtual. A sua condição formativa constrói um 

processo amplo de expropriação em caráter global que é defendida e construída, 

politicamente, pelos representantes primários da classe organicamente formada em razão dos 

fatores sociais produtivos da produção financeira. A transnacionalidade das finanças exige 

retomar o sentido primário da hegemonia em Gramsci, o qual se condiciona por meio da 

construção dos grupos sociais e como os grupos sociais criam a sua organizacionalidade e 

compartilham-na, criando um consenso para a reprodução de um modo social produtivo 

condizente com a organização material histórica da hegemonia.  

Compreender a classe financista transnacional como parte integrante política para 

formação do capital implica defender e pensar que hoje os grupos e as classes não se 

organizam nos circuitos do capital em uma nacionalidade estática. A globalização financeira 

neoliberal criou as condições para se ampliar a formação dos lócus de classe. Em razão da 

mudança qualitativa que a globalização financeira desenha ao processo de formação do 
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capital abandona-se uma economia mundial para o desenvolvimento uma economia global. 

Essa globalidade econômica fornece uma ligação mais orgânica por meio da 

transnacionalização via circuitos do capital financeiro. Soma-se a esse arranjo material 

histórico o crescimento da classe capitalista transnacional que se integra por um circuito de 

produção global do capital e não mais nacional de acumulação capitalista. “This TCC is the 

hegemonic fraction of capital on a world scale” (ROBINSON, 2008, p. 173). Em um regime 

pós-fordista de produção, desde os novos arranjos em favor da acumulação financeira de 

produção, “a emergência de um capital transnacional móvel globalmente profundamente 

apartado na sua origem de países específicos tem facilitado a globalização da produção (...) os 

fluxos financeiros globais desde a década de 1980 são qualitativamente diferentes dos fluxos 

financeiros internacionais do período anterior (ROBINSON, 2008, p. 174 tradução nossa)130. 

A qualidade distinta está alinhada com as atualizações globais neoliberais. Enquanto 

paradigma econômico-político o palco neoliberal reserva-se a uma nova ordem social 

produtiva guiada pelo consenso das finanças, tendo em vista os múltiplos processos de re-

regulamentação financeira que, a partir de 1990, as nações do sul global construíram para 

favorecer, geograficamente, a segurança necessária à condição de crescimento expropriativo 

composto do capital bursátil e, logo, a sua circulação. 

Nesse momento uma diferenciação é necessária. Enquanto as estruturas históricas de 

Cox (1981) promulgam as ordens mundiais por meio da internacionalização do Estado, a 

partir do conluio Gill (1995a, 1995b), Pijl (1998, 2012) e Robinson (1998, 2001, 2007, 2012b, 

2012c) avança-se sobre as estruturas históricas coxeanas por se compreender que 

qualitativamente a mudança social produtiva erguida por meio das finanças transnacionais 

reconfigurara a ordem de poder e as forças sociais produtivas no sistema internacional. 

Enquanto, logo, em Cox o regime fordista de produção pressuporia a internacionalização do 

Estado, o avanço do processo de expropriações guiadas pela expansão do capital financeiro 

transnacional guiara, a partir da década de 1990, um tipo de Estado transnacionalizado. Na 

década de1990 a condição para a transnacionalização foi a re-regulamentação para a entrada 

de novas geografias no circuito do capital portador de juros, a somar o sul global e as ex-

repúblicas da União Soviética. A partir de 2001, momento de instabilidade maior do 

paradigma neoliberal, a transnacionalização se expressa por novos cenários expropriativos, os 

quais perpassam pela internacionalização do capital das nações do Sul Global. Esse 

                                                 
130 “the emergence of globally mobile transnational capital increasingly divorced from specific countries has 

facilitated the globalization of production (…) Global financial flows since the 1980s are qualitatively different 

from the international financial flows of the earlier period” (ROBINSON, 2008, p. 174). 
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movimento de internacionalização contribui para a diversificação das finanças, as quais, nos 

países desenvolvidos, permanecessem em um processo de expansão associada a dívida 

pública dos Estados. A partir de 2001 a China, apesar de não perpassar por um arranjo 

expropriativo pelas re-regulamentações, inicia um processo de diálogo com o capital 

transnacional em razão da sua internacionalização monetária e comercial. Ponto este que será 

melhor compreendido a partir do próximo capítulo, o qual será reservado para expor o 

desenvolvimento do Sistema Bancário chinês e as suas atualizações a partir da entrada da 

China na OMC. 

As transformações do período são observadas por Robinson na alcunha do Estado 

transnacionanlizado e diz:  

É uma constelação particular de forças de classe e relações ligadas à globalização 

capitalista e ao surgimento de uma classe capitalista transnacional, incorporada em 

um conjunto diverso de instituições políticas. Essas instituições são transformadas 

em Estados nacionais e diversas instituições supranacionais que servem para 

institucionalizar a dominação dessa classe como fração hegemônica do capital em 

todo o mundo (ROBINSON, 2001. p.165 tradução nossa).
131

 

 

Para o autor o estado transnacional é o Estado transformado ou remodelado seguindo as 

orientações externas do capital financeiro, ou ligadas às instituições supranacionais globais 

que cristalizam o quadro de dominação hegemônica do capital financeiro mundialmente. Daí 

a condição do fator transnacional se somar à lógica de Cox, como antes colocado.  

A concepção do Estado Transnacionalizado desafia a presente tese. Este desafio está 

relacionado ao argumento da transnacionalização da China, por meio das suas investidas 

financeiras domésticas e internacionais. Por certo, os argumentos desenhados não se forjam 

sob a ambição de defender uma imagem material histórica da China enquanto um Estado 

neoliberal, ao viés ocidental. Entretanto, guiam a uma interpretação que ajuda a elaborar um 

entendimento novo sobre os transbordamentos das finanças chinesas em uma estrutura 

hegemônica neoliberal orquestrada por um bloco histórico edificado pelas finanças 

transnacionais. 

Tais pontos serão trabalhados no capítulo seguinte, entretanto observa-se que a 

participação do governo chinês no controle vertical das práticas financeiras e das instituições 

financeiras não permite associar, diretamente, a China ao processo de governança das 

finanças transnacionais como um paralelo dos Estados latino-americanos. Arrighi (2013) bem 

explora a questão econômica da China e observa a ausência da expropriação como 

                                                 
131 It is a particular constellation of class forces and relations bound up with capitalist globalization and the rise 

of a transnational capitalist class, embodied in a diverse set of political institutions. These institutions are trans- 

formed national states and diverse supranational institutions that serve to institutionalize the domination of this 

class as the hegemonic fraction of capital worldwide (ROBINSON, 2001. p.165). 
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determinante para a circulação do capital portador de juros. A despeito dessa observação, as 

práticas financeiras da China, pela a ausência expropriativa doméstica, ainda são incertas em 

um contexto global/transnacional em referência aos desafios que a superacumulação 

financeira implica para a economia política internacional e, fundamentalmente, para a China a 

partir de 2001. Isso, logo, sugere que as práticas financeiras chinesas precisam ser avaliadas 

na presente etapa do capitalismo mundial, o qual se desenvolve por meio de forças sociais 

produtivas que endereçam o crescimento econômico a uma ampliação de riqueza atrelada a 

um mecanismo bursátil ou virtual de produção. 

A discussão sobre a transnacionalização do Estado, por fim, não subtrai a capacidade 

do Estado em praticar e desenvolver atividades políticas aos fins econômicos. Há, sim, a 

criação de um novo tipo de Estado sob o epíteto neoliberal em caráter coercitivo. A coerção 

do Estado neoliberal é uma determinação, dadas as necessidades exporpriativas criadas pelo 

capital financeiro, as quais aqui são defendidas como inerentes ao processo de acumulação 

financeira que é consentida na atualidade. Nesses termos, a condição do Estado enquanto um 

cinturão de transmissão em diálogo ao consenso político-econômico internacional é 

readequada por um papel estrutural de poder coercitivo em favor das finanças internacionais, 

pontos esses que são defendidos por Bieler e Morton (2006) e Morton (2007b) por meio de 

uma noção Ampliada. Frente ao papel coercitivo do Estado para a eficiência das finanças, a 

China inova frente ao ocidente, pois adentra ao quadro das finanças controle absoluto para 

fazer o capital bursátil operar. Ainda por criar esse processo de expansão tanto internamente 

quanto no quadro global por meio do going out chinês. A saída da China ao internacional por 

meio dos múltiplos investimentos em infraestrutura dá-se, em semelhança ao ocidente, em 

função da superacumulação bursátil e a sua necessidade de criar condições para seu capital 

dissipar por formas variadas contra a depreciação dos ativos da rede dos bancos nacionais de 

desenvolvimento. Por certo observa-se que China não transnacioanliza sua praça financeira e 

bancária à luz das diretrizes das IFI’s, mas provoca dubiedades acerca dos efeitos do capital 

líquido nacional internacionalizado para a hegemonia financeira neoliberal sistêmica. Por fim, 

compreende-se a importância de se versar sobre as estruturas econômicas e financeiras na 

atualidade por observar, primariamente, possibilidades da China restaurar as forças sociais 

produtivas financeiras por uma categoria e forma própria de transnacionalização do capital. 

Em suma, este capítulo cumpre o objetivo de explorar, em termos históricos e teóricos, 

dentro das leituras neogramscianas, a construção da hegemonia neoliberal por meio de 

práticas financeiras transnacionais. Para que esse objetivo fosse alcançado buscou-se 

organizar o desenvolvimento das ordens mundiais atreladas aos Sistemas Monetários 
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Internacionais com para determinar tanto a construção do paradigma neoliberal, em sua forma 

clássica, bem como as transformações políticas e econômicas a partir da refinanceirização do 

Sistema Internacional a partir da década de 1970. Essa construção, em diálogo com a 

pressuposição da construção hegemônica por meio do Estado transnacionalizado, abre espaço 

para o desenvolvimento da etapa empírica acerca da criação do sistema bancário moderno da 

China. Soma-se a esta ação, como o desenvolvimento e atualização do sistema são 

organizaods a partir das ações diretivas do Conselho de Estado. Nesse interim, o próximo 

capítulo abrigará um esforço de investigação acerca dos Bancos na China. Essa investigação, 

para a presente tese, importará tanto para o conhecimento específico sobre o processo de 

banking na China, bem como para compreender o que representa a prática bancário-financeira 

chinesa na contemporaneidade. Ambos os pontos são de grande valia para o arranjo hipotético 

apresentado na introdução desta tese.  
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CAPÍTULO 5 BANKING IN CHINA: O DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA 

FINANCEIRA CHINESA EM UM ARRANJO NEOLIBERAL 

 

A Ásia é o espaço de maior importância para o capitalismo no Sistema Internacional. 

Por meio dos arranjos produtivos regionais, bem como em função dos avanços tecnológicos e 

dos índices de desenvolvimento, desde o pós-Segunda Grande Guerra Mundial, o espaço 

social-produtivo asiático tem se tornado um eixo de suma importância para a expansão da 

economia mundial. A economia mundial é formada por complexas integrações das cadeias 

globais de produção amparando os diversos tipos de comércio e, fundamentalmente, os fluxos 

financeiro-produtivos e os fluxos financeiro-especulativos no eixo dos investimentos 

externos. Essa relação é válida, sobretudo no caráter de conhecimento acerca da integração 

das praças financeiras de Hong Kong e Shangai como estratégia de fortalecimento 

financeiro/bancário, como bem reportam Leung e Young (2006)132. 

A representação asiática para o capitalismo global está dividia em dois recentes 

grandes momentos: o primeiro é determinado por meio da representação material da 

economia japonesa do pós-Guerra com a extensão aos Tigres Asiáticos; o segundo é 

determinado pela economia chinesa a partir da década de 1970 por meio das alterações 

político-econômicas construídas pelas lideranças deste país. Sobre as mudanças político-

econômicas há, contudo, duas grandes células de alteração na forma na qual o Governo 

Chinês passou a executar a economia: a primeira delas diz respeito à ordem produtiva 

doméstica, a qual perpassou das Township Villages com autonomia das esferas cooperativas 

locais às Zonas Econômicas Especiais sob o Plano de Crédito controlado pelo Banco da 

República Popular da China (BRPC) até 1998; a segunda célula é a transformação do sistema 

bancário/financeiro, também a partir de 1978, a fim de criar uma plataforma de expansão de 

crédito que amparasse os projetos políticos do governo sem, de fato, onerar as receitas 

públicas na alocação de recursos fiscais. Este segundo momento terá maior vigor no 

desenvolvimento do argumento levantado acerca da estrutura bancária e financeira da China. 

E em uma breve retomada do capítulo anterior, o esforço de agora cumpre o objetivo de 

apresentar a condição política internacional de um neoliberalismo financeirizado. Essa 

construção foi elaborada por meio do entendimento sobre as formas do neoliberalismo na 

                                                 
132 Ainda, reporta-se que essa preocupação, apesar de concluída na proximidade da oferta pública dos Bancos de 

China ao longo da primeira década do Séc. XX é algo que se atrela também a criação de um meio para a entrada 

ou participação dos Bancos estrangeiros no mercado Chinês. Tais pontos serão debatidos ao longo do capítulo, 

contudo observa-se em Leung (1997) um dos primeiros passos seguros na discussão política e prática sobre o 

tema. 
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história, assim como por meio dos argumentos neogramscianos a respeito das hegemonias na 

história e do Estado transnacionalizado. A partir do presente capítulo as atenções saem do 

plano global histórico e são reduzidos ao espaço chinês de organização social produtiva. Essa 

abreviação ao caso chinês, em termos metodológicos, cumpre o primeiro ato dentro do 

materialismo histórico para o desenvolvimento de um estudo de caso ampliado, como 

discutido no primeiro capítulo. O segundo ato, também a envolver um desdobramento local, 

será construído no capítulo conseguinte, o qual abrigará uma construção objetiva acerca da 

relação bancária da China com a América do Sul. 

Com as atenções voltadas para o espaço chinês, há 4 décadas, o governo operou uma 

ordem de transformações econômicas por meio da parte executiva cabida ao Conselho de 

Estado, que deram espaço para uma construção sui generis em sua alçada financeira 

produtiva. Essa construção, a qual é foco desta tese, tem sido aperfeiçoada desde os primeiros 

anos da década de 1990 e, em função das suas evoluções práticas, passou a gerar 

desdobramentos em regiões antes pouco próximas à China no trânsito financeiro/bancário. O 

momento atual estudado e analisado é um resultado do aperfeiçoamento na agenda prática da 

economia financeira e produtiva da China. Este aperfeiçoamento converteu a economia 

chinesa em um elo de sobrevivência para o sul global, principalmente para a América do Sul 

após a implosão do Consenso de Washington em função dos efeitos sociais e produtivo-

econômicos na região. Esta sino-dependência, em âmbito comercial assim como no âmbito 

dos investimentos, engloba uma relação objetiva de trocas, as quais foram impulsionadas a 

partir da entrada da China na Organização Mundial do Comércio na abertura do Século XXI.  

Entretanto, a relação financeira da China com outras regiões, para além da Ásia, 

expandiu-se quatro anos após a firmação das relações comerciais oficiais com o ocidente via 

OMC, o que permite pensar um processo programado de internacionalização da estrutura 

bancário-financeira do Estado que, apesar de recente, tem gerado grandes efeitos dentro e fora 

da China. As questões financeiras, adaptadas e rearranjadas ao longo da década de 1990, 

criaram palcos múltiplos de desdobramentos a conectar a mainland chinesa com as zonas 

mais dinâmicas da economia do sul global133. Hoje, o capital chinês tem vagado pela América 

do Sul com diversas roupagens: O Investimento Externo Direito das empresas chinesas que 

logram plantas produtivas como as automobilísticas e as empresas de telefonia/comunicação; 

os empréstimos para o desenvolvimento infraestrutural garantido por meio dos recursos 

                                                 
133 Acerca da Mainland financeira de China pensar a integração do mercado financeiro com Hong Kong, sendo 

este um passo crucial para o fortalecimento das relações bancárias de China com o mundo, como também 

observa Green (2004) e Sung (2005). 
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naturais da região; os recentes swaps de câmbio que injetam e internacionalizam o RMB por 

meio de uma cooperação entre Bancos Centrais. 

O presente capítulo cumpre para a tese o objetivo específico de expor e compreender a 

organização do sistema bancário-financeira, dada a sua recente criação e desenvolvimento e 

para avaliar a natureza das atualizações comerciais que sustentaram a internacionalização 

unida ao projeto going out apresentado pelo governo na aurora dos acordos da OMC. Junto a 

este propósito justifica-se este estudo específico para paralelizar o desenvolvimento do 

sistema bancário-financeiro da China com a evolução do marco das finanças internacionais 

via as forças econômico-políticas neoliberais. A valer, o Neoliberalismo e a China, ou a 

economia chinesa, são objetos que a alguns acadêmicos pode causar estranheza quando 

pensados e tratados em proximidade. Nesta tese, não se presume uma elaboração ou 

afirmação sobre uma condição neoliberal chinesa, mas almeja-se avaliar a proximidade entre 

as condições do neoliberalismo em sua plataforma financeira e a organização e expansão do 

capitalismo chinês por meio da sua estrutura bancária. Ademais não se especula o 

incalculável, pois é compreendida a distância entre o desenvolvimento da teoria e da prática 

neoliberal dadas as suas circunstancias históricas que foram estudadas no capítulo anterior. É 

importante ressaltar o cuidado para que o propósito deste capítulo não seja reduzido à uma 

necessidade descabida em defender ou pleitear a China, pensada enquanto Estado Ampliado, 

como uma reprodução reformulada de uma espaço social-produtivo neoliberal.  

Por fim, dentro das ambições plausíveis para o desenvolvimento da tese, este capítulo 

abriga as informações sobre o Shadow Bank System chinês, além de elaborar uma discussão 

inicial acerca da relação entre o China Development Bank (CDB), os investimentos em 

infraestrutura e os créditos podres do sistema bancário da China. Entende-se que este estudo 

amparará as discussões do capítulo seguinte, o qual se debruçará sobre o processo de 

internacionalização do setor bancário chinês por meio do CDB a partir de 2005. E neste 

próximo recorte, a construção dessa geografia financeira do capital convida a América do Sul 

para a construção do argumento. 

 

5.1 A condição material da economia Chinesa: 

 

A condição econômica chinesa criou uma onda plural de debates acerca dos resultados 

produtivos alcançados. Nessa onda de debates algumas dicotomias ganharam peso, como 

china capitalista vs china não capitalista; o papel do governo vs a liberalização econômica; 



197 

 

reformas pró-mercado vs estratégia desenvolvimentista. A partir deste campo de embates um 

tema, ou tópico, é transversal em sua importância: a condição sui generis atrelada às 

características político-econômicas encontrada no grande Estado Asiático. Uma soma de 

variáveis alimenta, logo, a condição específica do desenvolvimento chinês. E entre as mais 

diversas e importantes, a construção de um sistema financeiro/bancário moderno precisa ser 

melhor explorada e trabalho em uma leitura que agregue um entendimento do capitalismo da 

China na história.  

Ao senso comum, o capitalismo chinês vem como uma vertente distinta do capitalismo 

ocidental. Defende-se essa distinção em razão do controle do Estado/Governo que elabora 

transformações substanciais no quadro de sua sociedade criando resultados subótimos em 

razão da relação do Estado/Governo com o mercado. Essa é uma leitura econômico-burguesa 

neoliberal que assume a necessidade de aplicar à China uma condição de subalternidade 

errática sobre a sua organização econômica. Exemplo dessa ordem está no infindável número 

de reports e avaliações microeconômicas acerca da necessidade de a China desenvolver a 

governança corporativa em seu sistema bancário. Essa governança, em diálogo ao Regime da 

Basiléia, em seus três tomos, implica em reduzir a participação econômica do Governo e 

multiplicar a interferência positivas dos shareholders134 em função da eficiência comercial 

das escolhas. De outro modo, uma cautela sobre as questões apresentadas leva a uma leitura 

sobre a China não como um modelo alternativo, ou como uma antítese à forma da sociedade 

de mercado traçada nos conluios político-econômicos ocidentais.  

Há algo novo a partir da economia chinesa que Appel (2014), nessa discussão, defende 

que o espaço econômico-social chinês é um objeto diferente, pois no conluio da forma 

Socialista com Características Chinesas não houve uma inteira proletarização da força de 

trabalho e, ainda, há uma grande participação do Estado na administração das escolhas 

econômicas (juros e política fiscal) e da administração financeira (limite de crédito e controle 

acionário). Seguindo este cenário, tem-se um espaço social econômico que a partir de 1993 

afirmou um Socialismo de Mercado, e após 2001 uma Economia de Mercado, mas chegando 

a deter o monopólio sobre os principais serviços (telecomunicações, bancário, seguros, 

crédito) com abertura para determinação de preços conforme o mercado.  

Sob a cautela para entrar no âmbito da discussão da China enquanto um Estado 

capitalista é relevante tratar da mítica observação sobre o controle econômico fora da 

dualidade Governo versus Sociedade. Definir o capitalismo enquanto meio pelo qual a 

                                                 
134 Termo comumente compreendido como acionistas (DOWNES; GOODMAN, 2006) 
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economia é organizada, em termos de interesse, implica na reprodução de um erro simplório 

sobre a condição de constituição do capital. O capital, enquanto um processo exige uma 

ampliação de valor por meio da condição basilar do tempo social produtivo como variável 

dependente para a constituição do mais valor135. Por certo o controle das forças reais 

produtivas na plataforma do Governo requer cuidado, pois redireciona os argumentos para a 

responsabilidade política sobre a administração do capital, a criar um espaço social 

econômico capaz de ser gerenciado pela esfera política sob o ímpeto moral da redistribuição 

da riqueza explorada/produzida. Esta é uma crítica defendida por Breslin (2007, 2013) por 

argumentar que após a abertura para a livre associação (instituições privadas) a partir da 

década de 1990 o partido não governa apenas para a classe trabalhadora, por meio de um viés 

socialista clássico. Essa observação também é levantada por Mcnally (2012) por afirmar que a 

estrutura Sino-Capitalista implica em uma ordem na qual o Estado (ou governo) lidera um 

processo de acumulação de capital privado. Essas ressalvas se fortalecem com a percepção de 

Deng Xiaoping: 

 

A diferença fundamental entre socialismo e capitalismo não reside na questão de 

saber se o mecanismo de planejamento ou o mecanismo de mercado desempenham 

um papel maior. A economia planificada não é igual ao socialismo, porque o 

planejamento também existe no capitalismo; nem a economia de mercado é igual ao 

capitalismo, porque o mercado também existe no socialismo. Planejamento e 

mercado são apenas meios econômicos. (Lido em BRESLIN, 2007, p.51 tradução 

nossa)136. 

 

Um marco nessa discussão é o mercado financeiro chinês com o crivo sobre a compra e venda 

de ações em 2015 por meio da Comissão Reguladora, criada em 2003. Ainda, a se observar 

que a maior parte da oferta de crédito é realizada pelos quatro bancos comerciais-estatais 

(chamados de “big four”) e, por ainda 80% de todo valor creditício do mercado Bancário da 

China é direcionado para as Empresas Estatais, nota-se que o Governo retém uma posição 

privilegiada no direcionamento dos recursos dentro do Estado (APPEL, 2014; BUITELAAR, 

2014; HAO, 2006). Com este ciclo de crédito que se autoalimentada forja-se um sistema 

bancário-financeiro de forte estrutura. Esta estrutura cria um mecanismo de securitização dos 

                                                 
135 Capitalismo Chinês que lembra o esforço de  Encina (2009) em qualificar as relações tradicionais econômicas 

de china por meio de uma rede de valores que filtram as escolhas e a construção das relações de troca. Para a 

autora, essa qualidade descoberta é uma grande plataforma para inovações e exemplos ao ocidente. 
136 The fundamental difference between socialism and capitalism does not lie in the question of whether the 

planning mechanism or the market mechanism plays a larger role. [The] planned economy does not equal 

socialism, because planning also exists in capitalism; neither does [the] market economy equal capitalism, 

because the market also exists in socialism. Both planning and market are just economic means (Lido em 

BRESLIN, 2007, p.51). 
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bônus bancários atrelados aos empréstimos que angaria a rede de financiamento dos 

investimentos da China conforme direção e observação dos organismos de governo que 

formam o Estado, como o Conselho de Estado e o próprio Partido137, mas cria condições 

também favoráveis para os demais shareholders via Hong Kong e Shangai. Observar esses 

agentes organizacionais domésticos permite desagregar o Estado chinês e compreender os 

interesses que determinam as mudanças em sua ordem institucional. Portanto, a lógica 

estadocêntrica não é viável para tratar da China e não se permite compreender tal 

complexidade de forma estática por observar as diferenças profundas existentes entre regiões, 

organizações de governo e inclusive os tipos bancários atrelados ao Estado sob a tutela do 

governo (BRESLIN, 2007).  

A estrutura bancária-financeira que será discutida é um componente primário para que 

a China conduzisse um progresso econômico sem precedências na história. Comparado com a 

ordem de transformações econômicas de economias do eixo OCDE e dos atuais Médios 

Emergentes, a cadência elevada do crescimento da China surpreende a todos em razão da sua 

constância, conforme gráfico organizado. Com o marco médio de 9.1%, seguindo por Índia 

com 7.2% no período do gráfico138.  

A China está em uma mudança social econômica com passos acelerados em soma de 

quatro décadas e, sob certo cuidado, são passos programados. É nessa linha que Burlamaqui 

(2015) parte de um ponto de vista teórico a combinar Hilferding, Schumpeter, Keynes e 

Minsky para pensar o processo de desenvolvimento da China. No cerne de sua discussão o 

ponto central desta tese é contemplado: a importância da estrutura de crédito com a 

capacidade do Estado/Governo em criar uma ordem capaz de se desdobrar para o 

desenvolvimento por meio das condições capitais necessárias e, ainda, a evitar os casinos 

financeiros. Compreendendo a importância do tema, Breslin (2007) não ignora o fato da 

China ser um grande ator econômico para o mundo, mas algumas releituras são necessárias. 

Sobretudo acerca da forma na qual a economia chinesa tem se integrado à economia regional 

asiática e à economia global, sem olvidar dos desdobramentos do desenvolvimento bancário 

chinês para regiões emergentes como estratégia de internacionalização do seu capital. 

Conforme Breslin (2007, p.36 tradução nossa), “A China tem se engajado com a economia 

                                                 
137 Acerca do conselho de Estado, sob a atual liderança do Primeiro ministro Li Keqiang, forma-se uma estrutura 

administrativa que compõe o corpo executivo do Estado. A este órgão compete-se a liderança sobre todos os 

órgãos de Estado, como ministérios e comissões e, além de outras tantas atribuições, desenvolver e implementar 

o plano econômico e social dentro do orçamento determinado. As dezesseis mais funções podem ser consultadas 

diretamente na constituição chinesa, artigo 89, disponível em: 

http://english.gov.cn/archive/laws_regulations/2014/08/23/content_281474982987458.htm. 
138 Exceto 1993, momento de elevada instabilidade monetária e bancária. Momento chave para atualização do 

sistema bancário recriado em 1978. Ponto posteriormente discutido. 



200 

 

global porque os tomadores de decisão decidiram que esta prática serve aos interesses 

políticos do Estado”139. Mas não se pretende defender que este pragmatismo afirmado por 

Breslin (2007), bem como tocado por Shambaugh (2000, 2013), permite dizer que o governo 

está sempre no controle. Pelo contrário, há uma construção dialética entendida pelos órgãos 

de controle, sobretudo em relação ao cumprimento de Basileia I sobre a adequação de capital 

após 2004, ao preterimento de Basileia II sobre as regulações de mercado após 2006, e à 

adaptação de Basileia III à realidade chinesa após 2009 no quadro da qualidade do crédito. 

Frente a Basileia III a CRBC passa a apresentar dados acerca da composição dos NPL sobre o 

PIB, assim como os mecanismos de controle e equidade em diálogo com o FSB140. Conforme 

Luo (2016, p.229): “Basel III’ adopted by the CBRC after the financial crisis, the 

liberalization of the bank lending rate, the further opening up of the Chinese financial sector 

towards foreign banks, the emergence and proliferation of private Internet-based banks and 

the application of deposit insurance scheme have all imposed increased pressure on banks’ 

profitability”. 

 

Gráfico 1 - PIB % Anual – Série 5 Anos 

 
Fonte: Banco Mundial – DataBank. 

 

As mudanças econômicas na China a partir de 1978 determinaram a condição atual 

brevemente expressada no gráfico apontado. Tais reformas implicam em uma soma elevada 

de escolhas que levaram ao abandono da polaridade econômica maoísta de organização 

                                                 
139 China engaged with the global economy because key decision makers decided that it served specific political 

interests (BRESLIN, 2007, p.36) 
140 Sobre o Regime, cf Cousin (2011) capítulo 13. 
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produtiva e financeira do Estado. Listam-se a maior autonomia para as províncias e seus 

governos para alocação de recursos conforme o Plano de Crédito do BRPC, o espaço para 

privatizações das pequenas e médias empresas por meio da criação do espaço para a livre 

iniciativa. Essas mudanças, acompanhadas da modernização bancária, transformaram a China 

em um pilar fundamental para o capitalismo asiático e, hoje, sobretudo, para o capitalismo 

global. Antes das reformas do período Deng a prática econômica ou o modelo stalinista e o 

isolamento chinês com uma economia planejada voltada para as estruturas internas se 

alimentou de uma paranoia do imperialismo sofrido no passado. Objetivou-se controlar a 

estrutura de preços que artificialmente por meio de um isolamento embrutecido paralelo a 

uma média de crescimento econômico, entre 1955 e 1977, em 2.5% (COUSIN, 2011). 

Mantendo o controle e o regime político, o relaxamento econômico foi fundamental para dar 

início ao processo de crescimento que perdura há quase quatro décadas. Por meio de uma 

abolição gradual do monopólio do Estado sobre as relações comerciais, há uma multiplicação 

de fatores que levam a China a uma amplitude produtiva, fiscal e creditícia sem precedentes. 

Esta é a observação de Sung. Posto que: 

 

A abertura da China envolve a abolição gradual do monopólio estatal sobre o 

comércio exterior por meio da descentralização do poder comercial para um maior 

número de entidades, incluindo corporações comerciais ministeriais e provinciais, 

grandes empresas e empresas operadas por investidores estrangeiros. Trata-se do 

abrandamento progressivo dos controles cambiais e da liberação da taxa de câmbio, 

de modo que as forças do mercado, ao invés do planejamento central, coordenariam 

o comércio exterior. Implica também a criação de um ambiente favorável ao 

investimento estrangeiro através do estabelecimento das ZEEs e de zonas abertas 

com privilégios especiais para investidores estrangeiros e a promulgação de 

legislação que proteja os seus direitos. (SUNG, 2005, p. 20 tradução nossa)141. 

 

O governo chinês elaborou um programa de descentralização econômica sem perder, de fato, 

o controle sobre a organização produtiva. Esta descentralização também foi importante para o 

setor Bancário, além do setor produtivo como focado por Sung. Contudo, comparando a 

descentralização chinesa com a internacionalização das economias Latino-Americanas, a 

descentralização produtiva e financeira de Brasil e semelhantes não seguiu etapas e tampouco 

foi racionalizada à lógica de propriedade do Estado. Em uma espécie de balcão de dívidas, as 

                                                 
141 China’s opening involves the gradual abolition of the state monopoly in foreign trade through decentralizing 

the power to trade to a larger number of entities, including ministerial and provincial trading corporations, large 

enterprises and enterprises operated by foreign investors. It involves the progressive relaxation of foreign 

exchange con- trols and the freeing of the exchange rate so that market forces instead of central planning would 

coordinate foreign trade. It also involves the creation of an environment friendly to foreign investment through 

the establishment of SEZs and open areas with special privileges for foreign investors and the enactment of 

legislation protecting their rights. (SUNG, 2005, p. 20). 
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estruturas produtivas e bancárias do Estado, que os governos federais e estaduais 

controlavam, foram privatizadas em grandes leilões de participação por ações. Um exemplo 

emblemático neste processo está na privatização dos meios de telecomunicações no Brasil a 

utilizar o controle acionário da BNDESpar, empresa subsidiária do BNDES, que repassava o 

controle acionário das empresas públicas de telecomunicações sem uma abertura pública no 

mercado de capitais separadamente (IPO). Ponto que, à revelia, mantivera o favorecimento 

aos acordos políticos de privatização do setor.  

A despeito de ter entrado na esfera produtivo-financeira internacional sem nenhuma 

vantagem comparativa às grandes potências econômicas de 4 décadas atrás, atualmente a 

China tem liderado os principais rankings globais, seja na esfera produtiva, ou seja, na esfera 

financeira. Conforme a lista da Forbes sobre as principais companhias de capital aberto, os 

três primeiros listados são Bancos chineses, com patrimônio acima dos 2 trilhões de dólares: 

ICBC, CCB e ABOC abrem respectivamente, esta lista142. 

Como reforça Mcnally (2012) a China entra no capitalismo global após um largo 

período de desenvolvimento daqueles Estados que podem ser comparados como os seus 

competidores diretos. Não obstante, a despeito da diferença material entre as economias 

capitalistas tradicionais ocidentais e China, o governo chinês passa a adotar medidas e 

práticas cabidas à realidade do Estado para sair de uma condição de subalternidade para uma 

posição de destaque na economia política internacional.  

Os agregados econômicos reforçam a necessidade de se estudar e compreender os 

fatores que guiaram a China para o Séc. XXI a ocupar o hall das principais potências do 

capitalismo global. Os resultados desta transformação se multiplicam por meio do elevado 

índice de urbanização, na redução da pobreza, no aumento do consumo e da capacidade de 

compra do cidadão chinês e, sobretudo, uma taxa inflacionária equilibrada com uma política 

monetária que combina a oferta de moeda com taxa de juros, via BRPC, para controlar os 

desequilíbrio dos preços (CHIN, 2013; WANG; CHIN, 2013), o que vem a resultar em um 

padrão inflacionário distinto do restante dos países de economia emergente listados no 

gráfico, principalmente após 2009, notada a tendência a uma espiral inflacionária dos 

emergentes e uma deflação chinesa e estadunidense. 

Na economia ocidental o elemento comumente aceito para o controle inflacionário é 

taxa de juros voltada a uma restrição do consumo. Em China não se resume a apenas uma 

                                                 
142 Cf:  

http://www.forbes.com/sites/liyanchen/2015/05/06/2015-global-2000-the-worlds-largest-banks/#6eea6b8624f1 
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ação de corte por meio de um instrumento. Em exemplo, o período após a crise de 2008 foi 

composto por uma injeção de capital e incentivo para os bancos emprestarem com expansão 

de crédito em mais de 9.5 tri de RMB. Esse excesso de liquidez afetou diretamente os preços 

das moradias, sendo esta uma variável relevante para a saúde inflacionária de uma economia. 

Neste período com o aumento de 20 a 40% das casas nas grandes cidades o BRPC realizou 

um controle duplo: o primeiro no quadro dos juros, como de praxe, mas combinou a restrição 

do crédito e o congelamento das ações no mercado de financeiro. Por esse caminho o 

Governo combinou estratégias macroeconômicas a fim de impor correções frente a uma 

instabilidade dos preços (LUO, 2016). É a gestão do governo sobre as ações ‘racionais’ do 

mercado a formar uma interação dialógica de controle.  

 

Gráfico 2– Inflação Anual %

Fonte: Autor conforme Banco Mundial – DataBank. 

 

 

 

Em síntese, o avanço econômico chinesa parte de um conluio de fatores históricos (a 

institucionalidade do Estado socialista) e materiais (tamanho econômico potencial do país 

com ativos produtivos não alocados, como mão de obra e produção agrícola). A condição sui 

generis da China parte deste conluio, mas ainda, listam-se: a liberalização, por etapas, dos 

preços em relação às Townships e às Village Enterprise com cota determinada pelo governo e 

excedente passando a ser negociável; a autonomia das Cooperativas Agrícolas para a alocação 

do recurso produtivo do campo; a  liberalização do comercio exterior; o programa nacional de 

Crédito do BRPC até a década 1990 como condição para o desenvolvimento das zonas 

economias especiais (Shenzhen, Zhuhai, Shantou e Xiamen); a importância do contingente 
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rural a compor parte significante da migração interna de trabalho (NONNENBERG, 2010; 

SUNG, 2005; VADELL; RAMOS; NEVES, 2014) (1/6 conforme o censo de 2010) e, entre 

outras variáveis relevantes, o fluxo de Investimento Externo Direto (IED).  

Conforme o gráfico em sequência, há um despertar dos valores investidos criando, de 

fato, a polarização dos investimentos no palco internacional. Seguindo os dados da 

UNCTAD, 43% do IED mundial está direcionado às economias em desenvolvimento. O 

caminho do capital internacional para China (17%, em 2015, em relação aos países em 

desenvolvimento), diferente das outras economias em desenvolvimento, esteve, como está, 

voltada para as joint-ventures, visto que essa determinação está presa à reformulação 

legislativo-econômica da década de 1970143. 

 

Gráfico 3 – IED Bilhões US$ - China x BRICS 

 
Fonte: Autor conforme Banco Mundial – DataBank e UNCTAD 

 

 

É por meio desse controle e direcionamento que o setor industrial passou a ser provido 

de somas elevadas de recursos financeiros e de transferência de tecnologia. A entrada do 

capital determinava uma integração produtiva e “tais resultados permitem concluir que as 

políticas industriais implantadas ao longo da década de 1990, em período anterior à entrada da 

                                                 
143 Cunha e Xavier (2010) elaboram um análise microeconômico que confirmam o peso do IED via joint venture 

em China. Entretanto, os autores descobrem que há um aumento da produtividade por meio de IED a partir dos 

anos 2000. Isso vem a demostrar a evolução tecnológica, por parte de China, fator que unido às demais 

vantagens comparativas do país aprofundaram a capacidade de absorção de IED, pelo retorno, assim como de 

especialização produtiva em setores de maior intensidade tecnológica. Acerca da legislação citada, cf Law of the 

People's Republic of China on Chinese-Foreign Equity Joint Ventures - 

http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/13/content_1384083.htm 
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China na OMC, foram eficientes no direcionamento do investimento estrangeiro para as 

indústrias consideradas prioritárias e, portanto, na promoção de mudanças estruturais 

desejáveis” (CUNHA; XAVIER, 2010, p. 497).  

Após a entrada na OMC há um boom de direcionamento, apartando os fluxos para o 

sul global criando a China como espaço mais buscado para alocação de capital para reforçar, 

em sua maioria, a estrutura da exportação dado o peso da China na conclusão das cadeias 

globais de valor. Conforme a tabela e o gráfico que seguem, reforça-se as considerações 

colocadas. Primeiro, quanto ao distanciamento global da China dos demais Estados 

emergentes. Segundo, a multiplicação do IED chinês após a entrada na OMC, criando um 

duto de recursos para a o sudeste asiático, o que fez subtrair valores de outras regiões do 

mundo. Como ainda afirmam Arrighi (2007) e Breslin (2007), ao longo da década de 1990 a 

maior parte destes recursos para China partiu da própria Ásia. Como notado por Sung:  

“Foreign investment, especially the investment of Hong Kong and Taiwan in the Mainland, 

plays a vital role in China’s opening and the economic integration of the CEA” (SUNG, 2005, 

p.20). Hong Kong e Taiwan abriram os passos, de forma pioneira, e criaram as condições 

posteriores144. Mas como recorda Bianco e outros (2012) uma parte deste capital externo do 

sudeste asiático compõe um valor bruto chinês que vem a circular sem perder a sua 

propriedade, as a se reorganizar em função da origem. Algo que o BID informara no início 

dos anos 2000: “Uma preocupação relevada com os números pelo aumento dos fluxos de IED 

para a China é que alguns desses fluxos podem consistir em investimentos domésticos que 

passam por Hong Kong para se beneficiar dos incentivos ao investimento para estrangeiros na 

China. Isso é chamado de "round tripping" e criaria fluxos fictícios de IED, exagerando no 

nível real dos fluxos de IED para a China” (BID, 2004, p.105 tradução nossa) 145. 

 

 

 

                                                 
144 Conforme alertado por Sung (2005) e em conferência ao China Statistical Yearbook, a participação do capital 

estrangeiro em China se ramifica por diversos filtros. São estes: 1. Loans and bonds; 2. Foreign investment: A - 

Foreign direct investment (FDI): (i) Wholly foreign-owned ventures (ii) Joint ventures (iii) Cooperative ventures 

(iv) Others / B. Other foreign investment: (i) Issuing share (ii) International lease (iii) Compensation trade (iv) 

Processing/assembly. Importa observar essa ramificação para posteriores informes a respeito da participação do 

capital estrangeiro em China. Apesar das Organizações Internacionais trabalharem com o valor agregado ou, no 

máximo, como a UNCTAD, apartar os investimentos voltados para a produção e os investimentos atrelados aos 

bond markets. Ademais, esta composição não lesa a proposta estatística para este momento, uma vez que o 

objetivo é criar um panorama acerca da evolução do IED para China. 
145 One concern with the figures that reveal this rise in FDI flows to China is that some of these flows might 

consist of domestic investment that goes through Hong Kong to benefit from investment incentives to foreigners 

in China. This is called “round tripping” and would create fictitious FDI flows, exaggerating the real level of 

FDI inflows to China145” (BID, 2004, p.105). 
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Gráfico 4 – IED Bilhões US$ - China x G7 

 
Fonte: Autor conforme Banco Mundial – DataBank e UNCTAD 

 

 

As variáveis combinadas implicam em um elevado impacto no desenvolvimento social 

dentro da China. Há, por certo, uma sociedade com uma dinâmica transformação que tem 

guiado à reorganização do consumo, do trabalho além da redução dos índices sociais mais 

temerosos a qualquer governo. Os dados expostos ajudam a compreender a singularidade 

chinesa no presente. Esta singularidade é formada por inúmeras variáveis, somando elementos 

institucionais e político-econômicos. Todavia, dentro do quadro político-econômico a 

diferença do IED destinado à China frente ao IED destinado a outros espaços no sul global 

expõe uma condição de profunda desigualdade em acesso a recursos capazes de induzir um 

processo de transformação social-produtiva. Doutro modo, a composição comparada do IED 

chinês frente ao IED dos Estados que compõe o G7 expõe outra condição da capacidade da 

econômica chinesa, a qual caminham em maior semelhança aos fluxos de capital 

estadunidense e, ainda, sobressaindo às demais econômicas desenvolvidas do Sistema 

Internacional. Essa exposição comparativa reforça a singularidade da economia chinesa no 

presente146. Por esses dados reforça-se: 

 

Segundo o PNUD, apenas entre 1990 e 2002, o número de chineses com rendimento 

abaixo de US$ 1,00/dia caiu de 490 milhões para 88 milhões. O PIB per capita 

                                                 
146 O IED não pode ser tomado em absoluto. Há diferenças entre os recursos finais mobilizados pelo 

investimento estrangeiro e essa condição pode levar a construção objetiva de duas formas de investimentos. No 

capítulo seguinte essa questão será discutida no quadro do IED/IEI da China para a América Latina.  
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(PPP) cresceu quase dez vezes entre 1978 e 2004, de acordo com o Center for 

International Comparisons of Production, Income and Prices, da Universidade da 

Pennsylvania. De acordo com dados do PNUD, o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) da China passou de 0,53 em 1975 para 0,78 em 2006. O grau de 

urbanização também foi impressionante. A população urbana, que representava 

cerca de 18% do total em 1978, passou a quase 44% em 2006”. (NONNENBERG, 

2010, p. 202). 

 

Tabela 1 Fluxos de Investimento Direto Externo na economia chinesa 

Fonte: Autor a partir de Cunha e Xavier (2010) e UNCTAD. 

 

 
 

Um combinado dos agregados econômicos indicados com a guinada nos fluxos de IED a 

partir de 2001 e a inversão nos dados socioeconômicos auxiliam no entendimento sobre a 

mudança social-produtiva materializada na China. Não obstante, tamanha mudança está 

associada à criação e à atualização do seu sistema bancário financeiro. As atualizações 

legislativas, bem como institucionais, em sua maioria ao longo da década de 1980 e 1990, 

preparam a China para a sua internacionalização financeira a partir de 2001. Os resultados da 

maior economia asiática e segunda maior economia mundial são representativos, mas esta 

representatividade resulta das alterações peremptórias e cautelosas na plataforma que produz 

o capital creditício. Essas alterações deram ao governo uma força maior para a gestão dos 

projetos político-sociais e políticos econômicos, pois o peso fiscal para o projeto de 

desenvolvimento do Estado foi reduzido na matéria bancária. Conforme apresentado por Hao 

(2006), a evolução da estrutura bancária chinesa tem uma relação direta com o crescimento 

econômico com uma média acima dos 9%. Entre 1978 e 2001 os empréstimos bancários 

tiveram um aumento relativo sobre o PIB de 51.1% para 117.1%. Em concordância com o 

autor, não há um milagre chinês, há um equilíbrio de ações como a elevada posição percentual 

de empréstimos sobre o PIB, assim como pela mobilização das poupanças dos indivíduos para 

criação de ações creditícias que passaram a ser intermediadas por atores não bancários como 

1980/

 1992(a)

1993/ 

2001(a)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

IDE China (US$ milhões) 2.696 39.906 52.743 53.505 60.630 72.406 69.468  83 521,0 108.312    95.000     114.734    123.985    121.080    123.911    128.500    135.610    

Participação no total (%)

Mundo 2,4 6,2 8,5 9,5 8,2 7,7 5,3 4,4       7,2        8,0       8,3        7,9        8,0        8,7        10,1      7,7        

Países em Desenvolvimento 10,5 23,6 31,7 29,9 21,4 23 18,3 15,9      18,7      20,4     18,3      18,5      18,4      18,7      18,4      17,7      

Ásia e Oceania 17,6 41,0     53,6 46,4 35,5 34,6 26,7 23,3      28,3      29,1     27,7      28,9      29,3      28,5      27,3      25,0      

Leste Asiático 44,2 61,6 77,9 73,6 57 62,3 55,2 51,8      58,0      57,8     56,4      53,1      56,8      55,9      49,7      42,1      

(a) media simples
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as Leasing Companies147 e as Trust Companies - Trust and Investment Corporations (TICs). 

China se diversifica de dentro para fora e cria uma plataforma internacional de crédito que 

exige um contexto de expansão para manter a unidade do setor bancário com os produtos 

negociáveis no mercado de capitais em Shangai e Hong Kong. 

 

5.2 A formação e o desenvolvimento do moderno sistema bancário chinês após 1978 

 

A modernização do Sistema Bancário Chinês se resume a dois fatores. O primeiro é o 

tempo em razão da mudança de sistema econômico após 1978. Nesse momento a China sai de 

uma estrutura econômica socialista-stalinista para um Socialismo de Mercado, como 

defendido pelo Conselho de Estado em 1993. Logo, pode-se afirmar que a estrutura bancário-

financeira da China foi criada e não simplesmente atualizada, dada as condições dispares 

entre o modelo monobancário maoísta voltado para dentro e a estrutura bancária hoje em 

prática; O segundo fator é a abertura guiada por medidas de atualização do sistema. A 

abertura do Sistema Bancário Chinês pode ser compreendida em duas ações entre 1990 e 

2006. Na década de 1990 houve o redirecionamento dos Bancos, criando-se a margem para 

atuação dos Bancos Comerciais e a margem para a atuação dos Policy Banks. Na segunda 

parte, até 2006, a o governo chinês esteve sob a responsabilidade, após concordâncias na 

OMC, em abrir o seu setor de serviços, o que inclui o palco bancário e financeiro para a 

participação estrangeira. Em razão destes fatores, os quais serão objetos de investigação, a 

modernidade do sistema bancário de chinês é presente. Doutra forma, defender a modernidade 

apenas em razão da criação do sistema afora a ordem maoísta é um erro reducionista, pois ao 

mesmo tempo que ignora os fatores atribuídos à atualização deste sistema, prende-o ao 

passado e pode erroneamente incorrer percepções sobre uma condição estática desde 1970. 

Assim, por mais que a China atual, em termos financeiros e bancários, seja totalmente distinta 

e impensada às reformas iniciadas ao final da década de 1970, foram os ajustes ao caminho 

que dão a forma presente de uma forte substância financeira bancária. 

A terceira plenária do Décimo Primeiro Comitê do Partido Comunista, em 1978, 

serviu como o primeiro passo para as alterações na China. A partir deste momento é possível 

dividir as reformas em dois blocos. O bloco geral, o qual Breslin (2007) organiza em três 

                                                 
147 Segundo a OCDE e o FMI L.C. são sociedades de locação financeira que participam no financiamento da 

compra de ativos tangíveis. São intermediários que possibilitam derivar a propriedade acionária pois repassam o 

direito acionário ao “locatário” da ação. Já as TICs são agentes fiduciários do mercado de valores que gerenciam 

uma possível compra ou transferência de ações custodiando o processo com ganhos na propriedade acionária 

(IMF - INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2000). 
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momentos; e o bloco bancário-financeiro, o qual Cousin (2011), Li, Hsu e Qin (2013) Luo 

(2016) organizam em 4 momentos. 

Em caráter geral, entre 1978 e 1984 há um momento de reformulação política; e entre 

1984 e 1994, um segundo momento de reformulações com o abandono do Socialismo e 

abertura para o Socialismo de Mercado; e, a partir de 1994 ao presente, tem-se a característica 

de um novo sistema de controle macroeconômico ancorado em leis e regulamentação, ao 

invés de uma estrutura de centralidade e controle de planejamento. Esse resumo a partir de 

Breslin (2007) é relevante, pois para o nível bancário observam-se algumas ações de 

descentralização como a eliminação da cota fiscal para a capitalização dos Bancos Comerciais 

e, após 2003, a criação da Comissão Reguladora, responsável por um processo de atualização 

bancária voltada para a governança corporativa ao viés chinês lembrando que o Governo não 

é excluído da participação, seja esta material-acionária ou política. Algo que importa 

demarcar é o fato do poder do partido político nunca ter sido colocado em pauta frente aos 

objetivos de modernização na China. Os passos dados estão sob os auspícios do partido, mas 

de forma descentralizada148. Sem embargo, não se pode falar que a economia chinesa estivera 

fechada ao mundo na Era Mao. A relação com a linha comunista era interessante e, após 

romper com a União Soviética, a China passa a entrar de forma singular ao mercado 

internacional em um processo inicial de abertura que foi modesta nos primeiros momentos, 

mas de grande importância por criar as 4 zonas econômicas especiais além das zonas 

especiais de exportação. (NAUGHTON, 2010; SHAMBAUGH, 2000, 2013).  

No cerne das alterações está a governança corporativa para o setor bancário. O termo é 

norteador no palco financeiro internacional. Os caminhos e métodos trilhados para a 

eficiência bancária contemplam os arranjos sobre a governança corporativa, como 

encontrados nos princípios expostos pela OCDE na defesa do desempenho econômico  

(OECD, 2004). Contudo, “enquanto a governança corporativa é vista como uma alta 

prioridade pelos reguladores e pelas autoridades chinesas, enquanto muito poder ainda resta 

nas mãos das autoridades, atuando como acionistas, tais mecanismos servem a seus próprios 

propósitos ao invés dos de outras partes interessadas”. (COUSIN, 2011, p.201 tradução 

nossa)149. Com efeito, o Sistema bancário serve ao Estado/Governo conforme os objetivos 

                                                 
148 Essa marca da orientação do Partido, e não mais determinação, pode ser minuciosamente observada por meio 

dos White Papers, disponibilizados pelo Conselho de Estado Cf: http://english.gov.cn/archive/whitepaper/. 
149 while corporate governance is viewed as a high priority by Chinese regulators and authorities, with much 

power remaining in the hands of the authorities, acting as shareholders, such mechanisms serve their own 

purposes rather than those of other stakeholders (COUSIN, 2011, p.201). 
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políticos do governo e não o contrário. Mesmo com a mudança nas normas de propriedade, 

por permitir a participação pública, o governo é o sócio majoritário. 

São três as bases, ou pilares, que permitiram haver tamanha alteração econômica 

concomitante aos ajustes políticos: no marco da ideologia, a busca pela desradicalização da 

revolução comunista a manter e reforçar a questão do nacionalismo com o partido afrente da 

defesa do interesse nacional; o sucesso econômico no marco da legitimidade pela 

performance, o que deu as condições inicias para a descentralização econômica com medidas 

simples, como a liberdade da livre iniciativa e o acumulo de riquezas pessoais; por último, no 

marco da estabilidade política a construção de ações voltadas para a segurança 

socioeconômica e individual que combinam no quadro da criação de um Estado de Bem-Estar 

Social. Para Breslin (2007) após 2001 o equilíbrio dessas três bases tem exigido mais do 

Governo em razão da complexidade econômica que China tem criado. O núcleo deste desafio 

ao Governo está na relação entre o amplo projeto de proteção ou protecionismo doméstico 

social frente às normas econômico-financeiras neoliberais internacionais, conformadas 

gradualmente pelo partido.  

A decisão para o processo de descentralização parte do reconhecimento interno do 

partido sobre os equívocos da revolução e a orientação político-econômica maoísta. A saída 

do Estado planejador para um Estado regulador não criou, na década de 1980, um modelo 

capitalista à revelia, mas deu forma para a construção de algo novo a partir de ações como a 

possibilidade das Foreign Owned Enterprise (WFOE), da condição ao investimento externo 

direto, a formação de Joint Ventures que, unidos ao direito da coletivização, cooperativas e na 

construção da busca pela eficiência, mesmo sob a propriedade do Estado, a ordem produtiva e 

as escolhas na alocação dos recursos passaram por caminhos mais descentralizados a cada 

ano. Breslin (2007) bem explica a questão da propriedade reforça que as organizações 

econômicas principais pertencem absolutamente ao Estado, assim como ao povo - ‘owned by 

all the people – quanmin suoyou’, mesmo abrindo as portas para a descentralização e para a 

liberdade de associações na propriedade privada. Em observação:  

 

As fontes de informação chinesas agora geralmente se referem a "empresas estatais e 

controladas pelo Estado (guoyou guokong)" em declarações oficiais. No entanto, 

nem sempre está claro se uma simples referência a "propriedade estatal" se refere 

apenas às empresas que ainda são formalmente propriedade do Estado, ou ambas 

empresas estatais e controladas pelo Estado (BRESLIN, 2007, p.48 tradução 

nossa)150.  

                                                 
150 Chinese information sources now usually refer to ‘state owned and state controlled (guoyou guokong) 

enterprises’ in official statements. However, it is not always clear if a simple reference to ‘state owned’ refers 
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Ao governo Chinês, desde o início das mudanças para abandonar a economia socialista, está 

deveras esclarecido o entendimento acerca das adaptações da realidade capitalista ocidental 

aos interesses do próprio Estado. A partir da década de 1990, com as reformas pró-mercado a 

criar ambientes produtivos mais descentralizados, o fluxo de IED começou a transformar a 

China em uma plataforma de transformação produtiva em palco global. A se observar as 

Villages e Townships Enterprises, a mescla entre propriedade do Estado, a regulação por meio 

da Quota de Crédito do BRPC e a autonomia dos Governos regionais, materializa-se um grau 

elevado de liberdade contraditoriamente regulada, mas segura aos interesses e entendimento 

do governo chinês sobre a descentralização econômica. Em destaque: 

 

O argumento básico é bem simples: ao supervisionar essa transição do isolamento 

relativo para o engajamento, a liderança chinesa seguiu uma estratégia muito 

simples e lógica - o comércio e o investimento foram incentivados onde era 

considerado benéfico, e resistiram/controlaram onde ele foi percebido como uma 

ameaça aos produtores domésticos chineses. (BRESLIN, 2007, p.85 tradução 

nossa).151 

 

Esta liberdade controlada não é paralela ao sentido de sociedade regulada construída por 

Polanyi (2000). Este ponto será desenvolvimento no diálogo dos capítulos, mas a pré-

condição para esse palco de regulação na leitura polanyiana pressupõe um modo social 

produtivo que a esfera mercado/finanças/economia não se despregue da sociedade. Esta 

apartação permitiu que um novo palco de organização social pudesse ser construído com a 

sociedade servindo à economia, listando os elementos sociais em caráter de produto ou ações. 

Haver, logo, controle não pressupõe um encrustamento social-produtivo conforme a ênfase 

polanyiana. Como visto, abre-se e incentiva-se onde pode haver ganho e não permite a 

participação onde pode haver perda. Esse entendimento criado no passado, na matéria da 

economia produtiva, deu condição ao Governo chinês em mover o Estado de um 

protocapitalismo para um espaço capitalista em um modo social de produção peculiar e 

defendido pelo Conselho de Estado como Socialismo de Mercado. Nesse contexto é plausível 

pensar em um espaço social produtivo atual que vem a executar práticas financeiras 

neoliberais sem necessariamente ser neoliberal como um espaço social produtivo equivalente 

                                                                                                                                                         
only to those enterprises that are still formally state owned, or both state owned and state controlled enterprises. 

(BRESLIN, 2007, p.48.).  

 
151 The basic argument is a simple one: in overseeing this transition from relative isolation to engagement, the 

Chinese leadership pursued a very simple and logical strategy – trade and investment was encouraged where it 

was deemed beneficial, and resisted where it was perceived to threaten domestic Chinese producers (BRESLIN, 

2007, p.85). 
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ao anglo-saxão, onde o neoliberalismo, como discutido no capítulo anterior, foi embrionado e 

desenvolvimento em caráter intelectual, econômico e político. Há a possibilidade de um 

neoliberalismo financeiro controlado na China, algo possível a partir da redefinição do espaço 

social produtivo, ainda na década de 1990, para uma economia socialista de mercado 

orientada pelas razões quânticas microeconômicas de produção de riqueza conforme o 

crédito. Mas esta afirmação temporária precisa ser avaliada e analisada conforme um melhor 

entendimento acerca do singular Sistema Bancário Chinês. 

 

5.3 A linhas históricas da ordem bancária chinesa 

 

A primeira ação político-econômica da China que permitiu a reorganização do sistema 

produtivo foi criação de um sistema bancário plural, o que levou ao fim do sistema 

monobancário da era maoísta. Esse processo é reconhecido como o passo mais sensível para a 

modernização do Estado chinês por amparar as organizações burocráticas do Governo, em 

proximidade às empresas estatais, para o financiamento dos projetos políticos por meio de um 

sistema especializado e capaz de criar condições favoráveis de crédito conforme o intento 

político dos governos regionais e de Pequim. No decorrer de quase quatro décadas o sistema 

bancário-financeiro da China se resume a: 5 bancos estatais-comercias, 3 Policy Banks, 12 

bancos de ações conjuntas voltados ao mercado de capitais (joint-stock commercial banks – 

JSCBs); 133 Bancos Comerciais Municipais; um banco postal, 5 cooperativas rurais de 

crédito; 1.373 Bancos Comerciais Rurais; 859 Cooperativas Bancárias Rurais; 71 

Companhias Financeiras e Grupos Corporativos; 224 Trust Companies; 68 Financial leasing 

companies; entre outras com um soma oficial do estado de 4.261 entidades. Ao topo desta 

rede de atores de crédito bancário estão o BPRC e a uma Comissão Reguladora (CBRC, 

2015). 

Antes desta extensão composição, entre 1948 e 1979 o Banco da República Popular da 

China - PBOC foi a única instituição bancária na China que, além de organizar a política 

monetária, construía crédito comercial para atividades produtivas domésticas. Em seu 

portfólio de atividades se somavam as práticas comerciais e as práticas políticas cabidas a um 

banco central. Com o início das mudanças o PBOC manteve ações voltadas para a 

administração da taxa de juros, do câmbio e da composição monetária. Apesar de ter deixado 

a ação comercial, ao banco foi dada a responsabilidade de supervisionamento das práticas 
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bancárias. Esse supervisionamento foi realizado durante a década de 1990 até 2003, quando a 

CBRC é criada.  

O processo iniciado com esta organização é defendido por Luo (2016) em quatro 

grandes etapas. Entretanto, Cousin (2011) e Okazaki (2007) enxergam três grandes etapas. A 

diferença entre cada autor será pontuada, mas estas mesmas diferenças não lesam a evolução 

histórica que pode ser apresentada por um combinado a partir de ambos os trabalhos. Assim, 

as principais fases de construção moderna de um sistema bancário descentralizado implicam 

em: primeiro, entre 1979–1985 onde se cria o Sistema Bancário dualizado, com o BRPC a 

desempenhar as atividades listadas e bloco dos big four a desenvolver a área comercial com 

setores restritos. Essa restrição dos quatro bancos estatais-comerciais representou um controle 

de crédito por banco/área. Não havia a autorização para migrar investimentos fora do seu 

espaço comercial. Listando: Agricultural Bank of China (ABC), China Construction Bank 

(CCB), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) and Bank of China (BOC). Com 

atenção voltada para o Banco da China, seu papel esteve, como está voltado para as operações 

estrangeiras como a realização de práticas de câmbio e o apoio internacional às organizações 

e às empresas chinesas.  

 

Quadro 1 – Bancos Estatais Comerciais 

 
Fonte: CRBC (2016)152 

 

 

O Segundo movimento, entre 1985 e 1996, é o ponto de discordância entre os autores. 

O período entre 1978 e 1993 é trabalhado por Cousin (2011) e Okazaki (2007) de forma 

agregada, conquanto Luo (2016) trabalha com a divisão para organizar informações de cunho 

macro-institucional, como primeiro a redefinição do BRPC e, posteriormente, a pluralização 

                                                 
152 O organograma das instituições bancárias domésticas podem ser vistas neste sítio:  

http://www.cbrc.gov.cn/showindexlinks.do?s=dbi 

People’s Bank of China (PBOC) 1948

Agricultural Bank of China (ABC) 1979

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) 1984

Bank of China 1912a

China Construction Bank (CCB) 1954b

a: criado em 1912. Transformado em Banco Estatal Comercial em 1994.

b: criado em 1954 como Banco Populr de Construção da China. Operações suspensas, mas 

retomadas na década de 1980. Em 1996 refundado como China Construction Bank.
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do sistema dando início à descentralização e à construção de um sistema capitalista na China. 

Essa divisão de Luo (2016) é relevante e se soma à consideração de Breslin (2007) em 

referência ao Conselho de Estado, com Li Peng, e o Presidente Deng a assinalar a necessidade 

em se abandonar o sistema protocapitalista e criar, de fato, uma ordem econômica de mercado 

compreendido como Socialismo de Mercado. Assim, seguindo a divisão de Luo (2016), o 

período que corresponde a 1985-1996 é formado pela construção da legislação bancária e pela 

a criação/estabelecimento dos Policy Banks. Listando-os: Agricultural Development Bank of 

China (ADBC), China Development Bank (CDB) e Export–Import Bank of China (CEXIM). 

Esses bancos, em sua ação inicial, cumpriram o papel de gerenciar os empréstimos realizados 

pelos Big Four, uma vez que somente após a criação dos 3 Policy Banks que os 4 grandes 

foram citados oficialmente como bancos comercias. A despeito dessa afirmação pública na 

década de 1990 sobre a condição comercial dos bancos, a prática comercial estivera presente 

desde a construção do sistema com uma característica dual, com as atividades políticas 

centrais, pelo BRPC, e as comerciais, pelos Big Four, conforme as áreas de agricultura, 

indústria, infraestrutura e câmbio/operações internacionais. Além, apenas em 1995 foram 

apresentadas a central bank law e a comercial bank law153. A legislação bancária é um ponto 

de partida para compreender o passo chinês em busca de um diálogo mais tênue com o regime 

financeiro neoliberal a partir de 2001, sobretudo na regulamentação das aberturas públicas dos 

bancos estatais-comerciais para o investimento estrangeiro. Como afirma Ma (1996) o 

progresso econômico chinês na década de 1990 está diretamente relacionado às inovações no 

sistema bancário-financeiro. Como a partir de 1983 os bancos passam a assumir o papel de 

financiador das empresas estatais, há uma estratégia de salvamento fiscal do governo. Essa 

reorganização para uma econômica produtiva movida pelo crédito é relevante, pois uma 

estratégia inicial de receita virou um modelo de desenvolvimento específico, a combinar a 

evolução do sistema bancário/financeiro com os investimentos em infraestrutura, produção e 

tecnologia. 

Segundo Luo (2016), neste período observa-se uma maior autonomia para o PBOC 

para supervisionar (e não ditar) as ações bancárias, o que veio a caminhar em paralelo a 

independência para os demais bancos. Tais movimentos para descentralização na década de 

1990 resultam de um afastamento do Ministério das Finanças, a criar um perfil de prática de 

supervisão e não mais controle e planejamento. Todas essas reformas institucionais 

                                                 
153 ambas as legislações podem ser consultadas nestes sítios:  

a – Comercial Banks http://www.china.org.cn/english/DAT/214824.htm 

b – Central Bank http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383712.htm 

http://www.china.org.cn/english/DAT/214824.htm
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apresentadas são importantes para explicar como se forma a indústria de crédito no sistema 

bancário chinês. Entretanto, antes a esse fator Hao (2006) explica que a liberalização dos 

preços fez com que o capital fosse acumulado, primeiramente na área rural criando setores 

não estatais na área produtiva. Esse processo, iniciado na década de 1980, implicou em uma 

inicial competição, o que fez aumentar o salário da mão de obra pela eficiência produtiva. 

Essa simples descentralização econômica criada 10 anos antes da criação da legislação 

bancária fez elevar as poupanças e, logo, os depósitos nos Bancos Estatais Comerciais, o que 

criou a condição primária para a formalização do crédito pela capitalização da poupança 

individual. Ao mesmo tempo observa-se um afastamento fiscal do Estado. Entre 1978 e 2001 

a participação orçamentária do governo sobre o crescimento do PIB migra dos 31.2% para 

17.1%. Somado a tais dados, os empréstimos em 2001 compuseram 117% sobre o valor do 

PIB chinês no mesmo ano. Esse cenário percentual mostra como a estrutura social produtiva 

chinesa passou a se organizar de forma cada vez mais financeirizada. 

O planejamento econômico, como já afirmado, passou para a responsabilidade do 

Conselho de Estado da República Popular da China, sob a direção do Primeiro Ministro (Li 

Peng, entre 1988 e 1998; Zhu Rongji, entre 1998 e 2003; Wen Jiabao, entre 2003 e 2013; e Li 

Keqiang de 2013 ao presente). Seguindo a ordem das transformações do período, um quinto 

Banco Estatal-Comercial é criado: Bank of Communications (BOCOM). Além dessa nova 

ordem, os demais bancos menores reduzidos aos governos locais ou municipalidades passam 

a ganhar espaço na cena de crédito da China: são eles: Shenzhen Development Bank (SDB); 

China Merchants Bank (CMB) e Guangdong Development Bank (GDB). A despeito da 

característica comercial destes bancos, apenas o China Minsheng Bank (CMINB), criado em 

1996, foi considerado o banco privado chinês ao longo da década de 1990. Ademais, com a 

formação do mercado de valores de Shangai é neste período que os JSCBs são criados, como 

China CITIC Bank (CITIC), China Everbright Bank (CEB), Huaxia Bank (HXB), Shanghai 

Pudong Development Bank (PDB) e a Fujian Industrial Bank (FIB) (COUSIN, 2011; 

DAVILA, 2012; LI; HSU; QIN, 2013; LUO, 2016; SEKINE, 2010; CRBC, 2016).  

A partir da terceira etapa um novo ciclo no desenvolvimento do Sistema Bancário da 

China é buscado. As duas primeiras etapas alicerçam a ordem bancária para criar uma 

plataforma de crédito competitiva e voltada para alimentar a concomitante demanda criada 

por meio dos resultados do crescimento econômico. A terceira e a quarta etapas importam 

para os ajustes de cenário. Estes ajustes serviram para fortalecer a condição creditícia e para 

reduzir a vulnerabilidade gerada pela descentralização econômica. O termômetro para a 

construção das ações corretivas no desenvolvimento bancário foram os sinais negativos 
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apresentados pelos empréstimos sem performance (Non Performing Loans – NPLs), a espiral 

inflacionária de 1994-1995 e a crise asiática em 1997. Frente ao excessivo número de NPLs 

foram criadas Companhias para administração de ativos (Asset Management Companies - 

AMCs) com a responsabilidade de recuperar a qualidade dos empréstimos realizados por 

meio do processo de securitização via mercado de valores154 (COUSIN, 2011; LI; HSU; QIN, 

2013; WEI, 2014). Essa estratégia abriu as portas para o início da prática de securitização dos 

investimentos dentro do circuito bancário e, ainda, junto à criação dos Policy Banks, fora um 

importante passo para o gerenciamento dos créditos ‘podres’. Brevemente, como pontua Luo 

(2016), os empréstimos sem performance é um resultado atrelado a dois fatores: o 

favorecimento de crédito para as empresas estatais em condições especiais criando uma 

demanda elevada em razão do reinvestimento produtivo dentro da China; e a descentralização 

econômica, dando autonomia a Bancos, a Empresas Estatais e aos governos locais para 

alocaram os investimentos e criarem crédito por demanda sem critérios comerciais. Apesar da 

expressão demanda sugerir uma razão comercial objetiva para a busca de investimentos, 

algumas variáveis não controladas passaram a minar a qualidade dos empréstimos realizados. 

Listam-se: a escalada da corrupção no sistema bancário e a influência dos governos locais na 

construção de projetos e indução de crédito dentro da rede sem nenhum mecanismo de 

governança para a mensuração de resultado e retorno para os Bancos.  

Em razão deste cenário o BRPC passou a controlar as taxas de juros, determinando o 

teto que os bancos poderiam pagar aos investidores do Estado, mas ao final da década de 1990 

o último ato mais substancial para a atualização do sistema foi o abandono do sistema de 

Quota de Crédito que era imposto pelo BRPC, o qual determinava o percentual de crédito 

para cada província. Essa decisão acelerou a competição bancária e, logo, o retorno dos 

Bancos Comerciais no final da década. Não menos importante em 1996 a China formaliza a 

sua participação no regime da Basileia - Bank for International Settlements (BIS). Este 

movimento estratégico, segundo Okazaki (2007) buscou favorecer a China frente a 

oportunidades do capital transnacional, assim como abrir um espaço para a discussão acerca 

das políticas monetárias. Por certo, a entrada da China no palco da supervisão bancária 

internacional é construída a partir da concordância de Pequim com os Core Principles for 

Effective Banking Supervision (the Core Principles) (BIS, 2012).  

A partir de 2001 cumpre-se a última etapa do sistema bancário chinês. A principal 

característica, colocada de forma global, é a abertura do sistema para a participação do capital 

                                                 
154 Esse processo será discutido na seção seguinte. 
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estrangeiro. Essa é a observação que a maioria dos pesquisadores sobre o sistema bancário da 

China, como Cousin (2011), Luo (2016), Downs (2011), García-Herrero; Gavilá; 

Santabárbara (2006), Li; Hsu; Qin (2013), Elliott; Kroeber; Qiao, (2015) entre outros, 

reportam interesse. Observa-se. Logo, como a China após 2001 passou a criar um espaço de 

oportunidade para os Bancos privados ocidentais em maneira semelhante à formação das 

joint-ventures da década de 1990, as quais foram desenvolvidas com o capital internacional-

asiático e, posteriormente com o capital internacional-ocidental. O processo de 

internacionalização e liberalização, ao qual a presente tese levanta entendimento, equivale à 

participação internacional do sistema bancário chinês a partir de um dos seus braços políticos 

bancários: O China Development Bank. Não há como apartar a discussão acerca da 

internacionalização bancária da China determinando um único caminho de orientação, seja 

este o inward ou outward. A internacionalização bancária da China é complexa e mescla os 

processos de entrada e saída de capital, o que reforça o interesse por ambos movimentos não 

julgando a validade de um processo sobre o outro ou hierarquizando-os. A participação 

internacional da China, conforme o recorte desta tese, é tema do próximo capítulo. Contudo, 

esta observação é essencial dado o esforço de se organizar dados e informações acerca da 

participação estrangeiro-bancária na China na América do Sul a partir de 2001.  

Conforme Ma (1996) a necessidade de regulação bancária guiou a China para a 

criação das legislações aos bancos comerciais e ao banco central. Este ato se justificou pelo 

papel central que os bancos passaram a ter na economia da China, a saber que o elemento 

primário para a formação de capital e crédito dos Bancos são as poupanças, mas as principais 

transações financeiras neste período estiveram associadas ao mercado interbancário, dada a 

complexidade dos NPLs frente ao crescimento econômico do Estado. Os bancos foram 

transformados nos grandes indutores da economia chinesa e seguindo a observação de Ma 

(1996) compreende-se que a liberalização bancária na China construída a partir da sua entrada 

na OMC é posta sob o monopólio do Estado. O seu sistema precisa ser fechado e/ou 

controlado por meio das peças principais reguladoras principais (BRPC e CRBC) para 

transformar os problemas de crédito (como o aumento do ativo e os NPLs) em uma solução 

para a equidade bancária. Dai a regulação bancária é necessária para manter a segurança não 

apenas das práticas, mas do controle do Estado via componentes essenciais atrelados ao 

Conselho de Estado. Em síntese, a ações realizadas após 2001 são antecipadas por Ma (1996):  

 

À medida que a China avança gradualmente para a liberalização do setor bancário 

através da comercialização dos bancos estatais e da introdução de maior 

concorrência entre os bancos, também dá atenção ao estabelecimento de 
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regulamentos financeiros que evitem a instabilidade no setor financeiro (MA, 1996, 

p.162 tradução nossa).155 

 

Entre os elementos que podem ser listados alguns pontos que dialogam com o regime do BIS 

no período em referência: critérios de entrada por quantidade mínima de capital, padrões para 

adequação de capital, diversificação de ações, limites em empréstimos, auditoria externa e 

mecanismo de resolução de falhas. A liberalização financeira permitiu introduzir novos 

elementos e veículos para construção da prática financeira na China, mas esse argumento não 

permite informar que o governo tem sido afastado da construção bancário-financeira com as 

reformas de mercado iniciadas com a descentralização do sistema.  

A liberalização financeira na China foi orquestrada por meio de ações que permitiram 

a introdução de práticas de mercado entre os Bancos, sobretudo acerca da liberdade de 

investimentos e incentivo à competitividade que se somam às taxas de juros com influência 

do BRPC, mas sem o controle absoluto. Ainda importa listar a abertura para participação do 

capital privado estrangeiro no mercado bancário, assim como a autorização completa para a 

oferta de serviços bancários por instituições estrangeiras aos nacionais chineses (GARCÍA-

HERRERO; GAVILÁ; SANTABÁRBARA, 2006). 

A abertura ao capital estrangeiro, apesar de controlado ao teto de 20% por organização 

bancária nacional, é justificada sob o marco de termos constantemente refinados nos relatórios 

dos Financial Stability Board e por meio das Organizações Financeiras internacionais de 

interesse privado, listadas no capítulo 2, assim como a OCDE em documento determinante 

para avaliação da governança corporativa reforçando, por meio dos princípios gerais da 

organização. Apesar de a organização reconhecer que não há um modelo para a governança 

corporativa eficiente, a construção de um palco gerencial composto pela participação dos 

shareholders e o peso do executivies boards e supervisiory board cumpririam o caminho para 

a eficiência de qualquer companhia bancária (OECD, 2004). Essa abertura chinesa norteia-se 

por  aumentar a competitividade dos Bancos tanto dentro quanto fora da China e por meio de 

um aprofundamento do conhecimento ocidental sobre a organização e prática bancária, 

principalmente sobre os produtos de crédito e de securitização (CBRC, 2015).  Uma novidade 

institucional do período foi a criação da Comissão Reguladora Bancária Chinesa – CRBC 

(China Banking Regulatory Commission – CBRC) em 2003, apartando as funções de 

monitoramento técnico de fiscalização do BRPC. A Comissão é uma peça estratégia para a 

                                                 
155 As China moves gradually towards liberalization of the banking sector by commercializing state banks and 

introducing more competition among banks, it also gives attention to the establishment of financial regulations 

that will prevent instability in the financial sector (MA, 1996, p.162). 
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China desempenhar os padrões internacionais bancários, que em sua maioria estão orientados 

pelos regimes de Basileia e pelo Financial Stability Board em um amplo consenso orgânico 

constituído pelas principais economias do mundo e, fundamentalmente, pelo G-20. 

A imagem que segue expõe a composição do Sistema Bancário da China, o que se 

forma, atualmente, a partir dos dois principais órgãos de controle e monitoramento: o Banco 

da República Popular da China e a Comissão Reguladora Bancária da China. Nesta mesma 

imagem os quadrantes sobressaltados indicam as peças centrais deste sistema. Por 

centralidade, supõem-se a proporção do crédito oferecido por meio dos atores financeiros 

listados. Assim, os 5 bancos comerciais, os Joint-Stock Commercial Banks, os três Policy 

Banks e as demais instituições financeiras lideradas pelas trust companies formam o núcleo da 

estrutura do crédito bancário e não bancário na China. Por meio da combinação das 

organizações bancárias e não-Bancárias se forma um diálogo de crédito de grande 

importância para a saúde econômico-financeira do Sistema Bancário chinês. As diferenças 

entre essas instituições serão posteriormente exploradas, mas em resumo as demais 

instituições financeiras compõem o quadro mais sensível para o desenvolvimento do Shadow 

Bank System (SBS) chinês, o qual ganhou espaço comercial a partir da combinação de duas 

variáveis político-econômicas na China: a – a necessidade de gerenciar os créditos podres – 

non performing loans (NPLs); b – a baixa oferta de crédito para as empresas médias e 

pequenas, guiando-as em uma busca creditícia secundária, ou fora da ordem bancária oficial 

do Estado. 
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Figura 1 – Sistema Bancário Chinês e Instituições Financeiras de Crédito156 

 
Fonte: adaptado de Cousin (2011);  CBRC (2014, 2015) Okazaki ( 2007). 

 

Esta imagem levanta, por certo, a indagação acerca da participação estrangeira nas 

ações bancárias da China, uma participação que é reduzida e não rivaliza com outras 

participações de instituições doméstico-nacionais. Algo ainda mais interessante é a redução 

dessa participação após 2009, o que permitiu uma redução da participação do capital 

estrangeiro e o aumento do SBS, composto pelas Instituições Financeiras não- Bancárias. É 

importante frisar que por ações informa-se o capital de propriedade dos Bancos materializado 

em lucro em 2015. Conforme relatório da Comissão, apresentado em 2016 com referência a 

2015, o sistema bancário alcançou 199.3 trilhões de RMB, tendo com participação bancária 

estrangeira 26.820 bilhões de RBM, a equivaler a 1.38% do mercado das ações bancárias na 

China (CBRC, 2015).  

 

 

 

                                                 
156 Sobre os Joint-Stock Comercial Banks: Guangdong Development Bank, China Citic Bank Corporationg, 

Shanghai Pudong Development, Evergrowing Bank CO.,Limited; China Everbright Bank Co; Shenzhen 

Development Bank, Industrial Bank Co, China Zheshang Bank, Hua Xia Bank, China Merchants Baank, China 

Minsheng Banking Corp, China Bohai Bank. 
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Tabela 2 - Assets Bancários (%) por Instituições Financeiras – 2003-2015 

 

Fonte: autor conforme dados elaborados a partir de CBRC (2015) 

 

Estes valores expõem o retorno de participação conforme produtos e veículos próprios dentro 

do mercado chinês. As participações de propriedade por meio da abertura para a participação 

estrangeira após 2001, via internacionalização em public offering, não estão contabilizadas 

nesta apresentação. Antes desta discussão acerca das reformas de abertura o eixo central de 

diálogo econômico entre o sistema bancário e o sistema financeiro chinês precisa ser 

trabalhado. 

 

5.3.1  O Shadow Banking System e os mecanismos de alavancagem por securitização 

e intermediação financeira 

 

Shadow Banking System – SBS é um termo novo, há pouco reconhecido pelas 

Organizações Financeiras Internacionais, assim como há pouco monitorado e observado em 

dados estatísticos. As razões de interesse sobre esta estrutura ganha força após a crise 

financeira de 2008-2009 por expor a inexistência de controle e mecanismos de monitoramento 

sobre as práticas variadas na intermediação financeira. Apesar de ser pensado como uma 

categoria pejorativa para as finanças em razão dos riscos atribuídos às práticas vinculadas aos 

produtos desta categoria bancária, o SBS é um resultado direto das inovações financeiras 

desde a década de 1970, momento no qual as atividades financeiras neoliberais passaram a 

constituir uma rede global de investimentos. Um dos principais temas que norteia o SBS é o 

seu tamanho frente a economia real, em termos globais, partindo do pressuposto que as 

principais economias têm contribuído para o desenvolvimento de uma ampla rede de 

expansão creditícia e de investimentos que vem a superar a estrutura real da economia 

produtiva mundial. Em China, as razões de existência deste sistema oculto de crédito resultam 

do elevado controle creditício para as médias e pequenas empresas desde a formação do 

sistema bancário chinês a partir de 1978, como apresentado na seção anterior. Ainda, somado 

a este ponto, encontram-se os NPL`s que foram reciclados por meio do mercado financeiro, 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bancos Políticos 7,68% 7,63% 7,82% 7,90% 8,05% 8,94% 8,73% 8,03% 8,22% 8,39% 8,28% 9,06% 9,67%

Bancos Comerciais

Big Four
58,03% 56,91% 56,06% 55,15% 53,66% 51,58% 51,31% 49,20% 47,34% 44,93% 43,34% 41,21% 39,21%

JSCB 10,70% 11,54% 11,92% 12,39% 13,69% 13,99% 14,86% 15,64% 16,22% 17,61% 17,80% 18,21% 18,55%

Instituições Financieras 

Não-Bancárias
3,29% 2,76% 2,71% 2,41% 1,83% 1,87% 1,95% 2,19% 2,30% 2,42% 2,62% 2,91% 3,25%

Bancos Estrangeiros 1,50% 1,84% 1,91% 2,11% 2,36% 2,13% 1,70% 1,83% 1,90% 1,78% 1,69% 1,62% 1,34%
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assim como na criação de novas ondas de investimento para o setor de infraestrutura. Em 

suma, o SBS chinês é um construto material das inovações institucionais e financeiras vividas 

pelas organizações financeiras chinesas e pelos corpos econômicos governamentais a partir da 

necessidade de se mover o Estado à frente do modelo socialista do passado. 

O primeiro documento do Financial Stability Board sobre o tema foi apresentado em 

2011 dizendo: “The “shadow banking system” can broadly be described as “credit 

intermediation involving entities and activities outside the regular banking system” (FSB - 

FINANCIAL STABILITY BOARD, 2011, p. 1). Esta definição geral pontua uma divisão no 

sistema bancário financeiro gerando dois tipos de instituições: as primeiras são as bancárias 

regulares, as quais são monitoradas por órgão regulador conforme os padrões bancários 

internacionais, como, por exemplo, o grau de equidade indicado via BIS que busca controlar a 

expansão do crédito concedido conforme o ativo bancário. Em consenso, o FMI define o SBS 

como “credit intermediation outside the conventional banking system, constitutes about one-

fourth of total financial intermediation worldwide” (IMF - INTERNATIONAL MONETARY 

FUND, 2014, p. 65). 

Apesar de o termo ter sido apresentado institucionalmente apenas em 2011 em meio à 

ressaca financeira da (des)ordem imobiliária que abalara todos os mercados de capitais, o 

termo foi apresentado em 2007 por Paul McCulley em reunião anual da Federal Reserve. 

Segundo Paul o SBS é uma composição complexa formada por todos os tipos de produtos 

financeiros não bancários, os quais envolviam elevado risco para toda a economia nacional. A 

partir da crise de 2009 a condição pejorativa do SBS ganhou consenso, dada a sua condição 

de risco e de toxicidade em função da combinação de produtos no meio financeiro. 

Entretanto, tanto nos EUA quanto na China o SBS é uma ferramenta alternativa relevante, 

pois gera uma condição de crédito por meio de investimento em produtos financeiros em 

condições não encontradas no mercado bancário oficial, o que permite a oferta de condições 

de juros atrativas postas em condição inversa ao risco. Esse ponto é ainda mais agravante na 

China tendo em vista a condição monopolista dos grandes bancos comerciais e a política de 

crédito que orienta a maior parte dos empréstimos para as Empresas Estatais chinesas. Nesse 

sentido, há, na China, uma pressão ainda maior pela demanda creditícia em função da relação 

desigual de investimentos que os Big Four executam a partir dos direcionamentos do 

Conselho de Estado, do Ministério das Finanças e das agências reguladoras – BRPC e CRBC 

(LIANSHENG, 2015; LUO, 2016). Para a presente tese o SBS é compreendido a partir das 

definições apresentadas, mas avança-se a pensar como um espaço social produtivo que 

desenha uma linha tênue entre o crédito e os valores a uma indução econômica sadia e o caos 
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creditício ampliado por mecanismos de securitização. Por certo é um subterfúgio ao sistema 

bancário da superfície financeira vista e controlada. Conforme último relatório de 

monitoramento do FSB sobre 26 economias mundiais, organizadas em dois grupos 

(desenvolvidos e em desenvolvimento) em 2014 o SBS marcara 35.9 trilhões de dólares, a 

representar 59% do PIB absoluto das nações avaliadas, conforme tabela apresentada. O FMI, 

em relatório inaugural sobre o tema, aponta que o elevado crescimento do SBS em proporção 

sobre o PIB é o principal sinal de expansão do risco sobre os investimentos no palco 

internacional. Entre 2002 e 2012, por exemplo, o SBS passou de 6% para 35% sobre o PIB 

global, enquanto os ativos bancários alcançaram 70% do PIB global no mesmo período e 

parte considerável deste crescimento está atrelada às oportunidades oferecidas pelos novos 

mercados emergentes a incluir o Brasil, a Turquia, a Argentina, entre outros (IMF, 2014). 

 

 

Tabela 3SBS – Tamanho relativo ao PIB 

 
Fonte: a partir de FSB (2015) 

 

 

Acerca dos primórdios do SBS, o primeiro passo formal para o desenvolvimento desta 

prática remonta à década de 1970 quando os primeiros produtos de securitização foram 

apresentados para os fundos de gerenciamento bancário de hipotecas e os fundos de 

investimento por administração previdenciária, como explicado por Chesnais (1995, 2005). 

Em diálogo com Chesnais, Luo (2016) é mais preciso e indica as principais etapas de 

desenvolvimento do SBS: o primeiro momento marcado na década de 1970 é a partir da 

tentativa do governo dos EUA em controlar as ações bancárias por meio de juros elevados. 

Representado pela política do dólar forte na Economia Política Internacional, esse episódio 

incentivou a criação dos SBS. A transferência da responsabilidade social do crédito da ordem 

bancária para o mercado de capitais foi, também, uma atualização no modo social produtivo 

por alternar a distribuição de poder conforme autonomia do mercado financeiro nos EUA e, 

posteriormente em toda ordem ocidental. Forjou-se uma prática suplementar de crédito por 

meio de novos produtos de investimento como o ‘cash management account’ (CMA) 

US$ Trilhões % PIB

2010 31,3 56,7

2011 31,8 54,6

2012 33,8 55,5

2013 34,8 56,0

2014 35,9 59,1
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concomitante ao momento que bancos e outras instituições financeiras criaram os Money 

Market Mutual Funds (MMMFs), fundos os quais investem-se as poupanças dos clientes dos 

bancos em mercado de rápidos de liquidez – como tesouro e papeis comerciais.  

Entre 1980 e 1990 as inovações financeiras não pararam no eixo anglo-saxônico com 

o acelerado desenvolvimento do mercado de capitais. Os modelos de securitização ganharam 

novos formatos a partir dos mortgage-backed securities (MBS) e as posteriores derivações 

com os riscos nas mãos do intermediário financeiro emitente, como por meio das 

Collateralized Mortgage Obligations (CMO). Assim, a securitização das dívidas privadas, a 

partir das hipotecas individuais e corporativas, forjou a maior inovação financeira e tornara 

moda no mundo financeiro, até as formulações das asset-backed securities (ABS). Em síntese, 

o processo de securitização do crédito, ou o que o Luo (2016) e Liansheng (2015) chamam de 

corrente de securitização, é o alicerce para o desenvolvimento, nessas décadas, do SBS. Por 

último, a partir dos anos 2000 há um boom na integração financeira guiada pela revolução no 

palco das tecnologias de informação. Em conjunto os Bancos começam a criar uma novidade 

na cesta de produtos financeiros: os special investment vehicles (SIVs). Palco de grande 

discussão, esses produtos são gerenciados pelas subsidiárias bancárias com ações fora do 

balanço de capital dos bancos, o que reforça e aumenta a quantidade de capital creditício 

dentro do SBS. Seguindo o FSB esta evolução assume um peso percentual de 120% sobre o 

PIB mundial, o que reforça a discussão acerca do vigor do modo social de produção 

neoliberal por meio da condução financeira na organização do valor na sociedade. 

Seguindo Luo (2016) as razões comuns para o crescimento das SBS nos últimos anos, 

em todo o globo, congregam-se pelo crescimento econômico e pela oferta e ou incentivo a 

novos produtos financeiros, como apresentado, o que vem a favorecer a esfera produtiva de 

Empresas sem liquidez/crédito na ordem bancária titular; e, ainda, pelo ambiente de regulação 

e de inovação financeira propício e cada vez mais popular nos países em desenvolvimento, 

por atentar sobre a recente re-regularização financeira realizada pelo o sul global ao longo da 

década de 1990. 

Seguindo o relatório para base de monitoramento do FSB os principais fatores de risco 

do SBS são encontrados. O primeiro alerta para o maturity transformation, que indica o uso 

de investimentos de risco em curto prazo originalizados de ações por provisão de crédito em 

investimentos de longo prazo; o segundo alerta recai sobre liquidy transformation  que indica 

a necessidade das autoridades acompanharem a expansão creditícia, apesar da dificuldade de 

mensuração; o terceiro alerta passa por credit risk transfer que indica os mecanismos de 

securitização e garantias apresentados pelas instituições financeiras dentro do processo de 
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intermediação na oferta dos produtos. Algo apresentado de forma simples pelo relatório para 

ilustrar a questão não abre espaço para controvérsias: “Quando as entidades tentam transferir 

o risco de crédito, podem adquirir outros riscos (tais como risco de crédito de contraparte, 

risco operacional ou risco de liquidez) ou, em análise mais detalhada, não terem transferido 

totalmente o risco de crédito ("transferência de risco de crédito imperfeita")”. (FSB - 

FINANCIAL STABILITY BOARD, 2011, p. 11 tradução nossa)157; e por último, a leverage 

que indica a preocupação sobre o grau de alavancagem das entidades financeiras com ou sem 

intermediários. Ainda sobre os riscos, Buitelaar (2014) afirma que China vive uma grande 

contradição em sua estrutura bancário-financeira, tendo em conta os elevados retornos em 

ações e em empréstimos além de trabalharem com os padrões globais de equidade e de 

transparência por governança corporativa. Ao menos em termos numéricos são essas as 

marcas, mas os riscos permanecem principalmente nas emissões de ações atreladas aos 

investimentos de longa duração em infraestrutura a províncias e cidades para retorno em curto 

prazo em um complexo processo de securitização. Para o autor, os maiores riscos seriam: a 

estrutura do SBS, o mercado imobiliário, dado o boom hipotecário pós-crise de 2009 criado 

em razão da indução do consumo; e o papel das autoridades locais ‘financiando’ os projetos 

de infraestrutura.  

Todo o tipo de informação deve ser agrupado para que os maiores riscos do SBS 

possam ser reunidos em bases de dados globais, para a criação de um enforcement com 

objetivo de reduzir a exposição pelo descontrole de crédito que as principais economias do 

mundo têm apresentado. Esta relação é, em certa medida, dúbia a se observar que por outro 

lado pelo FSB, junto ao regime Bancário da Basileia, há um quadro de apresentação acerca da 

eficiência bancária que induz o desenvolvimento das inovações financeiras que podem, 

inclusive, alimentar o placo do SBS. A condição da governança corporativa é um dos 

elementos que podem ser discutidos com relação ao SBS. Entretanto, a China, a despeito do 

baixíssimo grau de governança corporativa apresenta um desenvolvimento interessante acerca 

do SBS, sobretudo após a crise financeira internacional de 2008. 

As diversas formas de derivação, as quais tocam os riscos apresentados, circulam entre 

cinco grupos de instituições financeiras identificadas pelo FSB. Essas instituições de cunho 

não bancário criam as ordens de crédito sem a presença de depósito de clientes. Este simples 

componente diferencia das operações bancárias e das operações de cooperativas de crédito. A 

                                                 
157 when entities attempt to transfer credit risk, they may acquire other risks (such as counterparty credit risk, 

operational risk or liquidity risk) or, on closer analysis, not have fully transferred the credit risk (“imperfect 

credit risk transfer”)”. (FSB - FINANCIAL STABILITY BOARD, 2011, p. 11) 
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construção do crédito sem a ordem de ativo por poupança não expõe essas instituições à 

exigência do grau de equidade, sendo esta variável um mecanismo globalmente consentido 

como meio para o controle da expansão creditícia bancária a partir do equilíbrio construído 

entre o passivo e o ativo dos Bancos (Basileia I e II como marco para o consenso). Como as 

outras instituições financeiras não entram neste mecanismo global a expansão creditícia, 

conforme securitização ou administração de fundos de investimento, não encontra um 

mecanismo de enforcement para determinar o controle. Ainda, em aprofundamento à 

complexidade de uso, as outras instituições financeiras aceleram as atividades econômico-

produtivas criando liquidez em espaços sociais produtivos com condições e velocidade 

deveras distinta da economia real por não existir um balanço para se mensurar os dividendos e 

alocar os recursos para a expansão produtiva. Dito isso, quais são as outras instituições 

financeiras que o FSB aponta como eixo ou cerne do desenvolvimento do sistema financeiro 

mundial e, logo, dos mais variados tipos de Shadow Bank System no mundo? 

 

Quadro 2 -  Intermediários Financeiros – Shadow Bank System (Global) 

 
Fonte: FSB – Annual Report (2011, 2012, 2013, 2014, 2015); (IMF - INTERNATIONAL 

MONETARY FUND, 2016). 

 

O FSB define o SBS em caráter amplo e o quadro apresentado tem uma representatividade 

mundial sobre as instituições financeiras não-bancárias que operam intermediando as práticas 

derivativas (crédito por securitização de investimento). Mas há variações acerca das outras 

instituições financeiras entre os países e o objeto China não seria diferente. Logo, em suas 

Definição Tipo de Instituição Financeira

Gerencia veículos de investimento coletivo

Fixed income funds, mixed funds, 

credit hedge funds, 

real estate funds

Provê empréstimo dependente 

de financiamento de curto prazo

Finance companies, 

leasing companies, 

factoring companies, 

consumer credit companies

Intermediação de atividades de mercado dependente de 

financiamento de curto prazo ou de financiamento 

securitizados de clientes 

Broker-dealers

Facilitador para criação de crédito
Credit insurance companies,

 financial guarantors, monolines

Intermediação de crédito baseada em securitizacao 

e ginanciamento de entidades financeiras
Securitisation vehicles
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particularidades expressadas novos dados precisam ser apresentados. Em caráter ilustrativo, 

os intermediários financeiros se organizam conforme a imagem que segue: 

 

 

Figura 2– Sistema Bancário tradicional vs SBS 

 
Fonte: IMF (2014) 

 

Conforme o FMI, este esquema representa a forma que os fundos migram do quadro dos 

credores para os tomadores de empréstimos, ou mutuários. Na parte externa da figura há a 

representação de um processo objetivo dentro do marco do sistema bancário titular, o qual 

parte da composição das poupanças a possibilidade de expansão de crédito controlado pela 

taxa de juros. É a ordem primária de capitalização de qualquer banco, a qual, conforme os 

regimes bancários internacionais e domésticos, se almeja manter uma taxa de equidade para 

controlar a expansão do crédito sobre o patrimônio bancário. As áreas internas da imagem, 

por outro lado, representam as práticas financeiras paralelas, as quais representam a emissão 

de valores mobiliários por conta de mutuários e o processo de securitização de ativos bem 

como indica o processo de participação da rede bancária oficial incentivando a ampliação do 

crédito por práticas intermediárias por subsidiárias. Conforme o fundo, esta imagem não tem 

uma representatividade global-horizontal porque a maior parte das intermediações é 

encontrada apenas nos mercados financeiros das economias mais avançadas. Por esse ângulo, 

a recente criação da estrutura bancário-financeira da China não caminha por tamanha 
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complexidade, mas está pari passu das características de derivações apresentas por 

securitização induzida pelos bancos titulares158. 

 

5.3.2 O Shadow Bank System Chinês 

 

A partir do monitoramento do FSB a imagem global do SBS é apresentada. Com os 

primeiros relatórios anuais de monitoramento, a partir de 2011, há um combinado interessante 

sobre a distribuição dos créditos podres no sistema internacional. Contudo, é imperativo 

afirmar que o SBS, para o Fundo Monetário Internacional, não é uma esfera de desordem e 

caos financeiro imputada a construção de crises. É também um espaço de oportunidades aos 

governos e aos bancos, pois criam uma ordem de riqueza sem a anterior mobilização da 

economia produtiva real por meio dos depósitos/poupança e por regimes fiscais. Uma 

afirmação pela qualificação do SBS como a representação plena das crises implica em a uma 

valoração que não permite compreender o valor e a importância do SBS, assim como a sua 

criação a partir do modus operandi das finanças neoliberais na organização dos espaços 

sociais produtivos no sistema internacional. Dito isso, o SBS precisa ser visto como um 

espaço de alternativas financeiras de elevado risco, o qual até o presente momento 

desconhecem-se os mecanismos de controle organizados em um consenso global para 

equilibrar o uso e administrar os riscos do sistema. Ainda, a despeito da relação de “amor e 

ódio” do FMI e do FSB acerca do SBS, aos governos enquanto nenhum tipo de 

desdobramento negativo vem a ocorrer nas contas do Estado não há, como no exemplo da 

crise de 2008-09, preocupações e justificativas para intervir. Frente ao SBS chinês alguns 

paralelos com o SBS ocidental podem ser traçados, a despeito da maior simplicidade 

operativa encontrada a partir do sistema bancário-financeiro chinês. 

O BRPC caminha em proximidade às instituições financeiras internacionais acerca do 

papel desempenhado pelo Shadow Banking System em um espaço econômico do Estado. 

Conforme o Banco “Como parte integrante do mercado financeiro em sentido amplo, o 

sistema bancário paralelo desempenha um papel positivo na facilitação do investimento social 

e do financiamento. Contudo, uma vez que está estreitamente relacionado com o sistema 

financeiro regular e está sujeito a pouca ou nenhuma supervisão, as suas implicações na 

estabilidade financeira não são” (PBOC - THE PEOPLE`S BANK OF CHINA, 2013, p. 

                                                 
158 Sobre a imagem: asset-backed commercial paper (ABCP) conduits, collateralized debt obligations (CDOs), 

residential mortgage-backed securities (RMBSs), and structured investment vehicles (SIVs). (IMF, 2014). 
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199)159. A concordância acerca do SBS não para nas questões atreladas ao desenvolvimento 

do papel reservado. O governo chinês, a partir do Banco Central, comunga das exposições do 

FED-EUA e do FSB: 

 

Entre uma variedade de definições, as formuladas pelo Federal Reserve Bank de 

Nova York e Financial Stability Board (FSB) são as mais representativas. Federal 

Reserve Bank of New York definiu o SBS como a intermediação de crédito 

envolvida na maturidade, no crédito e na transformação de liquidez, as quais não 

poderiam obter apoio de liquidez a partir dos bancos centrais ou garantia de crédito 

por meio de setores públicos, incluindo companhias financeiras, emissores de papéis 

comerciais, Instrumentos de investimento estruturados, fundos hedge de crédito, 

fundos mútuos do mercado monetário, instituições de empréstimo de valores 

mobiliários e entidades patrocinadas pelo governo, e assim por diante. Embora o 

FSB descrevesse amplamente o SBS como a intermediação de crédito envolvendo 

entidades e atividades fora do sistema bancário regular, e estreitamente circunscrito 

à intermediação de crédito, que poderia potencialmente causar riscos sistêmicos e 

arbitragens regulatórias devido ao vencimento / liquidez, a alavancagem e a 

transformação crédito sem performance, e com as atividades concentradas 

principalmente em áreas como fundos do mercado monetário, securitização de 

ativos, negociação de margens de títulos, repôs (acordos de recompra), etc.(PBOC, 

2013, p.199 tradução nossa)160. 

 

As definições combinadas ofertam ao governo chinês um panorama dos produtos financeiros 

que compõe o SBS global. Entretanto, a estrutura financeira da China difere da constituição 

orgânica de atores na sociedade civil com maior liberdade para o desenvolvimento das 

práticas shadow. Enquanto no ocidente estão as principais linhas da organização do SBS, na 

China desenvolveu-se um modelo de crescimento com um SBS em equilíbrio/controlado, a 

julgar pela restrição aplicada pela CRBC aos Bancos na China, os quais são proibidos de 

emprestar mais que 75% dos depósitos e poupanças. Essa pressão/restrição por outro lado 

leva aos meios de busca de crédito para o SBS, considerando-se que empresas do meio 

privado de pequeno e médio portes não podem tomar empréstimo com bancos estatais-

                                                 
159 negligentesas an integral part of financial market in a broad sense, shadow banking plays a positive role in 

facilitating social investment and financing. However, since being closely related with the regular financial 

system, and subject to little or no supervision, its implications on financial stability bear no negligence (PBOC - 

THE PEOPLE`S BANK OF CHINA, 2013, p. 199). 
160 Among a variety of definitions, those formulated by Federal Reserve Bank of New York and Financial 

Stability Board (FSB) are more representative. Federal Reserve Bank of New York defined shadow banking as 

credit intermediation engaged in maturity, credit and liquidity transformation, which can not gain liquidity 

support from central banks or credit guarantee from public sectors, including finance companies, issuers of asset-

backed commercial papers, special purpose finance companies, structured investment vehicles, credit hedge 

funds, money market mutual funds, securities loan institutions and government-sponsored entities, and so forth. 

While FSB broadly described shadow banking as credit intermediation involving entities and activities outside 

the regular banking system, and narrowly ring-fenced it to the credit intermediation which could potentially 

cause systemic risks and regulatory arbitrages due to maturity/liquidity, leverage and non-performed credit 

transformation, and with the activities mainly concentrated in such fields like money market funds, asset 

securitization, securities margin trading, repos, etc. (PBOC, 2013, p.199). 
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comerciais chineses. Tendo em conta este arranjo contemplado, Luo (2016, p.187 tradução 

nossa) cobre o tamanho do SBS na China: 

 

A sustentabilidade do modelo econômico chinês ajudou o país a enfrentar a crise 

financeira com um crescimento econômico estável. No entanto, apesar de todas as 

reformas, o sistema financeiro na China ainda é dominado por alguns grandes 

bancos estatais e o SBS está a contribuir para uma pequena proporção do PIB do 

país (cerca de 31% do PIB em 2013, para o relatório FSB) em comparação com a 

mesma proporção de outras economias desenvolvidas. (e.g. US, 120.5%; EU, 

280.2%; US, 666.1%)161. 

 

 

A escala do SBS na China é menor no tamanho relativo ao tipo de produto e número de atores 

envolvidos no processo de intermediação financeira, considerando-se que o mercado de 

derivativos da China é subdesenvolvido, mas está em constante transformação. Soma-se essa 

condição relativa às características os dados materiais comparados do SBS chinês com o SBS 

estadunidense, sendo o SBS estadunidense representante da maior parte no geral agregado 

conforme cálculos do FSB. Apesar das indicações do FSB, Buitelaar (2014) lembra da 

dificuldade em se mensurar o tamanho do SBS tanto na China, quanto no ocidente. O 

tamanho se torna difícil de precisar porque não há uma imagem completa de todas as 

atividades e da extensão dos empréstimos/investimentos/securitização. Mas a saída para a 

aproximação é possível na China a partir do agregado econômico publicado mensalmente 

pelo BRPC intitulado Social Financing. Este indicador auxilia no entendimento do tamanho 

da economia real por meio do Sistema Financeiro. Doutra forma, a participação efetiva do 

sistema financeiro no desenvolvimento econômico do Estado. Nas palavras do autor: “It 

captures the total amount of funding of the real economy provided by the financial sector 

during a given month and is made up of six parts. It covers financing sources such as bank 

credit, corporate bonds, equity and banks’ off- balance-sheet financial activities” 

(BUITELAAR, 2014, p.18). E por meio desta relação as organizações internacionais tem 

percebido que há um aumento no processo de oferta de crédito fora do palco do setor bancário 

titular, mas com a elevada demanda e sua condição perene este crédito tem migrado para a 

ordem das instituições financeiras não-bancárias, como as trust companies.  

 

 

                                                 
161 The sustainability of the Chinese economic model has helped the country to weather the financial crisis with 

steady economic growth. However, despite all the reforms, the financial system in China is still dominated by a 

few large state-owned banks and shadow banking is found to be only contributing to a small proportion of the 

country’s GDP (around 31% of GDP in 2013, according to the FSB report) compared with same ratio of other 

developed economies (e.g. US, 120.5%; EU, 280.2%; US, 666.1%). 
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Tabela 4 – SBS EUA-China Trilhões US$ e % 

 
Fonte: Elaborado a partir de FSB – SBS Data – 2015. 

 

Entretanto, apesar da estrutura relativa e comparada indicar uma condição Chinesa sem 

grandes destaques, o percentual de crescimento anual do SBS coloca a China na liderança ao 

lado da Argentina. Reforçado por Buitelaar (2014) hoje o SBS na China vem a ocupar um 

espaço percentual sobre o PIB de mais de 40% e a apresentar um crescimento nos 

empréstimos maior que no setor bancário titular. 

 

Tabela 5 SBS – Crescimento % 

 
Elaborado a partir de FSB – SBS Data - 2015. 

 

O SBS, construído no quadro das economias avançadas, seguindo as observações do FMI e do 

FSB, envolve uma cadeia de ações de securitização e transações financeiras com elevado 

índice de derivação. Na China resume-se, Segundo Luo (2016) e Elliott, Kroeber e Qiao 

(2015b) ao wealth management products (WMPs) que são emitidos pelos Bancos Comerciais 

– Big four – e pelas agências de crédito, como as cooperativas urbanas e rurais162. Com a 

                                                 
162 Wealth Management Products (WMPs) são as securitizações das ações dos bancos em prazos curtos de 

resgates (6 meses). Maioria dos produtos vendidos não são garantidos o pagamento e pouco informada a 

composição do produto, o que implica em elevado risco. Em suma representa um tipo de quase-depósito 

Shadow 

banking - 

EUA

Shadow 

banking - 

EUA %

Shadow 

banking - 

China

Shadow 

banking - 

China%

Shadow 

banking - 

Agregado*

2010 12,8 41% 0,5 2% 31,2

2011 12,8 40% 0,8 3% 31,8

2012 13,3 39% 1 4% 33,8

2013 13,7 39% 1,9 5% 34,8

2014 14,2 40% 2,7 8% 35,9

2013  taxa de câmbio 

ajustada pela taxa de 

crescimento

2014 taxa de câmbio 

ajustada pela taxa de 

crescimento

2014 Taxa de câmbio e 

taxa de crescimento 

ajustada pela inflação

Argentina 49,7 51,9 17,8

China 43,8 38,8 37,7

Hong Kong 31,3 32,5 28,7

Russia 27,0 28,0 19,4

Indonesia -12,4 25,3 18,9

Ireland -7,3 23,8 23,7

Chile 13,5 23,4 17,0

United States 3,0 4,0 2,3
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inauguração dos WMPs em 2004 as trust companies chinesas passaram a ocupar o mercado 

de crédito, o que implica na redução dos depósitos/poupança nos bancos ou no sistema 

bancário tradicional. Agrega-se a essa participação um elevado Interbanking lending na 

China, o qual representa transcoes de empréstimos de elevado risco entre as instituições não 

bancárias que vendem para os bancos para um processo de financiamento. Logo, em um 

círculo no qual os Bancos Estatais Políticos e Comerciais formam um monopólio, há um 

processo de compra interbancária executando trocas de ações de crédito emitidas pela 

estrutura de crédito bancária titular com o intermédio das trust companies, as quais passam a 

emitir novas ações conforme a participação de agentes públicos e privados para acesso a uma 

condição creditícia mais rentável (LI; HSU; QIN, 2013). 

Assim como no ocidente, na China O SBS é uma variação complementar do Sistema 

bancário. Tem-se um braço deste que resulta das inovações financeiras e avanços do sistema 

bancário no país. Mas, a singular diferença qualitativa entre o SBS ocidental e o SBS chinês 

está na sua condição de financiamento. Na China os Bancos são os atores principais para a 

indução do mercado de crédito shadow e dada a condição de controle da CRBC não há 

desdobramentos derivativos para além da intermediação das trust companies, o que permite 

dizer que na China executa-se um quadro financeiro neoliberal regulado dadas as condições 

materiais-históricas de desenvolvimento do sistema bancário-financeiro chinês. Em caráter 

ponderado, afirma o Luo:  

 

Até agora, a função primária SBS chinês foi fornecer um sistema paralelo de 

intermediação de crédito para os mutuários que não são favorecidos pelos bancos 

tradicionais. Como resultado, há uma necessidade crescente para a introdução de 

veículos financeiros mais complicados e estruturados envolvendo transformação 

maturidade / liquidez e alavancagem, de modo a oferecer aos investidores produtos 

mais diversificados. (LUO, 2016, p.195 tradução nossa)163 
 

O SBS chinês não está tanto para efeitos catastróficos comparado ao ocidente. Explica-se pela 

razão da sua simplicidade em número de atores envolvidos e níveis de derivações dos 

produtos emitidos. Além deste cenário qualitativo e relativo há a condição e/ou a capacidade 

fiscal do governo que atenua a expansão em diálogo com os mecanismos de controle 

                                                                                                                                                         
bancário que migram entre os Bancos. Para o FMI o mercado de WMPs em China materializa-se em mais de 14 

trilhões de RMB, valor maior que os ativos dos Bancos (IMF - NTERNATIONAL MONETARY FUND, 2016). 
 
163 Up to now, the primary function of the Chinese shadow banks has been to provide a parallel credit 

intermediation system for borrowers who are not favoured by traditional banks. As a result, there is a growing 

need for the introduction of more complicated and structured financial vehicles involving maturity/liquidity 

transformation and leverage, so as to offer the investors more diversified products. (LUO, 2016, p.195) 
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apresentados pelo BRPC e pela CRBC. A despeito dos mecanismos de controle apresentados 

por meio da condição sui generis entre o governo e a economia em uma ampla etapa de 

descentralização, um enfoque possível está no processo global dos SBS como algo inerente a 

ordem material histórica neoliberal. A linha entre a organização do processo do capital no 

âmbito produtivo a induzir o crescimento econômico e a organização do processo do capital 

no âmbito financeirizado é muito tênue. Na China opera-se um princípio financeiro 

equivalente ao desenvolvido no ocidente, a despeito da existência de um mecanismo de 

controle combinado que lhe é peculiar, dadas as condições institucionais-políticas que 

caminham por um Governo com capacidade única de gerenciamento, participação acionária e 

survelliance. Em razão da capacidade creditícia e a complementariedade pela orientação 

política a China preserva uma estrutura de indução econômica de suma importância. Por outro 

lado, essa mesma relação tem criado, desde o início da década de 1980, um problema crônico 

que acompanha todo sistema bancário-financeiro neoliberal: Non-Performing Loans (NPLs).  

O processo de gerenciamento dos NPL`s desde a instabilidade econômica chinesa de 

1994 dialoga com os mecanismos de inovação financeira que alimentaram o SBS chinês dada 

a elevada politização do sistema financeiro da China desde a sua criação moderna em 

dezembro de 1990, como colocam Li e Zhou (2016). Contudo, acerca da amplitude e o peso 

do sistema bancário chinês a tabela apresentada reforça a evolução significativa do setor 

financeiro-bancário.  Esta tabela é significativa para expor o monopólio da ordem bancária 

dentro da China e a posição controlada das outras instituições financeiras, junto aos fundos de 

pensão e seguradoras. 

 

Tabela 6 – Ativos de Instituições Financeiras – China em Bilhões US$ 

 
Fonte: FSB – SBS Report 2015 (FSB, 2015) 

Instituições Financeiras
Banco 

Central
Bancos Seguradoras

Fundos de 

Pensão

Other Financial 

Intermediaries 

(OFIs)

2003 4.209,6 749,1 3.341,7 110,2 8,6

2004 4.930,3 950,3 3.817,9 143,2 18,8

2005 6.139,0 1.284,7 4.643,0 188,7 22,7

2006 7.601,7 1.646,6 5.628,3 252,7 74,1

2007 10.085,5 2.315,5 7.025,2 397,1 1,2 346,6

2008 12.955,6 3.030,1 9.240,0 489,0 6,9 189,7

2009 15.886,9 3.332,3 11.645,0 595,1 10,4 304,2

2010 19.871,9 3.914,9 14.390,7 762,3 15,7 788,3

2011 24.482,8 4.459,3 17.979,5 954,4 21,9 1.067,6

2012 28.735,9 4.686,0 21.258,8 1.170,1 32,0 1.589,1

2013 33.674,8 5.203,9 24.824,1 1.359,5 40,9 2.246,3

2014 38.423,2 5.527,8 28.163,7 1.660,8 51,7 3.019,2
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Sobre o perigo dos créditos podres à sanidade financeira da economia chinsesa “as 

non-productive loans in support of political stability increased in the 1980s, then the returns 

on assets of China’s specialised banks dropped dramatically from around 1.4 per cent in 1986 

to virtually nil by 1997 (BRESLIN, 2007, p.54).  É neste momento que as perdas creditícias 

passam a ganhar peso e preocupação a alcançar os valores de 10% do PIB em média ao longo 

da década de 1990. Tais empréstimos atenderam a elevada necessidade de rápido crescimento 

para a legitimidade da mudança e, ainda, garantindo as condições para que parte da população 

não perdesse espaço econômico com a saída do socialismo e a entrada no campo do 

socialismo de mercado/capitalismo. 

A crise chinesa da década de 1990, antecipando as instabilidades do capital financeiro 

no sudeste asiático, aumentou a posição gestora do BRPC sobre as questões cambiais e 

monetárias. Entretanto, a respeito da ordem creditícia, os ajustes de mercado, por meio de 

uma estrutura bancário-financeira eficiente, eram, naquele momento, inexistentes. Nesse 

sentido, com a dificuldade agregada da instabilidade monetária do período por questões 

inflacionárias e a demanda por mais crédito para manter o progresso da mudança o governo se 

programou para a execução de duas medidas de impacto na estrutura bancária. Como já citado 

nas seções anteriores, a década de 1990 importou para a China selar os alicerces do novo 

modelo bancário e, logo, a criar meios para atualizar conforme as dificuldades e 

aprendizagem das instituições governamentais, sobretudo o Conselho de Estado, o BRPC e o 

Ministério das Finanças. O passo dado para reduzir a demanda pela receita do Estado por 

investimentos foi dado no marco da descentralização e criação de organismos gerenciadores 

de dívidas no mercado de capitais. Conforme Breslin (2007, p.54) “And while subsidies and 

budget deficits continue to be a key tool for ameliorating perceived detrimental impacts of 

reform, the use of the financial system to provide loans to favored enterprises became 

increasingly important”.  

É meritório notar que as dívidas bancárias na China não equivalem às dívidas 

contraídas nas instituições bancárias ocidentais, dado o peso elevado do governo, em 

múltiplas esferas, na construção do crédito e na sua utilização como uma relação no mínimo 

curiosa. Breslin (2007) informa que grande parte dos critérios para financiamento dos projetos 

em infraestrutura e industriais até o início da década de 1990 passava pelo crivo das 

autoridades locais. Estas autoridades lidavam com o empréstimo sem uma leitura comercial, 
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considerando a avaliação de retorno e o pagamento posterior com pouca preocupação, pois a 

cultura do Estado socialista no provimento e controle das escolhas econômicas ainda era 

presente. Algo que também era cabido às empresas estatais locais. Frente à contração de 

empréstimo e frente à impossibilidade do pagamento sempre recorriam às autoridades locais e 

se essas não conseguissem honrar as dívidas, a bolha estourava na receita fiscal do governo 

central. Por certo, funcionara a despeito das singularidades, a julgar pelo crescimento da 

oferta de emprego, da capacidade de consumo, mas a partir de 1994 essa prática creditícia 

subdesenvolvida saiu do controle e as dívidas se tornaram impagáveis.  

Retomando Li e Zhou (2016) a estrutura bancária e financeira da China está voltada ao 

interesse do Governo Central. Esta é uma diferença crucial no desenvolvimento dos mercados 

de capital no ocidente frente ao modelo chinês. No ocidente os atores se distribuem em um 

processo de produção de riqueza imersos em uma sociedade civil mais desenvolvida, em 

termos gramscianos, enquanto na China o governo norteia todos os processos de produção de 

riqueza no mercado de capitais. A espontaneidade na China passa pelo crivo do Governo via 

instituições competentes para regulação bem como para desenvolvimento do crédito, como os 

Bancos Estatais-Comerciais, e sobretudo os Policy Banks. A despeito de toda mudança de 

orientação para descentralização e inovação em veículos financeiros como as trust companies 

o mercado de capitais na China vem a servir os projetos do governo sobre a égide do 

Conselho de Estado164.  

Em síntese, desde a criação do mercado de capitais, em 1990, ao período atual, o 

governo central tem utilizado o mercado de capitais de forma estratégica para criar dois 

resultados: o primeiro é o crédito doméstico pela elevada demanda interna da China; o 

segundo é o gerenciamento dos créditos podres. Para este gerenciamento existe, atualmente, 

um conluio de duas esferas de gerenciadoras e, quando necessário, as ações de capitalização 

por meio da injeção de liquidez a partir da estrutura fiscal do Estado, assim como pelas 

reservas internacionais. A primeira são as trust companies, como já apresentado. A segunda 

são as AMC`s chinesas, ou Asset Management Companys. As AMC`s são as gerenciadoras 

dos créditos dos Bancos Comerciais criadas em 1999, no manancial de instabilidades 

financeiras asiáticas. A partir desta inovação cada Banco Estatal-Comercial “ganhou” uma 

AMC para tentar recuperar ou restaurar o portfólio creditício, dragando da folha bancária os 

                                                 
164 A proposta de Li e Zhou (2016) precisa de um pouco de cautela sobre a questão da espontaneidade no 

mercado de capitais no ocidente frente a politicização do mercado de capitais em China. Mas no computo geral 

há uma macro diferença bem expressada pelos autores no processo de desenvolvimento dos mercados 

financeiros nos espaços apontados. Pensar, ainda, a variável do tempo, para tratar com mais cautela a diferença, 

em termos proporcionais, sobre o que representa, em tamanho, cada mercado para a construção econômica dos 

países citados. 
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NPL`s e negociando-os em longo/médio prazo no mercado de capitais. No momento de 

criação mais de 50% dos créditos podres do mercado chinês foram levados por essas 

instituições para uma renegociação no mercado de valores Shangai. Cumpre observar que as 

AMC`s são agências independentes, mas sob a responsabilidade de conversão dos NPL`s no 

quadro de equidade dos Bancos comerciais. O mecanismo de capitalização das AMC`s 

perpassou inicialmente pela receita do Ministério das Finanças, sempre na concordância do 

Conselho de Estado e, ainda, por meio dos empréstimos conseguidos a partir da emissão de 

ações atreladas aos NPLs contraídos. Na primeira onda de reciclagem as AMCs reciclaram 

NPLs dos bancos comerciais com um valor em cerca de 8% do PIB (COUSIN, 2011; 

GARCÍA-HERRERO; GAVILÁ; SANTABÁRBARA, 2006). Listando as AMCs chinesas: 

Huarong Asset Management Company (Huarong AMC), que representa o ICBC; a Orient 

Asset Management Company (Orient AMC), que representa o BOC; a Great Wall Asset 

Management Company (Great Wall AMC)  que representa o ABC; a Cinda Asset 

Management Company (Cinda AMC) que representa o CCB e a Huida Asset Management 

Company (Huida AMC) (CBRC - CHINA BANKING REGULATORY COMMISSION, 

2015; PBOC - THE PEOPLE`S BANK OF CHINA, 2014, 2015). 

Os novos mecanismos de ajustes criados ao final da década de 1990 também ajudaram 

a reorganizar os empréstimos com um sistema de migração das dívidas sem performance para 

o mercado de capitais. Essa simples estratégia resultara em 3 fins: a - capitalização com o 

retorno das ações emitidas por cada AMC; b - oxigenação creditícia equilibrando a equidade 

bancária por renovar o patrimônio com uma nova receita; c - anula-se a possibilidade de 

default bancário. Entretanto, a participação do BRPC ainda foi necessária para aumentar a 

liquidez bancária. Entre 1998 ao momento atual o governo central realizou três grandes 

resgates. O primeiro em 1998 com a injeção de mais de 270 bilhões de RMB direto dos bônus 

emitidos do tesouro. Empréstimos direcionados aos Bancos Comerciais. Em um segundo 

momento, em 2003 uma nova etapa de salvamentos para liquidez é realizada. Logo, 45bi de 

dólares foram repassados ao Bank of China e ao China Construction Bank. Nesse momento, 

além da recuperação do crédito buscou-se amparar a estrutura bancária para a realização da 

abertura pública (IPO) - Initial public offering (BRESLIN, 2007; MCGUINNESS; KEASEY, 

2010). Em uma breve síntese, a listagem das ofertas públicas dos Bancos Estatais-Comerciais, 

que expõe a estratégia de internacionalização em diálogo com a ordem da capitalização por 

oferta comparando as décadas de 1990 e 2000, após o acordo com a OMC. 
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Quadro 3 – Relação Bancos IPO/Data 

 
Fonte: (LUO, 2016; MCGUINNESS; KEASEY, 2010). 

 

Contudo, impressiona o pragmatismo do Conselho de Estado para apresentar o 

Governo como agente máximo desse quadro de controle. A reciclagem dos NPLs por novos 

empréstimos se aproxima da elaboração financeira entre os investimentos externos do going 

out e o aumento de capital passivo dentro do mercado chinês exigindo a materialização para 

não forçar uma nova onda de NPLs. Mas a capacidade fiscal do Governo como emprestador 

de última instância cerra as possibilidades de incertezas dentro do sistema. “Se os bancos 

experimentam uma corrida competitiva, o Estado garante, de forma implícita, o reembolso de 

quase todos os depósitos (qualquer banco seria considerado grande demais para quebrar) - 

para que o risco de uma crise social seja eliminado (enquanto o Estado tiver os recursos para 

cumprir suas promessas)” (COUSIN, 2011, p.44 tradução nossa)165. 

A construção do socialismo de mercado na China tem sido até o momento apresentado 

como uma forma de introduzir e desenvolver um modo social de produção que não venha a 

subtrair o poder do governo no gerenciamento do Estado. O interesse econômico do governo 

                                                 
165 If banks experience a run, the state implicitly guarantees the repayment of almost all deposits (any bank 

would count as too big to fail) – so that the risk of a social crisis is eliminated (as long as the state has the 

resources to fulfil its promises)” (COUSIN, 2011, p.44). 

Banco Data IPO

Shenzhen Development Bank abr/91

Pudong Development Bank nov/99

Minsheng Bank dez/00

China Merchant Bank abr/02

Huaxia Bank set/03

China Construction Bank out/05

China Bank of Communications mai/05

Bank of China jul/06

ICBC out/06

Industrial Bank fev/07

CITIC abr/07

Ningbo Bank jul/07

Nanjing Bank jul/07

Beijing Bank set/07

ABC jul/10

China Everbright Bank ago/10
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sempre esteve voltado para o fortalecimento do próprio governo. Logo, o palco de inovação 

financeira e de descentralização bancária na construção de uma estrutura social produtiva 

neoliberal não lesa o governo central em razão dos mecanismos de controle. É importante 

observar que a Comissão Reguladora Bancária da China, em 2006, apresentou as normas 

basilares para a abertura de capitais das companhias estatais (Bancos e Indústrias).  

Em uma breve recapitulação, na década de 1980 o governo deixa de financiar as 

estatais com orçamento fiscal-público e cria o amplo mercado de crédito, o qual ainda hoje é 

controlado por mais de 70% pelos Bancos Estatais (comerciais e políticos); ao final da década 

de 1990 criam-se as AMCs para gerenciamento e securitização dos créditos perdidos, mas 

com possibilidade de recapitalização no mercado financeiro criado 8 anos antes; após a 

entrada na OMC sob os mútuos interesse de abertura para a participação do capital 

transnacional, a CRBC, criada em 2003, passa a desempenhar uma survelliance para 

monitorar o ambiente a fim de manter uma estabilidade mínima de governança corporativa 

para a capitação de recursos e para aumentar a eficiência a fim de reduzir os NPLs. Dentro 

deste palco de ações da Comissão Reguladora estão tanto o cumprimento das taxas de 

equidade ordenadas por meio de Basileia I e Basileia II, bem como a listagem das principais 

companhias estatais no recém integrado mercado de capitais Shangai / Hong Kong, conforme 

legislação apresentada pela CRBC em 2006 (BONIN; HUANG, 2000; LI; ZHOU, 2016; 

PBOC - THE PEOPLE`S BANK OF CHINA, 2014)166. Apesar de grande parte das análises e 

relatórios indicarem as inovações bancárias por AMC`s e IPO como mecanismo de solução 

para a eficiência bancária, pouco se discute acerca do papel dos Policy Banks dentro desta 

esfera financeirizada. São bancos que representam pequena parte dos empréstimos 

domésticos, controlam pequena porção dos ativos bancários, mas estão diretamente atrelados 

ao interesse do Estado e fogem do palco da global survelliance bancária que é erguida pelo 

regime da Basileia. Entretanto o going out chinês é alimentado por esse bloco de instituições 

bancárias e pelo China Development Bank, que compõe parte deste arranjo. 

 

                                                 
166 Acerca da legislação citada Share Issue by Public Companies and Rules on IPO and Listing on Stock 

Exchanges, cf:  

http://www.china.org.cn/english/government/207344.htm 

http://english.sse.com.cn/laws/framework/c/3978488.pdf 
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5.4 Policy Banks: abordagem sobre o CDB 

 

O Estudo sobre os NPLs chineses alerta para uma questão primária: NPLs como causa 

ou resultado das interações do governo com os Bancos e com o sistema bancário? É 

observada uma forte relação entre ambas as esferas como indutoras do crescimento do NPLs 

na economia chinesa, mas deve-se avaliar outros elementos como o tamanho da rede bancária, 

o propósito da ação dos bancos, o diálogo sistêmico dentro do quadro bancário, pensado o 

papel hierárquico entre os Bancos e o sistema de monitoramento e de regulação. Por outro 

lado, em nível sistêmico, há uma essência da organização social produtiva neoliberal com a 

liderança de um tempo social de trabalho imaculado na esfera financeira internacional. Por 

certo, NPLs são, sim, problemáticos, mas o seu gerenciamento oferece à China, assim como 

às nações ocidentais, dada as razões singulares do seu sistema financeiro/bancário, as 

condições de expandir os produtos de crédito e financeiros por veículos de derivação dada a 

interação de controle dos NPLs.  

O segundo momento dos NPLs na economia chinesa, a partir da entrada na OMC, são 

representadas pelas novas linhas de crédito sustentadas pela mágica construção dos passivos 

bancários em produtos de investimentos dos próprios bancos que passam a ser securitizados 

em novos investimentos, em sua maioria infraestrutural, dentro e fora da China. Esta é uma 

engrenagem que mantém um sistema em contínua expansão, pois a cada momento são 

encontrados mais incentivos para a expansão do crédito em diálogo com os objetivos políticos 

do governo em criar uma grande China no sistema internacional. E para avaliar esses intentos, 

apesar da maior parte dos interesses estarem voltados para a internacionalização do sistema 

bancário chinês por meio da descentralização na década 1990 e liberalização após a OMC, o 

going out do Estado-Ampliado Chinês (agências bancárias estatais, companhias estatais e 

sistema-financeiro) coloca no centro do debate a importância dos Policy Banks, especialmente 

o China Development Bank, que atua em mais de 100 países financiando projetos de 

infraestrutura, além de participar em plataformas cooperativas de crédito/investimento como 

Interbank Association of Shanghai Cooperation Organization, China-ASEAN Interbank 

Association e no palco da cooperação bancária dos BRICS. A América do Sul figura no 

segundo posto acerca do total de créditos internacionais destinados pelo Banco, o qual 

apresenta a Ásia em primeiro lugar. (WANG, 2015). Para o Banco, a atuação internacional 

está dentro dos pilares normativos, via ganhos compartilhados defendido pelo governo: “we 
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need to promote international exchange and cooperation, actively take part in international 

economic and financial governance, and promote win- win cooperation and common 

development, showcasing the strengths of Chinese financial institutions on the international 

stage” (CDB, 2016, p.31). 

Ao arranjo bancário-financeiro chinês pode haver uma bizarrearia de capital líquido, 

por uma medida controlada de NPLs que dá a condição do sistema se auto-sanar por meio da 

expansão de produtos financeiros que reciclam os NPL dentro o próprio circuito bancário, o 

qual mantem-se estável em função da condição monopolista do governo. Isso só é possível 

com o controle político do governo sobre o sistema bancário, pois a securitização das dívidas 

ampara o avanço do sistema na sua estrutura doméstica, e após a entrada da China na OMC, 

com o marco da sua internacionalização, esta prática se expande para locais onde a China tem 

vantagens comparativas na ordem bancária-creditícia. 

É neste contexto que o maior banco de desenvolvimento do mundo entra em cena. 

Como já explorado, a espaço social financeiro da China é um décor criado a partir da criação 

do moderno sistema bancário. O China Development Bank, assim como os outros demais 

Policy Banks, são fruto da primeira ordem de solidificação desta criação. Conforme Wang: 

 

O CDB é agora o maior banco de desenvolvimento do mundo em termos de ativos 

totais (que subiu de US $ 107,6 bilhões em 2001 para US$ 1663,9 bilhões em 2014), 

com uma taxa de crescimento anual média de 23,7% e uma participação crescente 

no PIB da China de 8,08% em 2001 para 16,07% em 2014). Atualmente, a primeira 

prioridade do CDB é apoiar projetos nacionais de grande escala, como o Projeto de 

Desvio de Água Norte-Sul, a Barragem das Três Gargantas, bem como projetos de 

infraestrutura local como aeroportos, estradas, ferrovias de alta velocidade e 

hidrelétricas (WANG, 2015, p. 4 tradução nossa).167 

 

Por certo o CDB é um banco com uma posição de destaque, sobretudo no recorte de interesse 

acerca dos projetos em infraestruturas em proximidade às estatais no palco de ação 

internacional. Entretanto, somente a partir de 2001 que este banco passou a mesclar 

investimentos em outras regiões nas quais a China apresentara vantagens comparativas quanto 

ao serviço bancário e quanto ao serviço infraestrutural. Uma das principais questões que 

norteia este Banco, além do seu processo de internacionalização, é a sua organização 

patrimonial. É um Banco que não atua na ordem comercial e, portanto, não aceita a ordem 

corrente dos depósitos e poupanças, comuns aos demais grandes bancos chineses. Ainda, por 

                                                 
167 CDB is now the world’s largest development bank in terms of total assets (which rose from $107.6bn in 2001 

to $1663.9bn in 2014), with an average annual growth rate of 23.7%, and an increasing share in China’s GDP 

(which also rose significantly from 8.08% in 2001 to 16.07% in 2014). Currently, the first priority of CDB is to 

support large-scale national projects such as the North-South Water Diversion Project, the Three Gorges Dam, as 

well as local infrastructure projects like airports, roads, high-speed railways, and hydropower stations. 



241 

 

estar fora de parte das pontos concordados na OMC, não está listado em Shangai e Hong 

Kong à participação pública, mas capitaliza-se pela emissão de bônus atrelados aos 

investimentos apresentados tanto dentro quanto fora da China (BUITELAAR, 2014; CDB - 

CHINA DEVELOPMENT BANK, 2016). Há, portanto, uma peça contraditória dentro do 

sistema bancário chinês que se principia por uma organização de capital e uma emissão de 

valores que, na prática dos bancos comerciais principais, os Big fours, aparentemente é 

inversa. O que mais chama a atenção é a falta de discussão acerca das características do 

Banco. Entretanto, como postula a instituição: 

 

O CDB foi definido como uma instituição de financiamento ao desenvolvimento, e o 

Comitê Central do PCC e do Conselho de Estado têm grandes esperanças para o 

banco lograr os seus compromissos com o financiamento do desenvolvimento. Para 

adaptar-se ao novo normal e ao novo posicionamento estratégico, cumprir as suas 

novas obrigações e suscitar novos desafios, o CDB deve explorar ainda mais o papel 

da cultura empresarial como seu princípio orientador e sua força motriz, 

proporcionando apoio cultural para facilitar a implementação de estratégias 

nacionais. (CDB - CHINA DEVELOPMENT BANK, 2016, p. 6 tradução nossa).168 

 

Este objetivo entendimento do Banco sobre a sua cultura e a sua relação frente ao Estado 

conforme os interesses do governo mostra como esta organização, a despeito do seu qualis 

bancário, é um instrumento estratégico político do governo. Ainda é um Banco que capitaliza 

por meio da expansão no mercado financeiro por Issue bonds dentro do circuito do Estado (ou 

seja, sem participação comercial pública ou comercial privada), com uma prática de 

gerenciamento dos NPLs antes da criação das AMCs, as quais agora operam conforme o seu 

próprio passo de expansão de investimentos e créditos sob a tutela do Conselho de Estado. 

“CDB thus became a development finance institution with Chinese characteristics, playing an 

active role in economic and social development (CDB, 2013, p.11)”. Esta posição de destaque 

no projeto de desenvolvimento do Estado transformou o banco no principal agente financeiro 

na alocação de recursos para investimentos de médio e longo prazo. Seguindo o relatório 

anual do Banco, atualmente comporta ativos acima dos 12 trilhões de RMB. Este valor 

transita nos braços domésticos do Banco, bem como por meio das subsidiárias como a CDB 

Capital, CDB Securities, CDB Leasing, e pelos fundos como o China-Africa Development 

                                                 
168 CDB has been defined as a development finance institution, and the CPC Central Committee and the State 

Council have high hopes for the bank to fulfill its commitments to development financing. To adapt itself to the 

new normal and the new strategic positioning, fulfill its new obligations and rise to new challenges, CDB must 

further tap into the role played by corporate culture as the guiding principle and the driving force, thereby 

providing cultural support for facilitating the implementation of national strategies (CDB - CHINA 

DEVELOPMENT BANK, 2016, p. 6). 
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Fund (CAD Fund) e CDB Development Fund e o Sino-Latin American Production Capacity 

Cooperation Investment Fund, sendo este último lançado em 2015. 

O CDB é o Banco chinês que tem a maior participação direta do Ministério das 

Finanças sobre o patrimônio bancário. Não obstante, o seu controle patrimonial está dentro da 

esfera do Estado por meio das agências principais de organização e desenvolvimento dos 

projetos econômicos. Por isso é possível dizer que o Banco cumpre além do papel simplório 

atribuído a toda instituição financeira/bancária pela criação de crédito, o papel de agente de 

transformação econômico do governo. Logo, para além da intermediação creditícia o Banco é 

uma ferramenta econômico-política, a qual cria os valores sociais-produtivos conforme o 

intento do Conselho de Estado, que na hierarquia do Estado chinês é o principal agente para a 

programação econômica em longo prazo. Conforme a tabela apresentada, dá-se clareza à 

importância do CDB para o Estado observando que o MOFCOM e duas instituições 

financeiras do Estado são os agentes que compõe a participação na formação do capital 

patrimonial do Banco. Por isso o CDB não é apenas uma instituição bancária voltada para a 

expansão creditícia. É um ferramenta político-econômica do Governo. 

 

Tabela 7 – Participação real e % patrimônio CDB 

 
Fonte: (CDB, 2015). 

 

Frente ao peso do passivo bancário em razão dos créditos concedidos, as tabelas que seguem 

bem exploram o percentual de cada área e os tipos/setores industriais por ano a receber os 

financiamentos bancários. Tais dados não são discriminados por região e/ou Estado nos 

relatórios disponibilizados pelo CDB. Esses dados agregados apenas criam uma imagem geral 

da carteira de crédito do Banco, o que pode auxiliar na comparação temporal para se 

compreender melhor os interesses do Conselho de Estado na alocação de recursos. 

 

 

 

 

Shareholders Número de Ações Total %

Ministério das Finanças 153.908.000.000  36,54%

Central Huijin Investment Ltd. 146.092.000.000  34,68%

Buttonwood Investment Holding Company Ltd. 114.536.955.987  27,19%

National Council for Social Security Fund 6.711.409.395      1,59%

 Total 421.248.365.382  100,00%
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Tabela 8 – Distribuição empréstimos por segmento 

 
Fonte: CDB (2015). 

 

 

 

Quadro 4- Indústrias Financiadas - CDB 

 
Fonte: WANG (2015) 

 

 

Segmento Valor %

Estradas de ferro 8.10

Rodovias Públicas 17.53

Energia elétrica 8.80

Infraestrutura Pública 13.4

Petróleo e Petroquímica 6.63

Renovação urbana 14.68

Indústrias Emergentes Estratégicas 8.94

Outras 21.92

Indústrias

2009 Coal, Semiconductor, Telecommunication, Fiberglass

2010

Telecommunication, Paper, Electric Motor, Expressway, Microelectronics,  

Electricity, Finance,Metal, LNG, Semiconductor, Oil, Consumer 

Electronics, Nuclear Power, Rail Transit, Infrastructure, Iron & Steel

2011

Coal Export Terminal, Finance, Telecommunication, Oil & Gas, Subway, 

Energy, Infrastructure, SWF, Agriculture, Bank, Finance, Metal, Real 

estate, Solar Power,  Forest Plantation, Paper, Semiconductor, Coa

2012

Oil & Gas, Gas Infrastructure, Gas-Chemical Complex, Electricity, Finance, 

Electronics, Cotton, Machinery, Iron & Steel, Food, Power, Energy, 

Tourism, Rail Transit, Railway, Expressway, Commodity Trading, 

Resources, Construction, Infrastructure, telecommunication, Real estate, 

Key and Pillar Industries

2013

Oil & Gas, Gas Pipeline, Petroleum Refining, Railway, Metro, Media, 

Agriculture, Expressway, Offshore Platform, Offshore Drilling, Real Estate, 

Sports, Paper, Aviation Lease, Electricity, Tire, Construction, Tugboat, 

Electrical Equipment, Infrastructure, Resources, Commodity Trading, 

Investment Firm

2014
Mineral, Hydropower, Expressway, Crude Palm Oil, Thermal Power, 

Finance, Infrastructure, Real Estate, Engineering, Aviation, Electricity

2015

Infrastructure, Nuclear Power, Hydropower, Rail Transit, Railway, 

Electricity, Energy, Finance, Consumer Products, Iron and steel, Finance, 

Real Estate, Key and Pillar Industries



244 

 

 A principal observação que pode ser traçada é a variância dos NPLs sobre os empréstimos 

bancários e sobre a adequação de capital. Em ambos os pontos os dados do CDB 

acompanham em proximidade as exposições do FSB em observância sobre os Bancos 

Estatais-Comerciais chineses com valores perto de 1% dos empréstimos bancários. Valor que 

inclusive está abaixo dos pontos indicados no regime da Basileia (BIS - BANK FOR 

INTERNATIONAL SETTLEMENTS, 2003, 2004, 2006, FSB - FINANCIAL STABILITY 

BOARD, 2009, 2015b). Em diálogo, a tabela que segue expõe os dados indicados e outros 

elementos que pintam uma imagem geral da saúde financeira do CDB, alcançado valores 

acima dos 12 trilhões de RMB em ativos no ano de 2015 com uma taxa de NPL 

extremamente baixa, frente ao mar de investimentos que o Banco financia. Mas não são 

quaisquer investimentos. O palco da infraestrutura cria as condições e equilíbrio para a sua 

ordem financeira. 

 

 

Tabela 9 – Resumo Financeiro CDB (Bilhões RMB e %) 

 
Fonte: CDB (2013, 2014, 2015). 

 

 

A relação do CDB com os projetos em infraestrutura desperta alguns questionamentos 

que importam para o desenvolvimento desta tese. O primeiro deles diz respeito à importância 

dos investimentos em infraestrutura, em longo prazo, para a solução dos desdobramentos 

negativos do crédito no setor bancário-financeiro da China, assim como para outros Estados; 

O segundo ponto se refere ao entendimento sobre está prática em diálogo com as instituições 

financeiras internacionais. Este segundo ato é relevante porque o CDB não tem entrado nos 

estratos de observações do Financial Stability Board, por exemplo. Todavia, conforme os 

dados listados, o CDB tem apresentado um desempenho e indicado uma eficiência em retorno 

acionário e em retorno por equidade com maior equilíbrio que os Bancos Comerciais. 

Decerto, outros pontos poderão ser traçados para se construir o entendimento sobre estão 

2011 2012 2013 2014 2015

Total de ativos 6,252.3 7,534.9 8,197.2 10,317.0 12,619.7

Loans Outstanding, Gross 5,525.9 6,417.6 7,148.3 7,941.6 9,206.9

Taxa NPLs 0.40% 0.30% 0.48% 0.65% 0.81%

Previsão de crédito de fins incertos

sobre empréstimos absolutos
2.22% 2.82% 3.05% 3.43% 3.71%

Passivo Total 5.807,00 7.021,10 7.627,80 9.636,20 11.549,40

Return on Average Equity - sobre passivo 10.67% 13.21% 14.82% 15.63% 11.74%
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sinuosa relação, mas ao modo social produtivo do capital, em seu viés neoliberal, a 

proximidade entre as finanças e os projetos em infraestrutura não cumprem apenas o fim 

último de transforma a face material de uma sociedade. As ordens mais orgânicas de 

gerenciamento e manutenção financeira, a parti da China, expõem uma prática que exige, 

constantemente, a expansão do crédito para a sobrevivência de toda ordem financeira, o que 

permite afirmar que os investimentos em infraestrutura não têm um fim em si. 

Uma peça que ajuda a remontar esta engrenagem foi apresenta alguns anos antes da 

internacionalização do CDB. Levine (1997) coloca de forma clara que investimentos em 

longo prazo com pouco retorno faz com que a liquidez seja reduzida e, logo, os créditos 

podres passam a ser mal controlados, apesar dos investidores poderem segurar os ativos em 

bônus e depósitos, os quais quando vendidos em uma segunda ordem rapidamente recuperam 

o investimento. Logo, em uma estrutura bancária, manter a liquidez é o objetivo principal. À 

época de desenvolvimento dessas ideias o CDB ainda não apresentava nenhuma performance 

capaz de determina-lo como o maior banco de desenvolvimento do mundo. O propósito do 

banco, em 1997, era outro: gerenciar os NPLs dos governos locais, dada a expansão creditícia 

em longo prazo ao longo da década de 1990. Conforme Buitelaar (2014), Downs (2011), 

García-Herrero; Gaviláe Santabárbara, (2006) entre 1994 e 1998 o Banco cumpria um papel 

para a rolagem de dívidas, algo que em 1998 foi repassado para as AMCs na representação 

secundária dos créditos perdidos dos Bancos Estatais Comerciais. A estratégia do Ministério 

das Finanças, junto ao BRPC, em gerenciar os NPLs e, posteriormente, securitizá-los por 

meio de capitalização de bônus no mercado de capitais é algo que Levine (1997) defendia 

para as economias ocidentais no período áureo de expansão dos derivativos na praça 

estadunidense em razão do aumento do consumo por crédito. Enquanto isso o ocidente se 

multiplicava em bancos de investimentos, fundos mútuos, firmas, leasing companies, e 

pensava-se que o risco do processo de securitização havia entrado em um mecanismo de 

cerceamento via mercado secundário. Pelo lado chinês a primeira inovação financeira 

começou a ser apresentada no mesmo período: o Modelo Wuhu de desenvolvimento e 

securitização de crédito por meio do CDB (SAHOO; DASH; NATARAJ, 2010). 

Antes de se introduzir o modelo indicado é necessário lembrar que o crescimento da 

China é mobilizado pela expansão do crédito, mas fundamentalmente pelo aumento poupança 

doméstica que norteia a formação de capital creditício. Essa é uma condição primária já 

apresentada. Entretanto, pouco se discute a relação dessa ampla capacidade de depósitos com 

a expansão dos bônus em longo prazo em diálogo com os projetos de infraestrutura. Quando a 

descentralização econômico-política começou a ser construída na preparação do Socialismo 
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de Mercado, a autonomia político-econômica, concedida aos governos locais, tornou o recém-

criado sistema bancário em uma máquina de expelir crédito, como também já discutido. O 

resultado deste processo encaminhara à China ao mesmo tempo um problema e uma solução 

para a indução do crescimento econômico conforme as ramificações bancário-financeiras. É 

por esse sentido que a partir de 1994 a China inicia a etapa de atualização sistêmica e o CDB 

está no centro deste arranjo para a alteração da performance dos Bancos Chineses169. 

Conforme Dailami e Leipziger (1998), em estudo produzido para se compreender o 

aumento dos fluxos de IED para os países do sul global após o endurecimento monetário 

posterior ao Plano Brady, há alguns pontos pelos quais se compreende o aumento do fluxo de 

capital para o setor de infraestrutura. Dada a condição de incertezas monetárias, contratuais e 

sobre a diversificação de investimentos nas nações recém re-regulamentadas, o setor de 

infraestrutura na formação de capital privado com capital público poderia ser utilizado como 

plataforma de securitização nos novos mercados. O ponto mais complexo desta securitização 

é o retorno programado para duas a três décadas, o que poderia ser equilibrado com 

percentual de risco assumido pelo investidor e o restante por emissão de bônus bancário 

(DAILAMI; LEIPZIGER, 1998). Esse arranjo defendido para o quadro infraestrutural privado 

é muito próximo da estratégia chinesa, a julgar pela dupla necessidade do sistema bancário na 

década de 1990 em aumentar a liquidez para a expansão do crédito induzido pela elevada 

demanda e, ainda, a necessidade em eliminar os NPLs que elevavam o risco do sistema. 

Apesar desta inicial similaridade, a estratégia de capitalização da década de 1990 defendida 

para o ocidente, as ações necessárias para os desdobramentos não foram seguidas à ordem 

pelas atualizações bancárias na China. Para ilustrar, Dailami e Leipziger (1998) defendiam a 

necessidade de maior liberdade à prática secundária para dissolver os riscos da alavancagem 

erguida por meio dos bônus emitidos no lastro do crédito. E listam três ações primárias para 

aumentar a liquidez do mercado de ações locais para que esse robusteça os investimentos em 

infraestrutura: a- as regulamentações para o mercado secundário (para diversificar o 

investimento); b - desenvolver um mercado de bônus a vários investidores, incluindo os 

internacionais; c - e melhorar a infraestrutura do mercado com companhias seguradoras. 

Listados os passos que resumem o período das re-regulamentações, na China houve um 

                                                 
169 O que se aporta em China desde a criação do CDB em 1994 encontra-se com os argumentos de Biagio, 

Mahajan Zahir (2003) em um estudo que investiga os efeitos do financiamento em infraestrutura na arquitetura 

financeira e na acumulação real de capital. Os autores discutem o ambiente do setor bancário como espaço mais 

favorável para a expansão dos investimentos em razão da qualidade das informações. Em China a ausência de 

desenvolvimento do setor, todavia, era substituída pelo papel das agencias do governo, como o Conselho de 

Estado e o Ministério das Finanças. 

 



247 

 

processo com ligeira proximidade, mas as ações primárias para a expansão segura do setor 

bancário-financeiro estão na contramão da ordem listada. 

Na China há uma integração produtiva, ou uma divisão do trabalho das finanças que 

somam os Bancos (Políticos e Estatais Comerciais), os produtos financeiros dos empréstimos 

junto à sua intermediação (os principais shareholders em CDB e os shareholders mais as trust 

companies com os big four), e as empresas estatais. No direcionamento deste quadro de 

securitização-capitalização-resgate estão os organismos do Governo no quadro bancário-

financeiro. Em caráter macro a diferença entre o arranjo de securitização chinesa do arranho 

voltado aos derivativos de mercado secundário ocidentais é o monopólio do Estado para a 

execução de uma alavancagem financeira neoliberal com maior controle. Em reforço a este 

argumento, um breve exemplo de uma atividade internacional do CDB:  

 

O CDB, a ponte entre os objetivos estratégicos do governo chinês e as atividades 

comerciais das empresas chinesas, funciona como coordenador primário. Uma 

discussão do Fundo de Investimento Conjunto China-Venezuela em um volume 

editado por Chen Yuan descreve o CDB como a ligação entre o governo e o 

mercado, coordenando as relações entre as empresas de engenharia envolvidas nos 

projetos de infraestrutura financiados pelo fundo, as companhias de petróleo, o 

agente mutuário, e as agências de seguros de crédito (DOWNS, 2011, p.58)170. 

 

O grande desafio da China no presente se equivale ao desafio da década de 1990, 

salvas as considerações específicas sobre os tipos de veículos hoje autorizados pela CRBC. 

Como todo sistema bancário tem o desafio da liquidez sempre à sua frente, tanto dos Big 

Four, quanto do CDB, as operações têm sido bem realizadas e alcançado, com vigor, os 

parâmetros internacionais. A constância na liquidez mantém o espaço social produtivo em 

indução e, conforme Li e Hsu (2013), condiciona o sistema bancário-financeiro a trilhar uma 

prática neoliberal à realidade chinesa, ante o processo de securitização-capitalização interno. 

E para o equilíbrio constante, os projetos em infraestrutura são centrais, frente a condição de 

longo prazo de retorno, o que permite resguardar o crédito do presente com produtos novos, 

com maturação distinta da realização material produtiva do presente. Entretanto, para que esta 

esfera seja equilibrada há sempre a necessidade de se expandir e investir conforme a emissão 

de bônus nos empréstimos correntes.171 

                                                 
170 CDB, the bridge between the strategic objectives of the Chinese government and the commercial activities of 

Chinese firms, functioned as the primary coordinator. A discussion of the China-Venezuela Joint Investment 

Fund in a volume edited by Chen Yuan describes CDB as the link between government and market, coordinating 

relations between the engineering contracting companies involved in the infrastructure projects financed by the 

fund, the oil companies, the borrower, and the credit insurance agencies (DOWNS, 2011, p.58). 
171 Um exemplo recente deste processo em nível internacional foi o resgate de 1,2 bilhões de dólares concedido 

pelo CDB à empresa de telefonia Oi. Um resgate internacional conforme a expansão do CDB no mercado de 
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A estrutura chinesa de crédito do presente remonta, logo, a 1994 com a crise dos bad 

loans e a escalada inflacionária do período. O Conselho de Estado se reorganiza com a 

criação da legislação bancária e, sobretudo, a criação do CDB e a oficialização da condição de 

mercado dos big four. Neste período houve uma recentralização frente ao controle político das 

instituições bancário-financeiras, enquanto no palco das atividades atreladas aos serviços 

bancários não são reconcentradas, mas continuam o processo de descentralização em prol de 

práticas e de um modus operandi em favor do mercado, exceto ao capital estrangeiro. Ponto 

de controle e cautela sobre a descentralização que se reforçam após a crise asiática em 1997. 

Em síntese, o China Development Bank é criado de forma estratégica para se reciclar os NPLs 

elevados a 40% do PIB em função da liberdade e autonomia às províncias e aos bancos 

provinciais, assim como aos Estatais comerciais ao longo da década de 1980 (CHINA 

DEVELOPMENT BANK; RENMIN UNIVERSITY OF CHINA, 2011; DOWNS, 2011; 

FRIENDS OF THE EARTH, 2012; HUANG, 2008; SANDERSON; FORSYTHE, 2013). 

Conforme Sanderson e Forsythe (2013), esta estratégia apoiou os investimentos em 

infraestrutura e fez da extensão dos empréstimos uma plataforma para securitizar o capital 

investido. A medida em que os NPLs foram reciclados e os novos projetos passaram a 

implicar em resultados comerciais, o banco começou a vivenciar um quadro de equidade antes 

não pensada. Afirma-se, logo que criação do CDB revigorou os ativos bancários na China, os 

quais passaram da incerteza dada a insolvência dos governos locais, aumentando os curtos 

fiscais e a debilitar a qualidade do crédito naquele momento. Em soma a esse macro 

estratégia, o Banco arcou/investiu/emprestou/comprou os bad loans dos bancos estatais-

comerciais originadas da relação dos governos centrais e das estatais. Como o circuito de 

alavancagem é fechado, a ordem capitalizada por meio dos bônus emitidos permanecera 

dentro do Estado, ação fundamental com as novas extensões aos projetos de infraestrutura, a 

julgar pela exigência dos empréstimos voltados às empresas estatais. 

Forja-se o Wuhu Model, por representar a cidade onde o CDB foi fundado e pela 

ordem prática por meio do compartilhamento de bônus junto aos Bancos Comerciais, em 

rodadas nas quais a alavancagem controlada conforme as diretrizes políticas Conselho de 

Estado e hoje com a soma da CBRC (WANG, 2015). Esse modelo difere do modelo 

neoliberal pleno de secundarizações, defendido na época. Chocam-se frente a frente um 

neoliberalismo controlado com um neoliberalismo secundarizado. Em caráter objetivo: 

 

                                                                                                                                                         
valores nacionalSobre os resgates, cf: http://itforum365.com.br/noticias/detalhe/118003/china-development-

bank-aprova-financiamento-de-us-12-bilhao-para-oi- 
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Ao fornecer o financiamento para a urbanização do governo de Wuhu, a CDB criou 

um novo modo de empréstimos de infraestrutura. Em primeiro lugar, o CDB 

cooperou com o governo Wuhu e estabeleceu o primeiro veículo de financiamento 

do governo local (LGFV) na China, o Wuhu Construction Investment Co., para 

mobilizar as vendas de terras e empréstimos bancários para financiar investimentos 

em infraestrutura. Em segundo lugar, para apoiar a construção de seis projetos de 

infraestrutura, o CDB forneceu empréstimos combinados de dez anos com um valor 

total de RMB 1.08bi (US$ 130,4 milhões) para a Wuhu Construction Investment 

Co., atuando como mutuário e emprestador. Finalmente, o governo de Wuhu 

estabeleceu um fundo de reserva de reembolso e prometeu usar sua receita fiscal 

futura para pagar o empréstimo após dez anos se a plataforma de finanças não 

pudesse vender as terras vinculadas (WANG, 2015, p.24 tradução nossa)172. 

 

 

Essa estratégia depositada sobre o LGFV, a partir do modelo Wuhu, é de suma importância 

para o crescimento equilibrado da China, uma vez que tal alavancagem forneceu meios para 

que as Estatais se sustentassem em um ambiente extremamente competitivo, pois o CDB além 

de centralizar as finanças/crédito, fez eliminar projetos e investimentos sem solvência, 

expondo ao futuro os custos daqueles anteriormente aprovados, rolando a dívida com uma 

taxa de juros controlada. Nesse sentido, o CDB se tornou um ator diretamente envolvido com 

os governos locais, controlando os gastos além de implementar o maior modelo/projeto 

infraestrutural já desenvolvido: LGFV Model - Local Government Financing Vehicles, o qual 

foi utilizado para eliminar os Non-performing loans (NPLs) pela combinação de valores 

criando as condições para se recuperar parte dos créditos perdidos com a expansão de novos 

financiamentos. Esses veículos financeiros locais são a parte do mercado de capitais que 

deriva a condição do empréstimo, condicionando-o a rendimentos de mercado e, logo, 

secularizando-os com um nível controlado de derivação além de atribuir o seu ordenamento 

de crédito por meio da condição dada pelos governos com a garantia de terras (BUITELAAR, 

2014; BURLAMAQUI, 2015; SANDERSON; FORSYTHE, 2013; WANG, 2015).   

No processo de fortalecimento do mercado financeiro Chinês, o CBD se tornou o 

agente institucional-financeiro público mais forte do Estado. Como destacado por Downs 

                                                 
172 According to comprehensiveness of urban construction such as Including land development and 

consolidation, road and subway construction, sewage disposal, and industry attraction, CDB created a new 

facility-bundled loans to Wuhu Municipal Government, with an intention to obtain average reward from total 

infrastructure projects combining profitable with non-profitable ones. On providing finance for urbanization of 

Wuhu government, CDB had created a new mode of infrastructure loans. First, CDB cooperated with Wuhu 

government and established the first local government finance vehicle (LGFV) in China, the Wuhu Construction 

Investment Co., to mobilize land sales and bank loans to fund infrastructure investments. Second, to support the 

construction of six infrastructure projects, CDB provided ten-year bundled loans with a total worth of RMB 

1.08bn ($130.4mn) to the Wuhu Construction Investment Co., acting as the borrower and obligator of the loan 

(Yang, 2013). Finally, Wuhu government established repayment reserve fund and promised to use its future 

fiscal revenue to pay back the loan after ten years if the finance platform couldn’t sell the land (WANG, 2015, 

p.24). 
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(2011) e Sanderson and Forysthe, (2013), Chen Yuan, o ex-presidente do Banco, bem como o 

atual presidente Hu Huaibang, tem o mesmo status político do presidente da República 

Popular. A grande inovação apresentada por Yuan, que é uma figura histórica no Estado, foi a 

criação do Mecanismo de Controle de Risco, o qual eliminou os empréstimos “políticos” e 

maximizou os lucros com projetos rentáveis com crédito compartilhado com os bancos locais 

sustentados em empréstimos de longo prazo para amortização. Para Downs (2011), o Banco 

foi peça chave central para a reforma do mercado financeiro criando uma estrutura de 

securitização e controle das finanças que se manteve em um palco competitivo e rentável. 

Em um diálogo entre o passado e o presente, Tsui (2011) defende que a expansão de 

crédito ocorrida após 2009 é fruto do mesmo processo de alavancagem iniciado pelo modelo 

indicado por meio do Local Government Financing Vehicles173. Em um novo processo de 

alavancagem, mas seguindo as mesmas linhas de derivação/securitização,   

 

Com as trust companies como intermediárias, os fundos captados pelos bancos 

poderiam ser repassados para os Produtos Financeiros Locais - LFPs como 

investimento de capital. Com o capital mínimo exigido, os LFPs poderiam então 

recorrer aos bancos para empréstimos. Dado um rácio de capital exigido de 25%, o 

LFP poderia financiar um adicional de 4 bilhões de yuan por cada 1 bilião levantado 

através de uma colaboração banco-trustcompanie-LFP (TSUI, 2011, p.703 tradução 

nossa)174.   

 

 

Este cenário de expansão creditícia com um mecanismo de controle de risco atrelado à terra 

ou à commodificação líquida da terra cria a derivação do crédito por meio da emissão de 

bônus. Agrupa-se a esse processo a ocorrência do mercado de bônus atrelados aos 

investimentos em infraestrutura precisar da constante liquidez para se auto equilibrar. O bônus 

emitido ao crédito assegurado pelo mecanismo de risco é adquirido por uma parte ou um 

shareholder. Este shareholder cria a expectativa de retorno por meio da participação ou 

capitalização bancária. Nesse cenário, a saúde da produção desta liquidez exige a expansão 

creditícia a fim de renovar as emissões e combiná-las em empréstimos futuros, os quais 

ampliam a liquidez pela arrecadação apresentada com juros que acompanham as taxas 

comerciais, como bem expõe Gallagher (2016), Ellis (2014) e Hiratuka e outros (2012). Algo 

novo e representativo após a modernização do Banco com a iniciativa go global em 2005 é a 

                                                 
173 LFP e LGFV são termos distintos aplicados ao mesmo processo. 
174 With trust companies as intermediaries, funds raised by banks could be passed on to Local Financial 

Products - LFPs as equity investment. With the minimum required capital in place, the LFPs could then turn to 

the banks for loans. Given a capital requirement ratio of 25 percent, the LFP could finance an additional 4 billion 

yuan for each 1 billion raised through a bank-trust-LFP collaboration (TSUI, 2011, p.703).   
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participação das trusts companies e fundos para participação, inclusive nos ativos diretos, 

como indicado na tabela apresentada, o que pode também ser conferido no quadro 

cronológico final do CDB coma criação, em 2009, da China Development Bank Capital Co., 

Ltd. e a China Development Bank Securities Co., Ltd. Ora, dada a criação de novos veículos e 

intermediárias para a drenagem dos bônus a fim de evitar novas perdas por bad loans o 

passado soa presente na estrutura bancário-financeira da China. 

Com a modernização do sistema bancário chinês e o avanço do modelo de 

alavancagem e securitização por infraestrutura na execução dos demais Bancos Estatais 

Comerciais, o CDB passou a atuar no palco internacional. A partir de 2005 o Banco amplia a 

sua participação na América do Sul. Nesse momento, algumas questões se paralelizam: 

conquanto ao longo da década de 1990 a expansão creditícia em infraestrutura cumprira o 

passo da limpeza dos NPLs com securitizações e capitalização por bônus, a expansão dos 

LFP`s e a internacionalização do Banco implicam em quais variações aos atores envolvidos? 

À China um novo oásis de oportunidades para continuar a rolar o mercado de crédito por 

infraestrutura? À América do Sul uma oportunidade de desenvolvimento sem condicionantes 

e entraves ao desenvolvimento local e condicionalidades externas a criar entraves econômicos 

futuros? Para ambos um conjunto de win-win de ativos bancários e produtivos pela 

combinação de capital para indução produtiva e de consumo? 

O pós-2009 consolidou o terceiro ato de reorganização chinesa para controlar a queda 

dos títulos em detrimento da ameaça de default sobre os investimentos pontuados. Decerto, 

dadas as condições do sistema bancário chinês e a sua ampla expansão internacional, pouco se 

sabe acerca da sua contribuição enquanto um modelo possível de desenvolvimento aos demais 

Estados do sistema internacional, ou se os mecanismos de alavancagem têm, com o tempo, 

exigido formas e expansões expropriativas mais complexas, a fim de manter o quadro de 

securitização conforme o avançar do mecanismo de crédito tanto dentro quanto fora da China. 

Ao presente, os passos locais e internacionais da alacancagem/securitização anuncia um 

diálogo com o passado. Comparando o passado com o presente, enquanto na década de 1990 a 

expansão dos novos investimentos dentro da China servira para dar segurança e retorno à 

expansão creditícia rolada de dívidas passadas, o go global (a internacionalização) espelha 

semelhança. A contar da complexa estrutura bancário-financeira da China, uma espécie de 

neoliberalismo controlado enlaça o local e o global em uma geografia singular do capital. A 

internacionalização do CDB remonta a uma forma atualizada e moderna, a qual, em sua 

essência, mantém a representação original da financeirização neoliberal, mas sob os efeitos da 
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condição matéria-histórica chinesa. Por essa condição revigora-se dadas as inovações para 

que o crédito continue na linha de frente da formação do capital na China. 

 

 

Quadro 5 – Cronologia CDB – 1994/2015 

• 03/1994 – Criação do CDB com Yao Zhenyan como primeiro governador do Banco. 

• 04/1995 – Primeira classificação de crédito internacional. 

• 12/1997 – criação do Sistema de classificação de empréstimos. 

• 04/1998 – Chen Yuan é indicado pelo Conselho de Estado como Governador do 

Banco e Secretário do Comitê do Partido do CDB. 

• 08/1998 – Criação do “Wuhu model”, tido como a principal invocação financeira 

para gerenciamento do crédito em projetos de infraestrutural.  

• 09/1998 – Como banco político inaugura a emissão de bônus orientados ao mercado. 

• 12/1998 – Fusão Banco de Investimento da China com CDB. 

• 03/1999 – Formação do Conselho Consultivo Internacional. 

• 09/2002 – CDB apresenta os primeiros resultados positivos nas taxas de NPL, ROE 

(Return on Equitity). Indicação de equilíbrio no patrimônio e início da fase de 

desenvolvimento equilibrado. 

• 03/2005 – lançamento de projetos para moradias a famílias de baixa renda na 

província de Liaoning.  

• 04/2005 – Lançamento do “Henan model” para financiamento estudantil. 

• 06/2005 – Lançamento da iniciativa “go global” para as empresas chinesas em 

parceria com a Associação Interbancária da Organização para Cooperação de 

Shangai. 

• 12/2005 – Inicia um projeto piloto de securitização de ações em China por meio da 

“Kaiyuan” credit asset-backed securities. 

• 07/2007 – Estabelecimento do Fundo para Desenvolvimento China-África. 

• 12/2007 – A Central Huijin Investment Ltd. aplica 20 bilhões US$ no CDB. 

• 05/2008 – Criação da CDB Leasing. 

• 12/2008 – CDB é definido como China Development Bank Corporation. 

• 02/2009 – CDB abre uma linha de crédito em 25 bilhões de US$ em projetos de 

energia/petróleo com Rússia. 

• 06/2009 – Primeira sucursal aberta fora da mainland – Hong Kong. 

• 08/2009 – são criadas as instituições: China Development Bank Capital Co., Ltd. e a 

China Development Bank Securities Co., Ltd. 

• 11/2011 – aporte de 110 bilhões de RMB do Banco para o Ministério dos Transportes 

para o desenvolvimento da malha ferroviária do Estado. 

• 03/2013 – Chen Yuan é eleito vice-presidente do Comitê Nacional do Partido. 

• 04/2013 – Hu Huaibang é indicado como como Presidente e Secretário do Grupo 

Partidário do CDB. 

• 06/2014 – Estabelece-se a unidade para financiamento imobiliário. 

• 09/2014 – Aplica-se 120 bilhões de RMB para Fundo Nacional de Investimento da 

Indústria de Circuitos Integrados. 

• 03/2015 – Aprovação da reforma do CDB via Conselho de Estado. Nesta o CDB é 

apontado explicitamente como instituição financeira de desenvolvimento. É neste 

comento que a CBC faz os apontamentos de risco zero para os bônus financeiros do 
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banco. Em julho do mesmo ano a SAFE – State Administration of Foreign Exchange, 

que gerencia as reservas internacionais, aplicou 48 bilhões US$ no CDB. 

• 04/2015 – Li Keqiang realiza a visita de conhecimento/reconhecimento ao Banco – 

comportamento que é atrelado ao reconhecimento político do Estado. 

• 08/2015 – Cria-se o Fundo de Desenvolvimento do CDB com intuito de estimular o 

investimento e estabilizar o crescimento econômico. 

 
Fonte: (CDB - CHINA DEVELOPMENT BANK, 2013, 2014, 2015, 2016). 
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CAPÍTULO 6 A GEOGRAFIA DO CAPITAL CREDITÍCIO CHINÊS: DESAFIOS 

PARA A AMÉRICA DO SUL A PARTIR DE ARGENTINA, BRASIL, EQUADOR E 

VENEZUELA 

 

A América do Sul dentro do capitalismo global representa uma construção de fatos 

históricos que criaram as raízes econômicas dependentes da região na atualidade. A América 

do Sul, a América Central e o Caribe nascem para o capitalismo global a partir dos processos 

de independência das regiões ao longo do Século XIX, apesar das ocupações produtivas e 

expropriativas coloniais a partir do Século XVI.  Neste período de nascimento das nações há 

uma contínua relação da economia social produtiva das regiões com os espaços centrais de 

acumulação do capital no século vitoriano. Esta definição acerca da relação das Américas 

subdesenvolvidas e do Caribe com o capitalismo global também é pensada e trabalhada a 

partir da instauração dos modos sociais produtivos presos ao ancien régime, expressados pelo 

conhecimento econômico e político por meio da reprodução e exploração mercantil do solo e 

do povo que aqui foi formado. Entretanto, como a variável do Estado Ampliado é uma 

condição convidativa a partir do pensamento gramsciano, toma-se a relação tratada a partir do 

processo de criação dos Estados latino-americanos para pensar a região em diálogo com o 

capitalismo global. Por uma vertente exógena às Américas e ao Caribe, o desenvolvimento do 

modo social produtivo do capital, a partir da reorganização econômico-política britânica, 

criou as condições para que as regiões externas à Europa entrassem em um novo momento 

histórico para ocupação territorial por meio de novas práticas voltadas à concentração e 

acumulação do capital em nível sistêmico. Como bem lembra Furtado (1995, 2009), o Brasil e 

a América do Sul aos poucos iniciaram o processo de transição do espaço social produtivo 

ancorado em economias tradicionais para um palco dinâmico a envolver novas culturas 

produtivas e novas formas de organização da produção. É neste cenário introdutório que a 

América do Sul conhece, ao longo do Século XIX e início do Séc. XX, a sua primeira estória 

dentro do capitalismo global. Estória que com o passar dos séculos e do desenvolvimento 

econômico-político da região entrega aos sul-americanos uma nova etapa com uma mudança 

substantiva dentro do capitalismo global tendo a Ásia como novo centro de acumulação do 

capital, como bem expressa Gunder-Frank (1998). 

A China em termos históricos absolutos, desde a formação social produtiva sul-

americana, alcançara pouca importância frente aos principais momentos histórico-econômicos 

da região. Em uma lista de grandes fatos o nosso passado expõe uma China e uma Ásia 

ausentes ao caminho da região. Basta observar alguns marcos, como o processo de 
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independência, a expansão produtiva agrícola, a formação dos Estados em termos 

burocráticos, a busca pela autonomia, a participação nos conflitos mundiais, as disputas 

domésticas para resolução das questões lindeiras, o processo de modernização produtiva. 

Todos esses são exemplos históricos apresentam-se distantes da China ao longo dos Séc. XIX 

e XX.   

A despeito da importância do Séc. XIX para a construção da independência política 

regional, somente após a Primeira Grande Guerra Mundial o sentido pleno da independência é 

rascunhado em termos tantos econômicos quanto políticos. Como frutos de um passado 

simbólico desta transição, ao final do Séc. XIX Buenos Aires e Rio de Janeiro representaram 

a simbólica contradição econômico-internacional das nações em desenvolvimento vivida ao 

longo do período vitoriano. Após o fausto e sádico episódio da Guerra do Paraguai, a região 

passou a caminhar com maior equilíbrio político permeado por um militarismo chauvinista 

para a construção da unidade nacional por uma plataforma sectária a manter um 

corporativismo oligárquico com um corporativismo das armas. Doutra forma, este 

chauvinismo político não repugnava a presença das ordens econômicas britânicas, as quais 

foram tão relevantes para a urbanização e modernização de Buenos Aires, quanto para 

expansão da fronteira agrícola brasileira e fortalecimento da primeira república na formação 

da condição do Estado Ampliado de ambas as nações. Há, portanto, um momento de 

internacionalização do Estado Sul-Americano sob uma égide de uma econômica ligada às 

vantagens comparativas de cada nação, angariando recursos fiduciários com a grande praça 

bancária londrina para garantir os reinvestimentos e alargamento destas vantagens. Neste 

momento a China não importava para a América do Sul. Era um espaço distante e voltado aos 

interesses britânicos em razão do controle produtivo sobre o ópio e o controle comercial ao 

extremo oriente. Entretanto, no cerne do ancien régimen, momento atribuído ao início da 

acumulação primitiva de capital em Europa, a China e a América do Sul dialogavam 

indiretamente em função da circulação da prata.  

Pela alvorada do Séc. XVIII a Ásia saia da cena da economia mundial a reclusar-se, 

por meio da China, ao desfalecimento do poder político, do território e, logo, da economia. 

Anterior a esse momento, China e América do Sul interagiam indiretamente em razão do 

comércio da prata, a compreender a importância das nações europeias como plataforma para o 

desempenho das atividades de entrepostos comerciais, os quais eram dinamizados pelo centro 

econômico asiático entre os Séc. XV e XVIII. Na formação de um triângulo de rotas 

comerciais havia a demanda chinesa por prata para controlar a impressão de papel moeda em 

função da expansão comercial dentro do sudeste asiático. Em uma das bases desta figura, a 
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Europa intermediou esse trânsito enquanto um grande entreposto comercial. Por isso é 

importante aproximar Gunder Frank (1998) e Arrighi (1996) e reler a construção global das 

hegemonias históricas a partir de uma concepção holística braudeliana. Enquanto Gunder 

Frank defende um mundo voltado às ordens de uma economia global filtrada pelo sistema 

tributário chinês entre 1400 e 1800, Arrighi (1996) reformula o argumento defendo as 

transições hegemônicas históricas a partir das alterações na ordem de acumulação partindo 

das Cidades-estados italianas em período inicial equivalente. A diferença é apenas inicial, mas 

dentro de uma estrutura epistemológica braudeliana, por meio do sistema de acumulação 

formando a economia mundial e as ordens hegemônicas, a China do passado correspondia a 

um motor da história, dando a suposta condição veneziana um espaço secundário na economia 

internacional. Portanto, preserva-se a concepção holística de Gunder Frank para levantar uma 

questão semelhante à proposta em Re-Oriente: A China, na atualidade, tem reconstruído o seu 

passado econômico de centralidade? 

Esta pergunta é vaga e ampla. Não fornece condições mínimas para uma avaliação 

histórica em função das diversas mudanças no sistema internacional e, sobretudo à construção 

do modo social produtivo do capital que a China do presente se integra. Em suma, as 

variáveis são distintas para essa ordem macrohistórica comparativa, porquanto é uma bela 

questão proposta por Gunder Frank. Esta questão preserva uma crua dificuldade que apesar da 

sua impossível resolução vem a auxiliar as leituras econômico-históricas do presente. Uma 

dessas formas repousa no pensamento em construção iniciado neste capítulo: entre 1800 e 

1978 a China não representava nada para a América do Sul. Era observada como um espaço 

social-político vago aos interesses sul-americanos, construído por um regime avesso à história 

sectária das nações sul-americanas ao longo do Séc. XX.  

Tomando o período áureo do capitalismo no Séc. XIX, a estrutura social-econômica 

que simbolizou e representara o contexto de transição de século está bem exposta por 

Georges-Pierre Seurat com a Tarde de domingo na ilha da Grande Jatte de 1886. Nasce o 

símbolo de uma modernidade utilitária, representada por um individualismo tornado crônico 

pelos novos e amplos espaços urbanos e pela revolução produtiva ancorada na Belle Époque 

que tão bem é apresentada por Hobsbawm (1994). Um período fundamental para que a 

América do Sul tornasse o espaço de grande circulação de mercadorias primárias voltadas ao 

centro da acumulação europeia do capital sob um discurso de especialização produtiva, e não 

como uma construção harmoniosa e de ganhos mútuos como hoje é documentada 

oficialmente por Beijing. 
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No novo, porém passado, Século XX a América do Sul se reservou a novos desafios, 

sem conquanto alterar sua estrutura social-produtiva primária até os iniciais passos do Modelo 

de Substituição de Importações. O passado Século XX é defendido pelos neogramscianos 

como um período da hegemonia estadunidense, acompanhando o estadocentrismo de 

Giovanni Arrighi e o internacionalismo ocidental de Robert Cox. A despeito destas grandes 

marcas, o Século XX é o século de formação do pensamento latino-americano e não apenas 

sul-americano. Em suma, até a década de 1960 há uma pujante transformação na epiderme 

social-intelectual do Espaço social-produtivo Latino Americano. É neste momento que os 

grandes ensaios sociais-políticos-econômicos são lançados no afã e desejo de se compreender 

a formação das gentes dos trópicos. É neste tempo histórico que Caio Prado Júnior, Gilberto 

Freire e Sérgio Buarque de Holanda tornam-se os ensaístas da sociedade brasileira e sul-

americana, e por meio do materialismo-histórico deram espaço para uma reflexão que fez a 

gente deste espaço pensar com ênfase à sua própria miséria. Destes ensaístas o pensamento 

internacional latino-americano ganhou espaço acadêmico e político, pois caminhara em 

paralelo ao desenvolvimento estruturalista induzido pelo Estado ao fim da Segunda Grande 

Guerra Mundial. A CEPAL de Prebisch e do velho Furtado inaugurava, na metade do século, 

o pensamento internacional latino-americano original, dando às causas do 

subdesenvolvimento uma construção relacional histórica. Concomitante a esta evolução do 

Modelo de Substituição de Importação sul-americana há dois pontos que precisam ser 

tocados: o primeiro diz respeito às etapas vividas pela hegemonia estadunidense, passando da 

era de ouro do capitalismo do Séc. XX com a sociedade de consumo em massa guiada ao 

pleno emprego, para a instabilidade hegemônica por razões discutidas no capítulo três desta 

tese; o segundo ponto é a explosão do sul-global dentro do Sistema Internacional sob a 

marcha uníssona do desenvolvimento. Essa marcha registrou o desenvolvimento como uma 

questão do Sul e inaugurara dentro do espaço da bipolaridade um movimento não alinhado às 

ordens do capitalismo ocidental, mas influenciado ao socialismo soviético, sobretudo nos 

diversos momentos nacionalistas africanos passando de Nasser pelo Canal de Suez à 

independência das nações africanas de língua portuguesa. A despeito desta batalha pelo 

desenvolvimento registrada pelo sul global, é Truman quem, em 1945, expressa a lógica do 

desenvolvimento sob a responsabilidade moral dos Estados Desenvolvidos por meio do 

suporte das recém-lançadas Instituições Financeiras Internacionais. Neste episódio da história 

a China se reserva, salvo eventos no sudeste asiático, às intransigentes relações da ONU com 

Taiwan após 1949, o que ainda levou à suspensão de Beijing após a Revolução. Outro ponto 
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reservado à China são as suas interações instáveis entre os socialismos em termos políticos, e 

as mais estáveis dentro do circuito comercial do COMECON175.  

Galvez (2012) reforça na história moderna a ausência de um desdobramento da 

política e da economia da China na América do Sul. As interações mais presentes por meio 

dos reconhecimentos mútuos protocolares a partir do retorno da China ao Conselho de 

Segurança em 1971 não são atos de desdobramentos globais, mas a condição atual dos 

Investimentos Externos Direitos e dos Empréstimos chineses para a América do Sul registra a 

pegada do dragão chinês no “antigo novo mundo”. Por mais que a teoria dos mundos de Mao 

Zedong criasse um ambiente de tolerância e entendimentos entre os subdesenvolvidos no 

passado, é a partir dos registros dos argumentos sobre o desenvolvimento harmonioso, pós 

Jiang Zemin, e o atual Desenvolvimento Pacífico que os interesses da China confúcio-

capitalista para a América do Sul alteram a história (CHINA, 2016; ENCINA, 2009; 

ODGAARD, 2013; SHIXUE, 2006)176.  

Gallager (2016) apresenta uma síntese interessante sobre este distanciamento histórico 

entre a China e a América do Sul. Em um primeiro momento, entre 1870-1929, a Loteria das 

Commodities do Séc. XIX marcou um crescimento de 3.4% da região com o amplo superciclo 

de crescimento da demanda europeia por matéria prima, o que implicou em uma elevação dos 

preços a beneficiar os Estados produtores de commodities recém-independentes. Como 

destaca: “o período da loteria das commodities condicionou a região a uma integração com a 

economia mundial em termos de mercado, investimento e migração” (GALLAGHER, 2016a, 

p. 19). Na segunda etapa da região com o capitalismo global, entre 1930-1980, os governos 

em um viés controlador para induzir o processo de industrialização tardia alcançaram uma 

média de crescimento da região em 4.9%. Como já colocado, é o período que equivale ao 

modelo de substituição de importações dentro da era de ouro do capital no Séc. XX, quando o 

Estado de Bem-Estar social amparara a produção, a renda e o consumo em uma plataforma 

progressista liberal. O período demarcado se aproxima da questão norteadora do modo social 

de produção conforme Robinson (2012) aponta. Em termos breves, este momento representa a 

                                                 
175 Apoio a Castro na Revolução Cubana e acordos comerciais com Chile em dezembro de 1970 são as marcadas 

centrais deste período. Após o retorno de China à ONU e ao CSNU as portas se abrem inclusive ao Brasil de 

Geisel para um reconhecimento e estreitamento de laços sem desdobramentos comparados aos dias atuais. 
176 É preciso ter cautela para compreender os enunciados da ascensão pacífica e do desenvolvimento pacífico da 

China. A abordagem ocidental sustentou no termo rise um significado que não correspondia ao entendimento 

dos formuladores da política externa chinesa. Ao entendimento chinês o termo rejuvenescimento é a melhor 

representação apresentada. Mas a apropriação indevida dos formuladores de opinião no ocidente deram ao termo 

rise um significado geral, o qual ainda provocou um debate obscuro sobre a ameaça da ascensão chinesa. Essa 

cacofonia de definições leva a China a apresentar um White Paper acerca do desenvolvimento pacífico com o 

intuito de eliminar as observações superficiais e erróneas derivadas a partir da ideia de rise. 
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construção do capital internacional dos Estados e das suas representações produtivo-privadas. 

Após a década de 1970 há uma reorganização do modo social de produção do capital por 

meio do crédito, o que faz pensar uma alteração para uma ordem transnacional do capital, em 

função das condições específicas de acumulação do capital portador de juros. Um exemplo 

citado por Gallagher (2016) nesse momento diz respeito ao antigo papel do ExIm Bank 

estadunidense frente a demanda por capital na América do Sul, junto ao papel das Comissões 

Mistas Brasil – EUA, entre 1950 e 1953, que serviram para explorar os gargalos da economia 

nacional, em termos produtivos, a fim de direcionar os empréstimos do banco estadunidense. 

A terceira etapa histórica equivale ao resgate de Washington (1980-2002), o qual 

equivale ao momento dos ajustes fiscais e dos desdobramentos do pagamento da dívida 

externa mediante a acumulação primária de recursos amparados pelo Consenso de 

Washington. Como discutido no capítulo 3 esta etapa fere a estrutura produtiva e social latino-

americana, mas cria dois amplos resultados: em primeiro lugar abre as contas das nações 

latino-americanas para a circulação do capital portador de juros, criando um novo espaço para 

a geografia do capital; em segundo lugar, apesar de não desenvolver um resultado satisfatório 

para o crescimento econômico com um controle inflacionário desejável, sana as instabilidades 

monetárias por um curto período, o qual é implodido a partir das crises do paradigma 

neoliberal ao final da década de 1990. Como coloca Gallagher (2016, p.25):  

 

As crises financeiras de 1980 colocaram os países latino-americanos de joelhos. Um 

por um, a maioria dos países da região recorreu a Washington por dinheiro e ideias. 

A partir desse momento as próximas duas décadas formaram a era do Consenso de 

Washington. O Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o Tesouro 

estadunidense, e até mesmo a Casa Branca constantemente interviram para prover 

apoio financeiro nas Américas – sob a condição de que cada país passasse por uma 

série de reformas neoliberais destinadas a reduzir o papel do Estado nas questões 

econômicas. 

  

Esta observação de Gallagher (2016) é limitada, pois não avalia as condições do 

endividamento e a correlação da política do dólar forte com as negociações posteriores para a 

abertura do mercado de capitais da América Latina, pontos estes discutidos no capítulo 3. 

Todavia, a partir do marco das duas décadas que o autor pontua, há uma falência do modelo 

neoliberal a partir de Washington para a América do Sul e após 2001 abre-se para a chegada 

do quarto momento histórico de inserção da região dentro do capitalismo global. Essa nova 

inserção se faz com o retorno, agora direto, da China. Um retorno que é concebido tanto na 

lógica do capitalismo em termos globais, quanto para a América do Sul, visto que até o Séc. 

XVIII as ocupações territoriais e o desenvolvimento das culturas produtivas e expropriativas 

era indiretamente influenciada pelo sistema tributário do império chinês na intermediação da 
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exploração europeia. Em mais de duzentos anos de construção das nações sul-americanas o 

tempo preso em uma década de relações com China faz a distância temporal-quantitativa ser 

substituída pela aproximação material-qualitativa do presente. Isso pode ser observado por 

Bravo (2001) destacando que os interesses da China ao longo da década de 1990 não se 

voltavam para a A.L e, ainda, indicavam um possível distanciamento continuado no novo 

século. 

Em tempo, apesar dos grandes efeitos desta reaproximação, mantém-se a cautela 

exigida por Ferchen (2011, 2012) a observar a inconsistência histórica desta relação para o 

desenvolvimento econômico da América do Sul. Como lembra o autor, em quatro décadas de 

elevado crescimento chinês os sul-americanos foram integrados e passaram a participar deste 

processo há pouco tempo. Desta observação duas questões são levantadas: quais os motivos 

destes desdobramentos tão recentes? e; a América do Sul manterá essa proximidade e 

transformará a oportunidade em mecanismos de crescimento de longo prazo ou na próxima 

década será um passado recente chinês? É no ritmo destas questões que este capítulo almeja 

expor uma leitura sobre o desembarque da China na América do Sul. Para tanto, Argentina, 

Brasil, Equador e Venezuela serão os Estados observados para se pensar o contexto do crédito 

chinês na América do Sul. A escolha desses quatro Estados é determina pelo caminho trilhado 

por esses créditos, os quais encontram nesses quatro espaços as condições principais para 

alinhar os interesses do Estado chinês com as demandas dos Estados sul-americanos em um 

modelo de securitização do crédito a partir do setor de infraestrutura. 

 

 

6.1 O desembarque Chinês 

 

A América do Sul é um local de grandes desembarques da história. Não como um 

porto qualquer, ou como um espaço reservado aos ventos românticos elaborados por Dorival 

Caymmi. Os desembarques na América do Sul são representados por transformações 

materiais históricas e seguem uma condição dialética que tem transformado a região. Por esse 

meio, ao Séc. XIX chegaram os ibéricos, ao Séc. XIX chegaram os britânicos e ao Século XX 

chegaram os estadunidenses. Agora, atracam-se os chineses. Diferentes das naus ibéricas, os 

desembarques do presente são materializados por meio de uma relação plural, a qual envolve 

a extensão de Investimentos Externos (Diretos e Indiretos), dos Empréstimos, do Comércio e 
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da formação de Cadeia de Valor, além das relações políticas de igualdade e reconhecimento 

pelo passado de exploração. Como explora Ellis: 

 

As empresas de construção chinesas adaptaram ao contexto latino-americano a 

técnica utilizada na África pelos projetos de "autofinanciamento" por meio de 

parceiros bancários como o China Development Bank, em conjunto com acordos 

governamentais que possibilitaram acordos de pacotes envolvendo múltiplos setores 

e, muitas vezes, por processos convencionais de aquisição por parte dos governos 

latino-americanos. Em segundo lugar, as empresas chinesas começaram a 

desenvolver as minas e os campos petrolíferos cujos direitos tinham anteriormente 

adquirido através de aquisições e propostas aos governos regionais. Em terceiro 

lugar, à medida que os fabricantes chineses vendiam cada vez mais produtos para a 

região sob sua própria marca, começaram a ter um papel cada vez maior em relação 

aos seus parceiros latino-americanos e caribenhos na expansão das redes de 

distribuição e de serviços e, eventualmente, para seus produtos em solo latino-

americano (ELLIS, 2014a, p. 8). 

 

Para Strauss (2012) e Armony e Strauss (2012) a chegada da China na América do Sul é um 

fato relevante, mas este fato pode ser observado por lógicas distintas a causar um encontro de 

percepções distintas entre as partes. Certo é, conforme Gallagher (2016), que a América 

Latina ganhou a loteria do crescimento chinês. Todavia, ao entendimento chinês o “going out” 

(zou chuqu) logo se choca com o “arriving in” (desembarque) e neste início de século o 

desembarque Chinês no mundo é o maior evento desde o fim da Guerra Fria, e a cada ano tem 

registrado a pegada chinesa em todos os continentes.  

A China é um Estado que hoje tem uma relação confortável com a globalização. Bravo 

(2001) notou essa relação no momento de entrada da China no circuito da OMC e afirmara 

que “para los analistas chinos la multipolaridad en materias políticas, económicas y de 

segundad actual se traduce en un desarrollo positivo puesto que permite que China y otras 

naciones asiáticas puedan retener mayor control sobre su propio destino a diferencia de lo que 

ocurría bajo la rigidez del esquema bipolar de la Guerra Fría” (BRAVO, 2001, P.54). É um 

fato curioso observar que após dezesseis anos a observação é ainda prudente, ainda mais 

avaliando os recentes endurecimentos discursivos dos estadunidenses com o ambiente 

internacional. 

Aos povos do Sul observa-se que nunca houve um going out sul-americano nestes 

duzentos anos de história. Após a formação das ordens hierárquicas andinas pré-colombianas 

não houve um processo de expansão regional no passado, assim como na modernidade a 

região da América do Sul não buscou o desconhecido e aventurou-se além-mar. Isso permitiu 

uma endogênese social-política peculiar, a qual transformou o Estado continental brasileiro 

em um símbolo de miscigenações alimentadas pelas entradas de outros povos desde o séc. 

XVI. O indigenista e sociólogo brasileiro Darcy Ribeiro defendia que aqui seria o espaço 
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ideal para a construção de uma nova Roma, pois a herança latina se potencializava com o 

contato a tanta riqueza e a tanta força humana para a construção do país. Somado à 

tranquilidade regional e proximidade das demais riquezas materiais e humanas desta América 

do Sul o nosso futuro poderia ser um símbolo civilizatório para o mundo (RIBEIRO, 1995):  

 

Uma nova Roma, lavada em sangue negro e sangue índio, destinada a criar uma 

esplêndida civilização, mestiça e tropical, mais alegre, porque mais sofrida, e 

melhor, porque assentada na mais bela província da Terra. (...) 

 

Isso significa que, apesar de tudo, somos uma província da civilização ocidental. 

Uma nova Roma, uma matriz ativa da civilização neolatina. Melhor que as outras, 

porque lavada em sangue negro e em sangue índio, cujo papel, doravante, menos 

que absorver europeidades, será ensinar o mundo a viver mais alegre e mais feliz. 

(...) 

 

Os outros latino‐americanos são, como nós mesmos, povos novos, em fazimento. 

Tarefa infinitamente mais complexa, porque uma coisa é reproduzir no além‐mar o 

mundo insosso europeu, outra é o drama de refundir altas civilizações, um terceiro 

desafio, muito diferente, é o nosso, de reinventar o humano, criando um novo gênero 

de gentes, diferentes de quantas haja (RIBEIRO, 1995, p.253). 

 

 

Defronte a esta nossa romanicidade desembarca a China, outra grande civilização que começa 

a se somar à peça do fazimento que Darcy Ribeiro tão claramente explora. No novo Séc. XXI 

o dragão chinês inicia um projeto novo rotulando a sua inserção internacional em going out. 

Tão cedo saberemos os resultados desta nova etapa para a América do Sul, mas olhando o 

nosso passado precisamos compreender as ações necessárias para tornar este aporte chinês 

algo relevante para uma construção harmoniosa, assim como os representantes políticos da 

China a defendem com a internacionalização do seu Estado. 

O primeiro ponto provocado pelo desembarque chinês na América do Sul se prende à 

condição e à discussão sobre a emergência chinesa no sistema internacional nas últimas 

décadas. Conforme os elementos expostos no capítulo 4, a China é um objeto que 

problematiza as discussões e as análises sobre a sua condição e status no sistema 

internacional. Em razão das suas especificidades, como aquelas apontadas no 

desenvolvimento do sistema bancário, reserva-se uma condição sui generis que, em termos 

materiais-históricos, é entendida por meio das reformas econômico-políticas processadas ao 

longo das décadas de 1980 e 1990. Estas reformas criaram uma plataforma socialista de 

mercado em um capitalismo direcionado pelo governo. Após este período e em função da 

forte chegada chinesa o governo tem declarado o Desenvolvimento Pacífico como um 

símbolo do seu comportamento internacional. Neste Desenvolvimento Pacífico o objetivo 

geral é a promoção de um desenvolvimento e de uma prosperidade conjunto a todos os países. 
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Este é um documento que se soma ao paper sobre a implementação da agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, a nortear uma noção de equilíbrio tida como relevante pelo 

governo chinês. O Peaceful Development chinês vem a substituir o termo ascensão e os seus 

adjetivos, tais como peaceful rising, new rising/late rising e re-emergence, os quais são 

forjados a partir da lógica ocidental e pouco de fato dizem respeito à proposta chinesa de 

inserção internacional. Entretanto, essa mudança discursiva chinesa é muito importante para 

um governo que defende que o status atual do seu Estado se deve aos relacionamentos 

pacíficos e às profundas mudanças realizadas nas últimas décadas. E neste processo de 

desenvolvimento defendem que houve desdobramentos e melhorias a outrem, o que faz o 

governo exigir que este caminho de compartilhamento fosse mantido. Conforme o governo: 

 

O objetivo geral da China de prosseguir com o desenvolvimento pacífico é 

promover o desenvolvimento e a harmonia no país e prosseguir a cooperação e a paz 

internacionalmente. Especificamente, isso significa que a China se esforçará para 

tornar a vida melhor para o seu povo e contribuir para o progresso humano através 

do trabalho árduo, da inovação e da reforma realizada pelo povo chinês e pelas 

crescentes relações de longo prazo e promover a igualdade e cooperação 

mutuamente benéfica com outros países. Isto se tornou um compromisso nacional 

que se manifesta nas estratégias de desenvolvimento nacional, e os progressos 

realizados no decurso do desenvolvimento da China (CHINA, 2011, p.5 tradução 

nossa)177 

 

Esta nova exposição político-internacional do governo contradiz, logo, as observações de 

Buzan e Cox (2013) sobre o peaceful rising chinês, ou Beeson (2013) acerca da capacidade de 

liderança chinesa como uma necessidade tácita no sistema internacional. Os autores utilizam 

um frame analítico formado a partir do comportamento das supremacias ocidentais e 

mensuram os passos chineses em equivalência. Ainda defendem que apesar da condição 

material elevada para o posto de uma superpotência, o seu ethos político está circunscrito a 

uma parte da Ásia, o que a impediria de criar uma ordem hegemônica (supremacia) na 

sociedade internacional. Frente à declaração presente do Governo Chinês o termo rising não é 

aplicável e não acompanha os discursos e os comportamentos dos representantes do Estado. 

Apesar da avaliação limitada de Buzan e Cox (2013), os autores defendem que uma ordem 

                                                 
177 China’s overall goal of pursuing peaceful development is to promote development and harmony domestically 

and pursue cooperation and peace internationally. Specifically, this means that China will endeavor to make life 

better for its people and contribute to human progress through hard work, innovation and reform carried out by 

the Chinese people and growing long term friendly relations and promoting equality and mutually beneficial 

cooperation with other countries. This has become a national commitment which is manifest in strategies for 

national development, and progress made in the course of China’s development (CHINA, 2011, p.5) 
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internacional pluralizada com o sentido de organização internacional chinesa vem a favorecê-

la em um globalismo descentralizado178.  

Une-se ao White Paper sobre Peaceful Development o documento de entendimento da 

China sobre a América Latina e o Caribe. Esta publicação oficial de 2008, atualizada em 

2016, sela a unidade sino-latino-americana dos tempos atuais (CHINA, 2016; 

CREUTZFELDT, 2014). Como já observado por Fornés e Philip (2012) a retórica dos 4 nãos 

de Hu Jintao antecede o arranho da harmonia atual. Lembrando-os: (no hegemonism, no 

power politics, no arms races and no military alliances).  

Esta selagem que ocorre entre a China e a América Latina é surpreendente, dado que 

antes da entrada da China na OMC em 2001 defendia-se que as relações com o outro lado do 

mundo não se desdobrariam em nada além das relações comerciais basilares. Ainda era 

possível encontrar argumentos que portavam algumas incertezas sobre a geopolítica chinesa 

em espaços tradicionais da política externa estadunidense (BLÁZQUEZ; SANTISO, 2004; 

BRAVO, 2001; GUTIÉRREZ, 2000; MANRIQUE, 2004). Mas conforme o documento 

oficial do governo chinês mencionado as incertezas precisam ser deixadas de lado, caso 

alguma ainda esteja presente:  

Como o maior país em desenvolvimento do mundo, a China está empenhada no 

caminho do desenvolvimento pacífico e na estratégia de abertura de win-win. Está 

pronta a levar a cabo uma cooperação amigável com todos os países com base nos 

Cinco Princípios da Coexistência Pacífica e construir um mundo harmonioso de paz 

duradoura e prosperidade comum. Os países da América Latina e do Caribe são uma 

parte importante do mundo em desenvolvimento e uma força importante na arena 

internacional. Sob novas circunstâncias, o desenvolvimento das relações entre a 

China e os países da América Latina e do Caribe enfrenta novas oportunidades. Ao 

emitir este documento de política sobre a América Latina e o Caribe, o governo 

chinês pretende esclarecer os objetivos da política da China nesta região, esboçar os 

princípios orientadores para a cooperação futura entre os dois lados em vários 

campos e sustentar o sólido, contínuo e global das relações da China com a América 

Latina e o Caribe (CHINA, 2008, p. 1)179. 

                                                 
178 As características do Globalismo Decretalizado em 5 pontos: 1 – nenhuma necessidade particular dos EUA 

ou de qualquer outro superpoder; 2- crise das ideologias a tornar todos mais abertos para ideias e concepções de 

mundo (menos engessados e alianças possíveis variadas); grandes potências devem olhar para as suas regiões e 

se preocupar com as alianças entre si; 4 – estar ciente dos seus contratos ou vínculos internacionais, para fazer 

valer a vivência de modelos em todos os sentidos; 5 – e por último, adeus ocidente, pois o futuro não te pertence 

(BUZAN; COX, 2013). 
179 As the largest developing country in the world, China is committed to the path of peaceful development and 

the win-win strategy of opening-up. It is ready to carry out friendly cooperation with all countries on the basis of 

the Five Principles of Peaceful Coexistence and build a harmonious world of durable peace and common 

prosperity. Latin American and Caribbean countries are an important part of the developing world and a major 

force in the international arena. Under new circumstances, the development of relations between China and Latin 

American and Caribbean countries is faced with new opportunities. In issuing this policy paper on Latin America 

and the Caribbean, the Chinese Government aims to further clarify the goals of China's policy in this region, 

outline the guiding principles for future cooperation between the two sides in various fields and sustain the 

sound, steady and all-round growth of China's relations with Latin America and the Caribbean (CHINA, 2008, p. 

1). 
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Este documento leva um simbolismo peculiar, pois aloca frente a frente a ausência de relações 

passadas com a pluralidade das relações presentes. Todavia os une por meio da perene relação 

amigável e harmoniosa, o que bem representa tanto as históricas quanto as atuais relações 

entre China e as Américas Central e do Sul, bem como o Caribe. É neste ritmo de argumentos 

que o governo lista as cinco grandes áreas da cooperação de aproximação chinesa à América 

Latina e ao Caribe, conforme quadro seguinte. A solidificação das relações entre as partes 

também foi fortalecida a partir da criação, em 2015, do Fundo para a Cooperação China – 

América Latina e Caribe no marco do Fórum China-CELAC. Com aportes iniciais de 5 

bilhões de dólares, geridos pelo BID e pelo China ExIm Bank – CEXIM e com a ambição de 

financiar projetos na região nas áreas do terceiro quadrante do documento de entendimento 

China-América Latina e Caribe. Essas construções políticas demarcam a relação e reforçam o 

diálogo entre as partes, além de indicar que as interações do presente estão sob a expectativa 

de projetos futuros a fim de fortalecer o desenvolvimento compartilhado e pacífico que a 

China defende oficialmente. 

A condição emergente chinesa não é proclamada oficialmente pelos órgãos do 

governo. Se presa pela igualdade e harmonia junto aos países emergentes, mas a China 

explora essa relação com todas as nações. Não seria corretor afirmar que a China é um Estado 

(Ampliado) emergente no sistema internacional vide as relações com BRICs, por exemplo. A 

construção do argumento sobre a emergência é complexo, mas de forma geral Narlikar (2010) 

defende a emergência por meio de padrões de comportamento. Nestes padrões 

comportamentais haveria uma combinação acerca das ações mais desafiadoras/revisionistas 

ao Sistema Internacional com comportamentos mais complacentes à ordem internacional. Na 

esteira dessas construções também se encontram Huelsz (2009) e Jordaan (2003) com 

esforços próximos para atrelar a emergência à ordem comportamental frente à necessidade de 

se distinguir entre os emergentes do passado/tradicionais e um emergente do presente. Em 

suma, a proximidade entre ambos é gerada por compreender o comportamento mais ativo e 

independente dos novos emergentes, os quais vêm a criar uma substância relacional prática 

frente aos desafios da política internacional. É complicado enquadrar a China nestes arranjos 

porque no momento no qual a autonomia econômico-política do governo chinês começara a 

reorganizar a estrutura social-produtiva do Estado, não era possível precisar um significado de 

mercado emergente, muito menos uma lógica de potência emergente ao Estado chinês.  
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A despeito de não estar internacionalizada na década de 1990 para poder questionar ou 

provocar o status quo, o governo da China executara uma revolução doméstica, contrária ao 

consenso financeiro neoliberal constituído em Washington e enviado ao sudeste asiático como 

modelo para redução de custos e para a facilidade ao capital. Sempre houve uma condição 

cautelosa e porque não pragmático-ofensiva da China frente às ordens ocidentais, mas essa 

condição histórica está presente desde os tempos Maoístas, com um maior isolamento, como 

no período pós-Deng, a elaborar um discurso mais cauteloso acerca da forma na qual o 

governo internaliza os consensos internacionais. Um exemplo recente diz respeito aos acordos 

da Basileia (I, II, III) acerca da governança corporativa dos Bancos Comerciais, como 

apresentado no capítulo anterior. A China não apenas aderiu aos acordos no quadro do BIS, 

como apresenta nos informes anuais dos Bancos e da CRBC o comprometimento com a 

governança corporativa para a construção de um perfil de mercado dos Bancos Comerciais. 

Todavia, ao se observar o staff do quadro diretor dos maiores bancos, como ICBC e o CCB, a 

maioria compõe ligação com o partido, além de o controle acionário ser mantido no circuito 

do capital do Estado, apesar do MOFCOM e Ministério das Finanças reduzirem o papel no 

controle acionário direto dos Bancos Comerciais e criar a possibilidade do capital estrangeiro 

participar em até 20% da propriedade180. 

Em referência ao going out, reconhecido enquanto uma internacionalização das 

instituições financeiro-bancárias e das companhias estatais, a China executa um processo que 

não se encaixa nas considerações comportamentais atribuídas aos emergentes. Algo comum 

aos Estados considerados em uma segunda ordem do Sistema Internacional e vinculados ao 

sul global, há uma comunhão acerca das dificuldades financeiro-econômicas181. Esta condição 

comum em Armijo (2007), Cooper (2013), Flemes (2007) e Snyder (2013), assim como aos 

demais autores tratados sobre a emergência, não se aplicam à ordem chinesa. Entretanto, 

Vadell  (2013) busca oferecer uma leitura mais ponderada ao avaliar a capacidade material-

econômica da China. Soma-se a esta ordem o peso real do going out e observa-se que dentro 

da interação do sul global há uma grande desigualdade relacional ou, como destaca o autor 

argentino, dentro da ordem de um Consenso Asiático forja-se uma relação norte-sul diante das 

condições comerciais ilustradas pela posição da China dentro da cadeia global de valor e, 

                                                 
180 Cf o Board of Directors de ambos os bancos em:  

CCB - http://www.ccb.com/en/newinvestor/biogofdirectors.html 

ICBC  http://www.icbc-

ltd.com/ICBCLtd/Corporate%20Governance/Board%20of%20Directors/Board%20of%20Directors/ 
181 . Implica recordar que o going out chinês resulta das políticas da Comissão Nacional de Desenvolvimento e 

Reforma (CNDR) e do MOFCOM. 
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ainda, na ordem dos fluxos de investimentos externos dentro desta macrorregião. Como bem 

aponta Vadell: 

 

A acelerada integração chinesa na economia global como o novo centro do sistema 

capitalista envolve o aumento das relações comerciais e financeiras com outras 

regiões, uma espécie de centro de rede-poder periférico, que por sua vez está 

moldando uma nova geografia da economia política global. O Consenso do Pacífico 

está em sua fase inicial e é um sinal de que a China será o centro não da economia 

global como um todo, onde a preeminência dos Estados Unidos permanece, mas de 

um novo poder global de redes financeiras e comerciais envolvendo " Sul ", incluindo 

a América do Sul (VADELL, 2013, p. 54)182 

 

Nesses termos, compreendida a impossibilidade em listar a emergência chinesa em 

equivalência aos Estados do sul-global, a estrutura norte-sul defendida por Vadell (2013) não 

está carregada das mesmas marcas das relações norte-sul tradicionais. Há uma 

complementariedade defronte às demandas de América do Sul e da China, a despeito da 

desigualdade material presente em cada lado. Shixue (2006) lembra que quando Hu Jintao 

visitou o Brasil em 2004 o principal tema defendido era criar ações práticas e criativas para 

dar força às relações econômicas entre os Estados. Neste mesmo período o presidente fez a 

primeira visita oficial a vários Estados caribenhos, como Dominica, Antígua e Barbuba e 

Trinidad e Tobago. Decerto há inúmeros efeitos políticos e econômicos nesta nova relação 

norte-sul dentro do sul global e é por meio dessas múltiplas possibilidades que este capítulo 

avança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
182 Accelerated Chinese integration into the global economy as the new center of the capitalist system involves 

increasing commercial and financial relations with other regions, a kind of network center–periphery power, 

which in turn is shaping a new geography of global political economy. The Pacific Consensus is in its initial 

stage and is a sign that China will be the center not of the global economy as a whole, where the preeminence of 

the United States remains, but of a new global power of financial and commercial networks involving diverse 

“southern” regions, including South America (VADELL, 2013, p. 54) 
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Quadro 6  Cooperação China-AL-Caribe 

 

Fonte: CHINA (2016). 
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6.3 Sailing to the South-America 

 

 

As pesquisas sobre China e o sul-global se organizam a partir de uma questão comum: 

o que motiva a internacionalização da China ou, especificamente, quais as forças movem a 

China para novos continentes? Algumas respostas encontradas tocam um bloco de temas, a 

listar por: econômicos (comércio e investimentos) e geopolíticos (EUA, Taiwan e segurança). 

Assim como apresentado pelo BID (2004), por Lora (2005, 2006) e em soma ao working 

paper do próprio Banco, e pelo IPEA (2013) essa questão geral toca algumas derivações sobre 

os efeitos positivos e negativos desta complexa relação entre a China e outros continentes ou 

regiões183. É interessante observar que Dussel Peters (2012a) informa que até 2005 as 

observações sobre China e América Latina eram limitadas, reservando-se a alguns ensaios e 

aos relatórios e working papers das instituições internacionais. É no comprometimento com a 

ampliação científica sobre esta complexa relação que o interesse desta tese é organizado sobre 

a América do Sul, como justificado na introdução. Este recorte é determinado em função das 

relações da China com a região por meio dos empréstimos, mesmo compreendendo a 

importância dos demais eixos de relação entre as partes, como o comércio e os investimentos 

externos. À América do Sul também importam as questões apresentadas: o que traz a China 

para a nossa região e quais os efeitos deste desembarque para os países que preenchem a 

região sul-americana.  

Uma discussão de interesse sobre o peso geopolítico da América Latina, logo a 

América do Sul, para a China se contempla em Lewis (2007) e em Lewis e outros (2009). Por 

meio dessas pesquisas infere-se no quadro geopolítico frente a consistente relação 

estadunidense com a região na história. A chegada da China na região implica uma nova 

reflexão sobre as construções que a potência estadunidense tem criado. Esse ponto antes 

apresentado agora se renova na atualidade em função do redirecionamento 

conservador/protecionista de Donald Trump, presidente eleito em 2016, como visto no recente 

endurecimento político com México nas questões migratórias. Além o NAFTA e como este 

bloco sobreviverá frente à perda de eficiência produtiva mexicana frente a China (DUSSEL 

PETERS, 2012b), e o recente passo atrás dos EUA ao TPP – TransPacific Partneship, visto 

pelo México como uma oxigenação comercial com a possibilidade de acessar novos mercado 

fora das preferências do bloco da América do Norte. Cria-se uma nova necessidade para se 

                                                 
183 É interessante lembrar Armony e Strauss que clamam por análises que considerem os impactos que a América 

Latina leva à China, Estado e Sociedade, a partir das relações construídas nos últimos anos. Os atures defendem 

esta necessidade dada a elevada quantidade da mão contrária: China para a América Latina. 
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refletir sobre esta questão geopolítica, pois como bem explicado por Roett e Paz (2008) a 

associação da geopolítica chinesa com a América Latina implica diretamente em 

desdobramentos nos interesses estadunidenses para a região. Frente a essa consideração, 

afirmam: “A China não pode evitar as implicações geopolíticas de seus laços com a América 

Latina, porque o fator dos EUA continua a ser a chave nas relações sino-latino-americanas” 

(ROETT, PAZ, 2008, p.18 tradução nossa)184. Mas dadas as mudanças que se iniciam no 

período Trump os nós político-econômicos tornam-se incertos sobre este triangulo de 

relações. 

Breslin (2013) defende que é necessário separar as questões estratégias geoeconômicas 

das questões comerciais do dia a dia, uma vez que para compreender a chegada da China 

deve-se procurar saber quem está agindo e sob qual o interesse, percebendo que o Estado, em 

amplo senso, ajuda as companhias e favorece os seus atores comerciais e bancários. A China e 

a sua expansão para o Sul, por meio das Empresas Estatais, representa algo em relação a um 

projeto nacional em nível global: “o fato de que as grandes empresas estatais estão envolvidas 

em uma miríade de projetos no exterior, muitas vezes financiados por empréstimos de 

desenvolvimento chineses, também ajuda a construir uma imagem de um projeto nacional 

coerente e concertado em busca de metas nacionais estratégicas” (BRESLIN, 2013, 

p.1276)185. Por isso os tipos de entrada que a China constrói estão voltados a um projeto 

maior que se somam em um quadro que é coordenado pelas estruturas do governo. 

Reforçando a questão tocada:  

 

Para los académicos chinos, el mutuo interés económico sustentado en la 

denominada complementariedad económica constituye el elemento básico de las 

relaciones sino-latinoamericanas. Otros añaden factores de mutuo interés político en 

el propósito de contrarrestar la hegemonía estadounidense, en la realidad de que 

ambos son zonas en desarrollo y en el problema de Taiwán (GÁLVEZ, 2012, p. 15). 

 

 

Não são apenas relações da praxe comercial diárias, voltadas aos interesses específicos dos 

atores no campo. E cerceando estes objetivos estratégicos nacionais ao setor bancário há algo 

que ainda precisa ser discutido sobre a contínua expansão de crédito/empréstimos para as 

atividades financeiras na América do Sul. Presume-se que está relação representa algo mais 

amplo os interesses e demandas dos atores vinculados. Em termos qualitativos, há uma 

                                                 
184 China cannot avoid the geopolitical implications of its ties with Latin America, because the U.S. factor 

remains key in Sino–Latin American relations (ROETT, PAZ, 2008, p.18). 
185 the fact that major state-owned enterprises (SOEs) are involved in myriad projects overseas, often funded by 

Chinese development loans, also helps build an image of a coherent concerted national project in pursuit of 

strategic national goals” (BRESLIN, 2013, p.1276). 
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importância que precisa ser pensada e discutida sobre a expansão do crédito/empréstimos em 

uma nova plataforma de um desenvolvimento desigual para o capital. 

Mas a proximidade da China da América do Sul também é construída por elementos 

discursivos com profundidade. A base comum do subdesenvolvimento, a interseção social 

que as pobrezas sociais contemplam, o passado de expropriações estrangeiras e outros 

elementos são um preambulo discursivo que alimenta a posição política da China para os 

países da América do Sul. E essa linha estabelece a retórica win-win sustentada pelo governo 

em documentação oficial (CHINA, 2008). Como Ian Taylor (2009a, 2009b, 2012) e (LARGE, 

2007) apresentam, a diplomacia da China para a África também é organizada por meio da 

mesma retórica. Esta retórica infere sobre a necessidade de crescimento conjunto, apesar da 

desigualdade material no resultado final desde crescimento induzido pelo peaceful 

development chinês voltado para a materialização de ganhos mútuos. Apesar das semelhanças 

movidas pela retórica, Sawaya (2011) defende que as relações com a América Latina, logo a 

América do Sul, são diferentes. “A análise cuidadosa das formas da China enquadrar e 

legitimar seu envolvimento com países latino-americanos específicos também revela 

importantes diferenças em relação ao seu envolvimento no resto do mundo em 

desenvolvimento” (SAWAYA, 2011, p. 7 tradução nossa)186, e o caso brasileiro expõe essa 

diferença, pois há uma cooperação mútua que está para além da visão conjunta do passado 

subdesenvolvido. A China e o Brasil, para o autor, caminham para um lado da divisão de 

trabalho em algumas áreas como em pesquisa no quadro da agricultura, nanotecnologia e 

mudanças climáticas, além da complementariedade econômico-bancária e das convergências 

em temas internacionais. Por isso não se pode, inclusive, pensar que a relação da China com a 

América do Sul, ou América Latina, poderia ser tratada como um dado absoluto. Há 

diferenças internas que são formadas por fatores endógenos dos Estados, como exógenos da 

inserção internacional, mas como destacado na introdução desta tese, as lógicas dos 

empréstimos para a infraestrutura condicionam um redirecionamento para analisar a relação 

da China com a região. 

Sob a temática das relações comerciais as abordagens mais seguras acerca dos efeitos 

da aproximação da China são apresentadas pelo CECHIMEX, locado na UNAM-México. A 

despeito de o centro de pesquisa ter sido formado para compreender as alterações na estrutura 

produtiva mexicana e sua condição competitiva com China, hoje o CECHIMEX alcança uma 

                                                 
186 Careful analysis of China’s ways of framing and legitimizing its involvement with specific Latin American 

countries also reveals important differences with respect to its involvement in the rest of the developing world” 

(SAWAYA, 2011, p. 7). 
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discussão mais ampla como pode ser observar em Bianco e outros (2012) e Bittencourt 

(2012). Mas é Dussel Peters (2012) quem destaca que a cada ano a China vem a apresentar 

novidades na sua relação com América Latina e Caribe para além das relações comerciais 

diárias, o que motiva e amplia os trabalhos do centro de pesquisa. Em uma cadência crítica o 

autor defende que a América Latina e o Caribe não apresentam uma ordem regional para 

relacionar com China e, ainda, o comércio e os investimentos chineses não têm favorecido 

vetores para o fortalecimento da região, produtivamente, em razão das suas características 

bilaterais e pela elevada pauta das commodities. Em termos comerciais a América Latina 

viveria um momento crítico por executar uma prática com China que a diferencia das 

estratégias que o governo chinês postulou para o seu próprio crescimento econômico.  

Dussel Peters (2012) lembra que a China atual resulta de um somatório de estratégias 

em 4 etapas: a – um equilíbrio global entre regime fiscal, tipo de câmbio, desenvolvimento 

industrial e com ações em longos períodos implementando mecanismos de mercado; b – uma 

integral relação público/privado com um controle e indução nas práticas económicas; c – um 

vínculo entre pragmatismo e flexibilidade para projetos que integrem a sociedade em caráter 

produtivo; d – reinvestimento em tecnologia e seus efeitos multiplicadores. Ora, 

posicionando-se esses elementos frente a estrutura político-econômica sul-americana denota-

se um palco de medidas que não são desdobradas pelos Estados que mantém uma profunda 

relação comercial e de investimentos com China, diz o autor. Essas considerações se somam 

às colocações de Gallagher e outros (2015) sobre a possibilidade dos Estados da América 

Latina perder a oportunidade de transformar o desenvolvimento das suas sociedades pela 

ausência de políticas e estratégias que possam multiplicar a relação econômica com China. 

Hiratuka e outros (2012) conseguem capturar a cena comercial entre China e América 

Latina na iminência de melhor apresentar a preocupação sobre resultados comerciais 

destacados. Segundo os autores, há um ritmo diferenciado no fluxo de mercadorias que leva a 

um sério déficit comercial sul-americano. Esse cenário é ainda mais complexo pelo fato da 

China ser o principal parceiro comercial da região. A tabela que segue apresentada resume a 

imagem da América do Sul frente à América Latina e Caribe, assim como ao Mundo no 

quadro das importações chinesas. Algo que realça os valores é o fato do comércio chinês 

(importações) com a América Latina ter crescimento 15x desde 2001, sobre os valores reais 

de mais de 6 bilhões de dólares para uma pauta de exportações em 103 bilhões de dólares. O 

Brasil e o Chile mantêm-se na liderança sul-americana sobre os valores apresentados, mas a 

despeito deste expressivo crescimento ao longo destes anos, a América Latina dobrou a 

participação sobre as importações chinesas, mas desde 2008 mantém-se em uma variação 
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mínima, sem acompanhar o crescimento percentual da primeira metade temporal dos dados 

desde a entrada da China na OMC. Fornés e Philip lembram os arranjos políticos que 

anteparam os valores comerciais: 

 

Os fluxos comerciais são resultado, entre outras coisas, de acordos de investimento e 

comércio firmados entre a China e a Argentina, Brasil, Chile e Peru em 2004, com a 

Venezuela em 2006, um Acordo de Livre Comércio entre Chile e China assinado em 

2005, o TLC assinado entre o Peru e a China, outro TLC assinado entre a Costa Rica 

e a China em 2010 e a adesão da China ao Banco Interamericano de 

Desenvolvimento. Além disso, a China comprometeu investimentos de cerca de US$ 

100 bilhões na região antes de 2015 (FORNÉS; PHILIP, 2012, p. 28)187. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
187 The trade flows are the result of, among other things, investment and trade agreements signed between China 

and Argentina, Brazil, Chile and Peru in 2004, with Venezuela in 2006, a Free Trade Agreement (FTA) between 

Chile and China signed in 2005, a FTA signed between Peru and China, a FTA signed between Costa Rica and 

China in 2010, and China’s membership of the Inter-American Development Bank. In addition, China has 

committed investments of around US $100 billion in the region before 2015 (FORNÉS; PHILIP, 2012, p. 28). 
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Tabela 10 Importações China – América do Sul (Bilhões US$ e %) 

 
Fonte: Autor a partir de ITC Trade (2016) 
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Tabela 11 Importações América do Sul / China (Bilhões US$) 

 
Fonte: Autor a partir de ITC Trade (2016) 

 

Comercialmente Brasil, Chile, Argentina, Colômbia, Peru e Venezuela representam a maior 

parte das importações sul-americanas da China. Essas relações comerciais, em valores 

absolutos, ainda não representam a estrutura agregada das importações por setor. Entretanto, 

atualizando e seguindo as informações de Hiratuka e outros (2012) e conforme Castro (2012) 

e Valle (2013), a representação do comércio exterior da América Latina, bem como da 

América do Sul, é desigual com China. Essa desigualdade pode ser apresentada por dois 

condicionantes: o primeiro é sobre o composto agregado por setor exportador, o que sempre 

retoma a importância do debate sobre as commodities e os produtos com um valor 

tecnológico agregado. Essa discussão não poderá sair de cena nos próximos anos, pois há uma 

indicação que a América Latina tem se reprimarizado e, junto a esta reprimarização, cria-se 

uma ordem econômica com pouco dinamismo em renda e em consumo, por compreender o 

reduzido efeito multiplicador que a pauta de exportações em commodities assegura; o 

segundo condicionante é a balança comercial, a qual tem elevado a pressão sobre o setor 

exportador dos Estados que mais participam do comércio junto à China. A partir de 2009 toda 

a América Latina passa a apresentar um déficit na balança comercial frente à China, o que, 

por certo, poderia ser superado por meio de novos mercados. Contudo, na relação comercial 

da China com a América do Sul/Latina, como informa Vadell (2013) e Dussel Peters (2012b), 

a China é o principal parceiro comercial da região e esta substituição ou alternativa de 

parceria é ilusória frente ao contexto de aprofundamento nas especializações que cada país 

veia a busca junto à China. A América do Sul tem caminhando para uma via de elevada 

dependência com China, e uma dependência que, lembrando Ferchen (2011), pode implicar 

em desdobramentos negativos com um isolamento econômico da região por não mais 

conseguir acompanhar ou se influenciar do crescimento econômico chinês. Sobre isso: 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mundo 266,10 325,60 438,23 593,33 761,95 968,94 1.220,06 1.430,69 1.201,65 1.577,76 1.898,39 2.048,78 2.209,01 2.342,34 2.281,86 

LAC 8,16     9,38     11,71   18,02   23,38   35,66   51,27      71,24      56,56      91,25      121,08    134,48    133,23    135,09    131,50    

Brazil 1,35     1,47     2,14     3,67     4,83     7,38     11,40      18,81      14,12      24,46      31,84      33,41      35,90      34,88      27,43      

Chile 0,81     1,00     1,28     1,69     2,15     3,11     4,43        6,19        4,93        8,02        10,82      12,60      13,11      13,02      13,30      

Argentina 0,57     0,19     0,45     0,85     1,32     2,00     3,58        5,05        3,48        6,12        8,50        7,87        8,75        7,68        8,89        

Colombia 0,21     0,29     0,40     0,63     0,93     1,50     2,27        2,99        2,40        3,82        5,84        6,23        6,83        8,04        7,59        

Peru 0,18     0,25     0,35     0,42     0,61     1,01     1,68        2,77        2,10        3,55        4,65        5,33        6,19        6,10        6,35        

Venezuela 0,44     0,33     0,20     0,60     0,91     1,70     2,84        3,37        2,81        3,65        6,52        9,30        6,06        5,66        5,31        

Equador 0,13     0,19     0,24     0,34     0,47     0,71     0,95        1,55        1,00        1,50        2,22        2,61        2,97        3,25        2,89        

Uruguay 0,19     0,09     0,13     0,21     0,28     0,40     0,63        1,03        0,82        1,48        2,00        2,41        2,32        2,46        1,96        

Paraguay 0,07     0,08     0,13     0,23     0,25     0,33     0,47        0,76        0,51        1,05        1,25        1,34        1,36        1,40        1,27        

Bolivia 0,01     0,01     0,01     0,02     0,05     0,06     0,10        0,18        0,13        0,17        0,38        0,35        0,53        0,71        0,57        
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América do Sul não participa das cadeias globais, ganha mais com elevação das 

commodities: Os países da América do Sul, por outro lado, não participam de 

maneira significativa das redes internacionais de produção, mas por outro lado, se 

beneficiaram muito mais da elevação de preços e das quantidades importadas de 

produtos primários e intensivos em recursos naturais ocorrida nesse período, assim 

como do crescimento relativo mais rápido dos países em desenvolvimento 

(HIRATUKA e outros, 2012, p.90). 

 

A pauta comercial concentrada é, por certo, o maior risco para a região. E soma-se a este risco 

a inexistência de diálogos e esforços dos sul-americanos para buscar criar uma plataforma 

distinta para a inserção internacional dos Estados junto à China, como já reforçava Conejo há 

uma década (2005). Criticamente observando este gap para o planejamento de longo prazo, 

diz: 

 

En el ámbito de sus relaciones con China, hasta ahora América Latina ha cumplido 

pasivamente con una escasa incorporación al proyecto de desarrollo de China, como 

fuente de materias primas y mercado para productos industriales. No existe una 

política de largo plazo diferente con respecto a China, a lo sumo existen reacciones. 

Probablemente la excepción sea Brasil, país que ha definido un interés particular por 

establecer alianzas con potencias medias como China, India y Rusia, y que dado que 

es el único país de la región con un cierto desarrollo tecnológico comercializable 

interesante para China, ha podido establecer relaciones que pueden tener una 

perspectiva más allá de la oferta de materias primas que hoy domina sus 

exportaciones al país asiático (CONEJO, 2005, p. 38). 

 

Como ainda é registrado por Hiratuka e outros (2012) e especificado pela CEPAL (2015), o 

exemplo do Brasil é importante para se buscar uma imagem maior de toda região. Ao 

corresponder com a estrutura industrial mais desenvolvida da América do Sul, os três 

primeiros setores na pauta de importações chinesas se listam por: equipamentos elétricos, 

maquinaria, produtos cirúrgicos, enquanto a pauta exportadora caminha para valores 

aprofundados no quadro das commodities não comestíveis como ferro, cobre, aço, algodão 

que se somam ao alto valor da soja na balança comercial brasileira (HIRATUKAE OUTROS, 

2012; ITCTRADE, 2016). Neste contexto, Castro (2011) informara que a questão chave para 

a América do Sul para os próximos 10 anos seria o tipo de convergência com a China, que 

poderá ser elaborada. Sob a maldição das commodities para a região, urge-se em reorganizar a 

ralação com China para que os nossos agregados, como a capacidade de formação bruta de 

capital fixo, possa indicar uma diversificação da estrutura de exportação. Com metade deste 

período destacado, o que se observa conforme as apresentações da CEPAL (2015) e o quadro 

geral de exportações é uma imagem oposta. No palco econômico-político regional os 

problemas se multiplicam em razão da ausência de um diálogo que busque criar uma unidade 
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produtiva regional para melhor relacionar e aproveitar a proximidade à China, sobretudo ao 

Investimento Externo chinês. 

A expansão chinesa que ocorre desde 2001 fez cruzar dois efeitos comerciais-

macroeconômicos que segundo Medeiros e Cintra (2015) acentuam as diferenças entre os 

atores. Em seus termos:  

 

a expansão Chinesa gerou dois efeitos distintos sobre os países, um “efeito 

demanda” ou macroeconômico que se exerce através do seu impacto sobre as 

exportações, balança comercial, e investimentos e um “efeito estrutura” ou setorial 

através do seu desigual impacto sobre os setores ou atividades segundo o grau de 

complementaridade e de rivalidade. Dependendo das características dos países, da 

dotação de recursos naturais, do seu tamanho, do estágio tecnológico e das políticas 

econômicas domésticas, a combinação de ambos os efeitos gera diferentes 

resultados sobre o crescimento econômico (MEDEIROS; CINTRA, 2015, p. 32). 

 

 

Apesar das inúmeras possibilidades de resultado sobre o crescimento econômico, dadas as 

diferenças dos agregados e das variáveis econômicas de cada nação sul-americana, expõe-se 

um período crítico para o desenvolvimento da região a criar um espaço de efeito multiplicador 

que é alimentado pelos tipos de condições produtivas especializadas. O que parece certo e 

seguro é que o Estado sul-americano tem perdido o tempo histórico para reorganizar a 

estrutura produtiva da região a gerar uma integração diversificada frente ao comércio exterior 

chinês, assim como a outros comércios exteriores. A história do presente assemelha-se ao 

passado a se observar a ausência de diálogo e de estratégia da região para lidar com as 

dinâmicas da economia e do comércio internacional. No passado, a falta de unidade resultou 

em um processo de negociação da dívida externa frente aos credores internacionais em uma 

plataforma bilateral, com acertos individualizados para a organização dos juros e das políticas 

macroeconômicos voltadas a um choque fiscal/estrutural. No presente a região não acorda 

com a China um arranjo comercial e muitos menos um arranjo sobre os investimentos 

externos para se buscar melhores condições capazes de multiplicar a renda em uma 

plataforma de desenvolvimento que reforce economicamente todos os Estados sul-

americanos.  

 

6.4 Os investimentos da China na América do Sul 

 

A área de maior dissenso acerca da relação da China é o Investimento Externo e em 

função do desacordo sobre o seu fundamento é preciso lembrar que se consideradas apenas as 

relações comerciais cria-se uma imagem muito distinta da relação da América do Sul com a 
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China. Observa-se que as empresas chinesas e o capital creditício chinês atuam em conjunto 

para a exploração da região. Como simplifica Gallagher (2016, p.49 tradução nossa)188 

“Como os gigantes de petróleo e gás da China podem ser encontrados onde quer que se 

encontre petróleo e gás na América Latina - Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Peru. As 

companhias de mineração da China espalham-se pela costa do Peru e depois para o leste pela 

Bolívia”. E a estes espaços reservam-se os empréstimos chineses liderados pelo CDB, que é a 

organização financeira que transita na América do Sul para intermediar as ações creditícias 

entre as partes. 

O capítulo anterior apresentou uma breve imagem da importância do Investimento 

Externo (Direto) para o crescimento econômico e para o desenvolvimento da China. 

Atualmente novas pesquisas têm sido apresentadas e destacam uma posição distinta da China 

aos Investimentos Externos. Como já registrado por Buckley (2010) e Sauvant e Nolan (2015) 

a China tem se tornado um ator fundamental na realização dos investimentos externos em 

outras regiões. Entretanto, ainda há pouco esclarecimento sobre o significado desta categoria, 

frente a outras práticas que a China vem a realizar. Em caráter geral pode-se distinguir a 

mobilização de capitais internacionais para investimentos chineses em três grandes ordens: 

Investimento Externo Direto; Investimento Externo Indireto; e Empréstimos. A atenção desta 

tese se volta para os empréstimos, mas se reconhece a importância de se definir os demais 

termos para não gerar dubiedade no desenvolver do capítulo. Nesse sentido, conforme Dollar 

(2017), os empréstimos são destinados aos governos ou às estatais dos governos sul-

americanos que exploram energia e minério, em sua maioria. Já os IEDs precisam ser 

avaliados no quadro comercial produtivo. 

A estrutura internacional que monitora os investimentos externos atualmente com 

respaldo e reconhecimento internacional é a UNCTAD. Entretanto, em relação à China, o 

think tank American Enterprise Institute, com as pesquisas organizadas por Scissors (2013, 

2017, 2014) tem a representatividade global frente ao monitoramento de IED chinês. Pelo 

lado dos empréstimos o think tank Inter-American Dialogue, a partir dos esforços de Myers, 

Gallagher e Yuan, (2016), é o principal, senão o único espaço para organização das 

informações sobre os empréstimos aos países da América Latina189.  

Retomando a questão conceitual e a partir da definição da própria UNCTAD, o IED 

equivale-se a um interesse/investimento duradouro quando se adquire empresas que atuam 

                                                 
188 As China’s oil and gas giants can be found wherever one finds oil and gas in Latin America— Argentina, 

Brazil, Colombia, Ecuador, Peru. China’s mining companies scatter down the coast of Peru and then East into 

Bolivia. 
189 I-AD: http://www.thedialogue.org/map_list/  AEI: http://www.thedialogue.org/map_list/  

http://www.thedialogue.org/map_list/
http://www.thedialogue.org/map_list/


279 

 

fora da economia do investidor190. Esta ampla abordagem deixa espaço para alguns 

questionamentos e dúvidas acerca, inclusive, dos dados apresentados pela organização. A 

afirmação geral presume que há a alocação de recursos financeiros voltados para aquisição de 

capital (produtivo/especulativo) em outro território. A maior lacuna desta ampla afirmação 

está na ausência de uma definição sobre o entendimento da organização sobres as enterprises. 

Há um espaço interpretativo para associar as enterprises às empresas em caráter produtivo, 

por meio da geração de renda, vínculo fiscal e contribuição para a expansão do produto 

interno dos países. Todavia, o IED também é utilizado para resumir ou associar à prática dos 

investimentos indiretos e dos empréstimos, o que se complexifica ainda mais sob o caso 

chinês. 

Antes de apresentar o entendimento e os dados chineses sobre os investimentos 

externos (agregados em diretos em indiretos) a diferença entre IED e IEI (investimento 

externo indireto) precisa ser exposta. Nessa perspectiva, o Fundo Monetário Internacional 

concorda com a exposição levantada pela UNCTAD sobre o IED. Conforme o Fundo “o 

investimento direto é a categoria de investimento internacional que reflete o objetivo de uma 

entidade residente numa economia que obtenha um interesse duradouro numa empresa 

residente noutra economia” (IMF, 2004, p. 2 tradução nossa)191. Ao longo deste documento 

de especificação sobre as práticas dos investimentos, a prática indireta está atrelada ao 

controle subsidiário de um terceiro, ao qual deve ser atribuída a propriedade. Continuando: 

Em outros termos, o investimento direto abrange as operações transfronteiriças com as filiais, 

associadas e sucursais, direta ou indiretamente detidas por um investidor direto, bem como as 

transações transfronteiriças entre o grupo afiliado de empresas de investimento direto” (IMF, 

2004, p.2 tradução nossa)192. Cumpre observar, logo, que para as Organizações Internacionais 

o entendimento sobre o IED/IEI está atrelado à forma de propriedade, achando-se o IED a 

forma consensual realizada e reconhecida, enquanto o IEI é uma especificidade na construção 

da propriedade que poderá envolver agentes secundários-subsidiados para a materialização do 

investimento. 

Entretanto, há outra maneira de se observar a relação direta e indireta dos 

investimentos. Fora dos glossários das instituições financeiras e mais voltado a uma reflexão 

sobre o fim do investimento, Chesnais é quem melhor esclarece a relação entre cada tipo de 

                                                 
190 Conferir df em: http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Foreign-Direct-Investment-(FDI).aspx.  
191 Direct investment is the category of international investment that reflects the objective of an entity resident in 

one economy obtaining a lasting interest in an enterprise resident in another economy” (IMF, 2004, p. 2) 
192 in other words, direct investment covers the cross-border transactions with the subsidiaries, associates and 

branches either directly or indirectly owned by a direct investor, as well as the cross-border transactions among 

the affiliated group of direct investment enterprises (IMF, 2004, p.2). 

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Foreign-Direct-Investment-(FDI).aspx
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investimento. Chesnais afirmara que hoje “vive-se uma mundialização que seria uma fase 

específica da internacionalização do capital e de tal valorização, à escala do conjunto de 

regiões do mundo onde há recursos ou mercados e só a elas” (CHESNAIS, 1995, p.32). O 

autor discute que o Investimento Externo ganha um caráter indireto quando simplesmente não 

é transformado ou atrelado a uma ordem social-produtiva. A movimentação de capital entre 

os territórios nacionais ganharia uma finalidade específica, voltada ao processo de ampliação 

por meio do capital portador de juros, como discutido ao longo do capítulo 3 desta tese. No 

passo das apresentações de Chesnais, Brunhoff (1995) e Gutmann (1995) aprofundam na 

diferença qualitativa entre os investimentos. Em caráter geral, a internacionalização do capital 

se ordenaria em três modalidades: o intercâmbio comercial, o investimento produtivo e fluxo 

de capital monetário ou financeiro, o que para os autores, em diálogo com a perspectiva de 

Chesnais, as três modalidades se equivaleriam aos três ciclos da movimentação do capital em 

Marx: capital mercantil, capital produtor de valor e mais-valia, e o capital monetário ou 

capital-dinheiro, que foram pontos discutidos ao longo do primeiro capítulo. É neste sentido 

que é possível afirmar que o IED por meio da definição geral apresentada pelas organizações 

internacionais estaria voltado ao fim produtivo na construção do mais valor. O que lhe atribui 

responsabilidades socioeconômicas aos ambientes produtivos em função da sua mobilidade a 

partir do efeito multiplicador gerado por meio da demanda doméstica e internacional sem 

gerar uma liquidez imediata; por outro lado, o IEI se restringe a fins não produtivos e angaria 

a condição basilar para a formação do capital portador de juros. Quanto à formação da 

liquidez, apesar desta não acompanhar a morosidade da ordem produtiva real, a expansão 

creditícia, os mecanismos de securitização de crédito e os juros organizados para o equilíbrio 

de equidade dos bancos aceleram a materialização do valor sem uma condição expropriativa 

do tempo social gasto, como discutido no capítulo 1. 

Em suma, enquanto as organizações internacionais observam a condição da 

propriedade para definir o IED com a prática e IEI como derivação da propriedade gerada 

pelo investimento, por outro lado o IED e o IEI podem ser separados conforme o fim gerado 

pela mobilização do capital internacionalizado. Em uma ordem o capital atua sobre a 

condição social-produtiva e em outra ordem atua sobre a condição especulativa. Essa 

definição é válida para compreender as diferenças existentes no quadro Chinês, uma vez que o 

governo, pelo MOFCOM divulgou uma única vez os dados a respeito dos Outward Foreign 

Direct Investment em 2010 (MOFCOM - MINISTRY OF COMMERCE CHINA, 2010). 

Conforme os dados apresentados e os destinos atrelados, nessa ordem, as estatísticas chinesas 
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implicam em novos desafios sobre a relação entre IED e IEI nas práticas econômico-

financeiras internacionais. 

Conforme o MOFCON (2010), em 2010 a China correspondia à quinta economia em 

O-IED (Outward – IED), atrás de Hong Kong, França, Alemanha e EUA. Os valores 

indicados pelo ministério acompanham os dados apresentados pela UNCATD, lembrando que 

o relatório chinês cobre o período 2004-2010, enquanto a base de dados da UNCTAD oferta 

informações entre 1990 e 2015. 

A variância entre IED e IEI a partir da exposição dos dados da China reforça a 

necessidade da distinção discutida entre os termos. Entretanto, frente ao caso chinês há um 

agravante que se refere ao valor agregado dos investimentos em fluxo de capital e o 

investimento em stock. Não é possível afirmar que IED fluxo e IED stock equivalem-se 

diretamente ao IED e ao IEI. As tabelas que seguem exploram essa questão. 

 

Tabela 12 IED – China: fluxos reais e ações/stock (Bilhões US$) 

 
Fonte: autor conforme UNCTAD e MOFCOM (2010). 

 

 

Os primeiros dados apresentados ilustram a evolução do IED da China no mundo, 

distribuído em Stock e em Fluxo destacando uma evolução substantiva em um curto período. 

Em relação aos valores de fluxo o IED da China aumentou 18x desde a entrada do Estado na 

OMC equivalendo a um crescimento percentual de 1751%, enquanto o IED em stock chegou 

a alcançar o valor 29x maior que a apresentação em 2001 equivalendo a um crescimento 

percentual de 2815%. O ano de 2015, conforme os dados organizados merecem destaque por 

superar os bilhões de dólares. Todavia, a parte mais interessante desses valores aparece 

quando se observa essa distribuição de IED Fluxo e IED Stock para a América do Sul e para o 

Caribe193.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
193 A América Central não foi considerada em razão dos valores indicados serem abaixo de 1 bilhão de dólares. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

China 6,89   2,52   2,85   5,50   12,26 17,63 26,51   55,91   56,53   68,81   74,65   87,80   107,84 123,12 127,56    

34,65 37,17 33,22 44,78 57,21 75,03 117,91 183,97 245,76 317,21 424,78 531,94 660,48 882,64 1.010,20 

Primeira linha correspondende ao valores reais e segunda linha aos valores em ações/stock
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Tabela 13 IED fluxo – Chinês: América do Sul x Paraísos Fiscais (Bilhões US$) 

 
Fonte: autor conforme UNCTAD e MOFCOM (2010) 

 

  

Os dados da tabela IED Fluxo – Chinês justapõem os fluxos para a América do Sul e para as 

Ilhas Virgens Britânicas e para as Ilhas Cayman. Quanto à América do Sul, o Brasil é o 

principal destino dos investimentos da China, alcançado o valor de 15 Bi US$ em 2015 com 

uma acentuação dos valores após 2009/2010, observando a importância do ano de 2007 

quanto os valores dobram frente aos períodos anteriores. Utilizando a definição ou norte de 

IED voltado para a ordem dos investimentos em ordem produtiva/capital produtivo, como já 

discutido, os valores a todos os Estados da América do Sul parecem acompanhar, de fato, os 

interesses chineses. Essa discussão também é defendida por Dollar (2017), Mellor, Sogol e 

Mccutchen (2012) e Scissors (2014) que discutem a entrada do capital chinês na América do 

Sul para uma combinação produtiva em busca do mercado local, como na produção de 

automóveis e motocicletas, assim como na produção de telefones moveis e computadores. 

Entretanto, comparando o valor para toda a América do Sul que pode ser compreendido como 

investimentos para a produção, as Ilhas Virgens Britânicas superam todo o capital comparado. 

Ainda, as Ilhas Cayman apresentam uma maior soma de investimentos colocados como 

diretos comparando aos parceiros sul-americanos estratégicos para a ação principal que 

corresponde à exploração dos recursos minerais, energéticos e commodities. Não se procura 

rebaixar o papel econômico de Ilhas Cayman e Ilhas Virgens Britânicas para a economia 

latino-americana, mas os valores registrados indicam uma dissonante alocação de capital, 

dando um valor maior a dois espaços sociais econômicos que, segundo a UNCTAD, 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

          Argentina 0,161 0,63-   0,77   0,68   1,31   2,44   1,50   1,39   0,71   0,96   1,49   1,05   0,89     1,92   1,14   

          Bolívia 0,003 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,01   0,00-   0,03-   ... ... ... ... ...

          Brasil 2,258- 2,48   0,25   9,81   2,52   28,20 7,07   20,46 10,08- 22,06 11,06 5,30-   1,18-     2,23   3,07   

          Chile 1,610 0,34   1,71   2,14   2,14   2,21   4,85   9,15   6,21   10,53 13,62 17,04 8,39     11,80 15,51 

          Colombia 0,016 0,86   0,94   0,19   4,80   1,27   1,28   3,09   3,50   5,48   8,42   0,61-   7,65     3,90   4,22   

          Equador 0,013- 0,00-   0,01   0,01   0,02   0,06   0,00   0,05   0,04   0,13   0,06   0,04   0,06     0,08   0,06   

          Falkland Islands (Malvinas) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          Guyana 0,000 0,00   ... 0,00   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          Paraguay 0,029 0,08   0,08-   0,07   0,03-   0,10   0,10-   0,05   0,05-   0,13   0,11-   0,01   0,00     0,03-   0,01-   

          Peru 0,074 ... 0,06   ... ... ... 0,07   0,74   0,41   0,27   0,15   0,08   0,14     0,10   0,13   

          Suriname ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,00   0,00-   0,00     ... ...

          Uruguay 0,006 0,01   0,02   0,02   0,04   0,00-   0,09   0,01-   0,02   0,06-   0,01-   0,00-   0,01     0,04   0,03   

          Venezuela 0,204 1,03   1,32   0,62   1,17   1,52   0,50-   1,31   2,63   2,49   0,37-   4,29   0,75     1,02   1,12-   

          British Virgin Islands 30,11 14,13 14,92 10,95 18,25 29,96 50,48 46,92 37,26 53,36 59,93 54,11 103,29 81,19 76,17 

          Cayman Islands 6,42   4,80-   5,30   4,92   2,83   7,95   8,00   14,09 8,23   9,40   6,97   3,22   11,03   8,74   8,27   
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apresenta-se, como as Ilhas Cayman, com uma média real exportadora de 35 milhões US$ 

entre 2001 e 2015, com valores estimados pela organização. 

 

Tabela 14 IED stock – Chinês: América do Sul x Paraísos Fiscais (Bilhões US$) 

 
Fonte: autor conforme UNCTAD e MOFCOM (2010) 

 

 

A tabela IED stock – Chinês caminha com as mesmas questões das postuladas anteriormente. 

A comparação do Caribe com a América do Sul continua dissonante, mas reafirma a posição 

estratégica do Brasil para a China com cerca de 180 Bi US$ em 2015 e Chile com 87 Bi US$. 

São valores que se somados aos demais Estados sul-americanos ainda não superam a 

distribuição dos investimentos para o Caribe, reservado ao espaço das Ilhas Virgens 

Britânicas e das Ilhas Cayman. A geografia internacional que o capital chinês tem construído 

torna-se, logo, um objeto para um amplo debate em razão da inconsistência-fim que se atribui 

a cada um dos investimentos. Por isso é importante afirmar a formação distinta entre IED e 

IEI conforme fluxo-fim do capital, e não conforme condição da propriedade seguindo as 

definições das IFIs. 

Este problema se soma ao fato de se saber pouco acerca do desmembramento desses 

valores por ator investidor e por intermediário financeiro. Uma parte singela desta imagem 

geral pode ser observada por meio do MOFCOM (2010) com as indicações dos setores que 

mais tem recebido este capital em fluxo e em stock. Em caráter geral, conforme o relatório 

apresentado, os serviços bancários e serviços de negócios e os contratos de leasing são os 

principais setores tanto no quadro do IED fluxo chinês quanto no IED stock chinês. Quanto às 

empresas não-financeiras que representam a maior parte: China Petrochemical Corporation – 

SINOPEC, China National Petroleum Corporation – CNPC, China National Offshore Oil 

Corporation – CNOOC (MOFCOM, 2010). O governo apenas apresenta uma lista das 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

          Argentina 21,28 20,62   21,50   21,80   23,34   25,90   27,54   28,79   29,45   30,33   31,89   32,92   34,52   36,15   37,29      

          Bolívia 0,03   0,03     0,08     0,08     0,09     0,09     0,09     0,06     0,05     0,01     0,01     0,01     0,01     0,05     0,05        

          Brasil 45,35 50,42   49,80   65,71   75,83   106,33 124,74 130,63 133,52 149,34 159,81 204,25 204,19 175,73 181,45    

          Chile 11,72 12,24   14,26   18,64   22,59   27,38   35,41   42,63   39,68   51,16   63,26   76,19   85,90   91,43   87,42      

          Colombia 2,95   3,55     4,39     4,41     9,10     10,37   11,64   14,73   18,23   23,72   32,14   31,53   39,18   43,08   47,30      

          Equador 0,24   0,24     0,24     0,25     0,27     0,33     0,34     0,38     0,43     0,56     0,62     0,66     0,72     0,80     0,86        

          Falkland Islands (Malvinas) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          Guyana 0,00   0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00        

          Paraguay 0,07   0,15     0,07     0,13     0,11     0,21     0,11     0,16     0,12     0,24     0,13     0,14     0,14     0,11     0,11        

          Peru 0,65   0,67     0,81     0,87     1,05     1,48     2,28     1,69     2,28     3,32     3,10     3,99     3,66     4,13     2,82        

          Suriname ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          Uruguai 0,13   0,11     0,11     0,12     0,16     0,22     0,34     0,26     0,40     0,35     0,35     0,14     0,14     0,08     0,11        

          Venezuela 7,89   8,73     9,55     9,18     9,43     12,33   13,46   14,17   19,48   19,17   22,36   26,39   26,46   27,35   26,22      

          British Virgin Islands 99,93 114,06 128,98 139,93 158,18 188,14 238,63 285,55 322,80 376,16 436,09 490,20 593,49 674,69 750,86    

          Cayman Islands 26,80 22,00   27,30   32,22   35,05   43,00   51,00   65,09   73,32   82,72   89,69   92,91   103,94 112,68 120,95    
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empresas que é encabeçada pelas nacionais gigantes do petróleo, sem reservar o valor 

específico de cada empresa, local e setor agregado à exploração reservada. A geografia do 

capital que a China tem construído integrando a América do Sul e o Caribe reflete os 

interesses selado por meio dos documentos que norteiam a política da China para as regiões. 

Apesar de não ser possível apresentar uma micro-discriminação dos valores, observa-se um 

papel distinto entre cada região frente às distribuições de IED e IEI (composto por IED stock 

e IED das ilhas destacadas). Entretanto, conforme Ellis (2014) a maioria das empresas 

chinesas que tem operado na região dentro dos setores estratégicos de commodities criam o 

processo de entrada por meio da compra na participação de empresas já instaladas. Essa 

participação em sua maioria é majoritária, e salvo alguns casos a China participa em condição 

minoritária para exploração de recursos. Um exemplo é a aproximação entre o governo da 

Venezuela e o Chinese CITIC Group para o desenvolvimento da mineradora Las Cristinas 

com um projeto lançado em 2011 com investimento de 414 milhões US$. Este acordo foi 

celebrado entre a empresa estatal venezuelana CVG Ferromineria Orinoco CA e a China 

Railway Group. Lembrando Ellis (2014, p.44 tradução nossa)194: “Os investimentos de 

empresas chinesas e dos grupos de investidores nos setores de mineração, petróleo e 

agricultura na América Latina e no Caribe estão entre os principais impulsionadores do 

aumento da presença física chinesa na região”. É o interesse sobre essa estrutura e sob o 

modelo dos empréstimos públicos que as ações precisam ser redirecionadas, mas antes dessa 

discussão que reapresenta o CDB ao centro da cena da geografia do capital da China, a 

presença chinesa precisa ser compreendida também por meio da produção local. 

Ao retomarmos a década de 1990 a América Latina iniciava a formação do consumo 

das somas de importação dos produtos chineses. A maioria destes produtos oriundos da 

própria China, mas com o aumento dos IEDs da China para o mundo dá-se um processo de 

produção chinesa fora da mainland em buscas de vantagens comerciais em mercados 

promissões, como Brasil e Chile. A África também é um exemplo deste processo, bastando 

uma breve circulação pela cidade de Maputo para se observar as propagandas dos produtos 

chineses no setor da telefonia móvel.  Em suma, a China tem buscado por espaços sociais-

produtivos onde haja potencialidade de ganho em razão do mercado e das formas 

privilegiadas para se acessar esse mesmo espaço. Segundo Ellis (2014a;  2014b) a relação das 

marcas chinesas com a América Latina variam conforme o local de entrada e em alguns casos 

                                                 
194 investments by Chinese companies and investor groups in the mining, petroleum and agriculture sectors in 

Latin America and the Caribbean are among the most significant drivers of the increased Chinese physical 

presence in the region. 
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a justificativa do investimento vem substituir o interesse geopolítico do que meramente 

comercial. Como aponta: “embora seguindo a lógica do mercado, o compromisso de uma 

empresa chinesa de construir uma fábrica em um país da América Latina ou do Caribe é 

também um ato inerentemente político que envolve negociações com o país beneficiário e a 

extração de benefícios para a empresa investidora” (ELLIS, 2014a, p. 89)195, como em casos 

de México e Venezuela, quando os investimentos acompanharam outras negociações para 

uma maior participação do capital chinês. Esta presença chinesa tem criado dois ambientes 

políticos na região: o primeiro que busca a combinação de capital para geração de renda e 

emprego com a atração do IED, e o segundo que busca afastar a China em razão da 

competitividade. É neste cenário que aos poucos, andando pelas capitais dos Estados sul-

americanos que as marcas chinesas em motocicletas começam a saltar os olhos dada a 

quantidade: “AKT” na Colômbia, a “Star”  no Paraguai, a montadora Shineray no Brasil a 

partir da zona franca de Manaus são exemplos. O caso do Brasil ainda é mais relevante por 

apresentar a Zona Franca, a qual reforça o interesse pelo país em função de um mercado de 

motociclismo muito próximo do asiático, com um custo baixo por cilindradas. 

Os automóveis chineses são representados pelas marcas JAC, Lifan e Cherry, em 

princípio, mas hoje se encontram outros veículos, como o Forland no Paraguai, a Effa Motors 

em Brasil e Argentina e a empresa de caminhões FAW, com um projeto ainda não 

desenvolvido dentro da planta produtiva mexicana. Algo que poderá se estender em função 

das instabilidades sobre o TPP. Ellis (2014a) ainda lista os investimentos da China em 

equipamento pesado para empresas, como as marcas Sany, Zoomlion, XCMG, Liogang e 

Sinomach, todas com plantas no estado de São Paulo com atividades iniciadas, em sua 

maioria, a partir de 2009.  

Outro investimento relevante para a região é configurado pela China Northern 

Railway (CNR), com projeto desenvolvido junto ao governo da Venezuela, e com anúncio de 

investimentos para o Brasil em 2011, mas com o projeto apenas em entendimento sem ainda 

se desdobrar nos eixos esperados, como Rio de Janeiro e São Paulo. Frente aos primeiros 

investimentos chineses na América do Sul, o setor de transformações de metais e 

petroquímico datam de meados da década de 1990, com representações Chalieco - China 

Aluminum International Engineering Corporation Limited na Venezuela, Chinese Company 

Sinosteel Equipment & Engineering Co. Ltd. No território equatoriano e a Shaanxi Xinyida e 

                                                 
195 although following market logic, the commitment by a Chinese (or other) company to build a factory in a 

Latin American or Caribbean country is also an inherently political act involving negotiations with the recipient 

country and the extraction of benefits for the investing firm (ELLIS, 2014a, p. 89). 
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a  JDC na Argentina. E, por fim, o caso mais interessante e recente é a formação das Joint 

Ventures em México para exportação de televisores e equipamentos audiovisuais em México 

mirando o mercado estadunidense, sobretudo. Nesse quadro lista-se a formação entre a 

empresa chinesa TLC Corporation com a empresa francesa Thomson em 2009. Outras 

grandes marcas como a Huawei e a ZTE estão presentes na América do Sul, como Venezuela, 

Brasil, Peru e Colômbia. Todos esses investimentos, conforme Ellis (2014a, 2014b) 

representam uma multiplicidade de desafios. O autor, logo, defende que:  

 

Em cada um desses países e indústrias, a nova presença levanta, por sua vez, uma 

série de desafios importantes em relação ao papel dessas empresas como 

empregadores, contribuintes e membros da comunidade local, bem como o impacto 

que suas operações têm sobre a dinâmica social e política das comunidades em que 

atuam (ELLIS, 2014a, p.101) 196. 

 

 

Decerto, há uma nova dinâmica na relação entre China e a América Latina, logo América do 

Sul. A expansão destes investimentos precisa ser melhor investigada para se compreender a 

condições de entrada e os efeitos sobre a estrutura produtiva que cada país pode vivenciar. 

Certo, somente, é que não há um acordo global que busque redirecionar os investimentos 

diretos da China na região a fim de criar um efeito multiplicador agregando todas as 

econômicas que podem ser vinculadas. Bilateralmente, como os acordos entre Brasil e China 

assinados em 2015 para reforço de plano de ação conjunto para o desenvolvimento pacífico e 

integrado entre ambas as nações, ou como os convênios de cooperação técnica e econômica 

com Colômbia assinados em 2012197, a China ganha espaço avaliando os casos de interesses 

para alocação de capital. É importante olhar para toda essa entrada também pelo viés 

geopolítico da China. Não há como isolar variáveis/áreas de interesse e discutir a presença 

chinesa apenas pelo mercado ou por acompanhamento de acordos de entendimento para o 

desenvolvimento pacífico. Defende-se que há um conluio de objetivos que integram uma 

estratégia nacional chinesa em condição mais amplas, e para essa estratégia a América do Sul, 

a América Central e o Caribe representam espaços para quatro objetivos específicos: o acesso 

aos  produtos primários e a segurança ao seu acesso concomitante a elevada demanda 

                                                 
196 in each of those countries and industries, in turn, the new presence raises a number of important challenges 

with respect to the role of those companies as employers, taxpayers, and members of the local community, as 

well as the impact that their operations have on the social and political dynamics of the communities in which 

they operate (ELLIS, 2014a, p.101).  
197 Documentos que poderão ser consultados neste link para Brasil: http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-

internacionais/bilaterais/2015/plano-de-acao-conjunta-entre-o-governo-da-republica-federativa-do-brasil-e-o-

governo-da-republica-popular-da-china-2015-2021/at_download/arquivo e neste link para Colômbia: 

http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/SitePages/BuscadorTratados.aspx?Estado=232&Tipo=B .  

http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2015/plano-de-acao-conjunta-entre-o-governo-da-republica-federativa-do-brasil-e-o-governo-da-republica-popular-da-china-2015-2021/at_download/arquivo
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2015/plano-de-acao-conjunta-entre-o-governo-da-republica-federativa-do-brasil-e-o-governo-da-republica-popular-da-china-2015-2021/at_download/arquivo
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2015/plano-de-acao-conjunta-entre-o-governo-da-republica-federativa-do-brasil-e-o-governo-da-republica-popular-da-china-2015-2021/at_download/arquivo
http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/SitePages/BuscadorTratados.aspx?Estado=232&Tipo=B
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doméstica chinesa; o mercado de consumo no âmbito da importação dos produtos chineses, 

assim como a produção local mobilizada pelo IED, como discutido; espaço para forjar 

alianças em nível multilateral para temas que pesem à China nas esferas econômico-

financeiras internacionais, assim como fazer frente aos EUA no âmbito da barganha 

internacional em temas variados como taxa de câmbio e a internacionalização do RMB e a 

construção da retórica da multipolaridade em esvaziamento de potências hegemônicas na 

atualidade; e por último a continua necessidade de isolar Taiwan reservando a ilha aos 

assuntos de interesses internos do Governo Chinês (ELLIS, 2005; LEWIS et al., 2009; 

PANITCH; GINDIN, 2013). Mas a questão dos empréstimos ainda precisa de mais espaço, 

pois esta linha de relação com a América do Sul tem apresentado um desdobramento 

conjugado que a partir das práticas financeiras chinesas poderá surgir desafios materiais à 

hegemonia do neoliberalismo financeiro em nível sistêmico. 

 

6.5 Os empréstimos chineses para a América do Sul 

 

Investimentos Externos (Direito, Indireto, Fluxo, Stock) e o Comércio são ações 

estratégicas chinesas que ajudam a compor a estratégia do going global, como discutido nas 

seções anteriores. A despeito do peso e importância do comércio, como relação mais antiga de 

proximidade entre China e América do Sul, e a atual presença do IED na planta produtiva 

doméstica da região, a partir de 2005 surgira uma prática inovadora para se observar a 

internacionalização da China, pensada de forma ampla, conforme as orientações gramscianas 

acerca do Estado Ampliado. É por meio da inovação creditícia que os Policy Banks chineses 

ganham peso na relação com a América do Sul, a despeito da força dos demais Bancos 

Comerciais da China que operam na região com a oferta de serviços aos internacionais 

chineses e aos locais sul-americanos nos projetos comerciais locados no espaço social-

produtivo da América do Sul. Apesar da importância do tema, os interesses se voltam mais 

para a discussão sobre o comércio China-América do Sul e as questões sobre os Investimentos 

e os Empréstimos são ignoradas. Segundo Gallagher, Irwin e Koleski (2013) a razão deste 

baixo interesse sobre os empréstimos é compreendia pela soma de duas variáveis:  

 

En primer lugar, el comercio entre China y ALC comenzó a inicios de la década de 

2000, mientras que la inversión y los préstamos entre China y ALC no lo hicieron 

hasta finales de la década. En segundo lugar, a diferencia de la información 

comercial entre China y ALC de la base de datos Comtrade de Naciones Unidas, no 

hay una base de datos confiable sobre la inversión o los préstamos chinos en la 

región. A pesar de la falta de datos, ha existido especulación y una alarma creciente 
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acerca de la inversión y los préstamos chinos (GALLAGHER; IRWIN; KOLESKI, 

2013, p.5) 

 

Como destacados na seção anterior, os investimentos podem ser discutidos com maior 

segurança a partir do cruzamento das informações entre a UNCTAD e o MOFCOM, apesar da 

impossibilidade em se aprofundar em uma avaliação micro sobre os sujeitos partícipes do 

processo conforme os projetos/empresas investidas fora da China. Todavia, ao observar a 

América do Sul e Caribe os objetivos finais desses investimentos destoam entre os atores, o 

que exige uma melhor compreensão acerca dos IEDs e IEIs. Pelo lado da atividade bancária 

chinesa na América do Sul esta é organizada em duas áreas: a primeira é a área de 

apoio/suporte ao projeto de securitização de matérias-primas e infraestrutura; a segunda área, 

mais recente, se reserva às operações comerciais. É por meio desta segunda área que é 

possível discutir a presença física dos bancos chineses na região, pois esta ocupação está 

voltada para o desempenho comercial local com atividades voltadas ao público empresarial e 

ao público civil. Nos últimos anos nota-se um aumento da presença dos Bancos Comerciais 

chineses, recordando que as atividades de maior peso, ou importância, estão organizadas pelos 

Policy Banks, sobretudo o China Development Bank (CDB). A primeira síntese dos processos 

bancários na região foi apresentada por Gallagher e outros (2012), mas com foco na ação dos 

Policy Banks. Sobre os Bancos Comerciais, quem figura a cena desta nova entrada é Ellis 

(2014, p.122 tradução nossa) informando que:  

 

Um dos principais facilitadores da operação das empresas chinesas na América 

Latina e a expansão associada dos empréstimos e fluxos comerciais tem sido o 

desenvolvimento de laços bancários entre as regiões. Enquanto os empréstimos de 

bancos chineses, como o China Development Bank, o China Export Import Bank, e 

o Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) têm sido facilitadores de 

construção e outros projetos de infraestrutura na região, os bancos chineses não 

tiveram, até recentemente, significativa presença física na América Latina ou no 

Caribe. Isso está mudando, com bancos chineses começando a estabelecer 

escritórios de representação, e até mesmo operações bancárias na região198. 

 

Dentro da região o Brasil e o Peru combinam a presença dos maiores Bancos. O China 

International Capital Corporation and CITIC Securities, no Brasil atuando como representante 

                                                 
198 One of the key enablers of the operation of Chinese companies in Latin America, and the associated 

expansion of loans and trade flows has been the development of banking ties between the regions. While loans 

from Chinese banks, such as China Development Bank, China Export Import Bank, and Industrial and 

Commercial Bank of China (ICBC) have been enablers of construction and other infrastructure projects in the 

region, Chinese banks have not, until recently, had a significant physical presence in Latin America or the 

Caribbean. That is changing, with Chinese banks beginning to establish representative offices, and even conduct 

branch banking in the region. 
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de crédito para a elaboração das trocas comerciais, o que vem a lhe configurar uma atuação 

distinta dos Policy Banks com investimento e financiamento direto das atividades de 

exploração e infraestrutura, como observado a partir das ações do China Construction Bank 

(CCB) e do Bank of China (BOC) que são apresentados pela Forbes como os maiores bancos 

do mundo. Esta lista ainda é encabeçada pelo ICBC, seguindo pelo CCB e na sequência o 

ABC em terceiro lugar e o BOC em quinto. Todos os Bancos com ações acima dos 2.6 

trilhões de Dólares199. Lembrando ainda, que o ICBC que também vem a atuar na Venezuela, 

local onde o CEXIM e o CDB primeiro instalaram escritórios para gestão dos recursos dos 

acordos do governo chinês o petróleo venezuelano. Além o CDB também operava por 

escritório local em Quinto, no Equador. Atualmente a lista de escritório internacionais do 

CDB foi atualizada e quanto à operação internacional do Banco por meio dos escritórios 

internacionais o último relatório o CDB (2015) informou atuar em 5 escritório fora da China. 

Conforme reporta: 

 

Em 2015, o Banco realizou esforços contínuos e substanciais para racionalizar os 

seus processos de gestão e melhorar a sua estrutura organizacional, a promover a 

reforma aprofundada das suas práticas na gestão das suas operações e sucursais 

internacionais. O Banco também reforçou a sua rede de agências com a abertura do 

Kashgar Branch e do Escritório de Representação de Londres. No final de 2015, a 

rede do Banco incluía 37 agências de primeira linha e 3 agências de segundo escalão 

na China, 1 agência e 5 escritórios de representação no exterior e cinco subsidiárias 

(CDB, 2015, p. 68 tradução nossa)200. 

 

 

Conforme o Banco (CDB, 2015), Hong Kong, Cairo, Moscou, Londres, Caracas e Rio de 

Janeiro são as praças de operação fora da China que oficialmente o Banco atua. Cumpre 

observar que a atuação dos Policy Banks é organizada por meio da representação dos serviços 

bancários, o que difere da inserção dos Bancos Comerciais que buscam competir no local 

vinculado. Conforme exemplo apresentado por Ellis (2014), em 2011 o ICBC, que é um 

banco comercial do Estado e hoje é o maior banco em ativos no mundo, adquiriu 80% do 

Argentina’s Standard Bank por 600 Milhões de Dólares, o que ilustra o modelo de entrada por 

meio de aquisições como a praxe ou a recorrência dos Bancos Comerciais chineses. Segundo 

                                                 
199 Sobre a lista, cf: http://www.forbes.com/pictures/ghmf45ldjk/bank-of-china/#6feeaa36598f 
200 In 2015, the Bank made continued and substantial efforts to streamline its management processes and 

improve its organizational structure, promote the in-depth reform of its practices in managing its international 

operations and branches. The Bank also strengthened its branch network with the opening of Kashgar Branch 

and the London Representative Office. At the end of 2015, the Bank’s network included 37 tier- one branches 

and 3 tier-two branches in China, 1 branch and 5 representative offices overseas, and five subsidiaries (CDB, 

2015, p. 68 tradução nossa)200. 
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Ellis (2014, p.123 tradução nossa)201 “tais aquisições permitem ao banco adquirente obter o 

acesso às redes e infraestruturas existentes para a realização de uma ampla gama de atividades 

bancárias na região, em vez de tentar adquirir a experiência necessária e construir as redes e 

infraestruturas necessárias a partir do zero”202. Apesar da presença ainda modesta na região 

esses Bancos Estatais-Comerciais começaram a listar presença na América do Sul e esta 

construção de serviço e espaço financeiro é um passo fundamental para facilitar os IEDs 

chineses. Apesar da condição de facilitador, esses bancos já atuam sob a desconfiança e a 

preocupação pela possibilidade de criar ilhas chinesas de relação de crédito, o que aumentaria 

a densidade do problema do IEDs da China para a produção na região afetando a produção 

manufatureira sul-americana em razão das condições diferenciadas que estes bancos podem 

criar  (ELLIS, 2014a; MOREIRA, 2007; SEKINE, 2010).  

As ações titulares dos empréstimos da China à América do Sul se distanciam do 

exemplo indicado por meio das aquisições e atividades comerciais. Por meio de um modelo 

distinto, os empréstimos chineses mais representativos começaram a ganhar peso e 

importância a partir de 2005. Entre 2005 e 2008 mais de 11,5 bilhões de dólares foram 

destinados para o financiamento de projetos de infraestrutura distribuídos ente Brasil, 

Venezuela, Argentina, Peru e Equador. Valor que após 2009 é levado a outras cifras, 

ultrapassando os 100 bilhões de dólares em mais de 30 projetos na região. É meritório 

reforçar que o CDB lidera as ações de empréstimos para a região e estes empréstimos 

constituem uma preocupação específica, pois estão diretamente vinculados ao projeto político 

de internacionalização da China, tendo em vista que o CDB é uma complexa instituição de 

crédito que está voltada para o incentivo do desenvolvimento do Estado chinês. Por outro 

lado, o CDB também pode ser visto como uma peça estratégica para a saúde financeiro-

bancária da própria China por criar um modelo de empréstimos que permita a expansão dos 

recursos por meio de um mecanismo de securitização único e isolado no mundo.  

O Banco opera sob os auspícios do Conselho de Estado e emprega as ações 

necessárias para o transbordamento de resultados dentro de um sistema corporativo de 

mercado. Quando se informa que o Banco atua por princípios de mercado, presume-se que o 

Banco, organizado a partir do Board of Directors e de todos os escritórios e subsidiárias, atua 

na ordem da eficiência das suas operações com a construção das melhores práticas para 

                                                 
201 such acquisitions allow the acquiring bank to obtain access to existing networks and infrastructures for 

conducting a broad range of banking activities in the region, rather than attempting to acquire the necessary 

experience and construct the required networks and infrastructure from scratch. 
202 O autor cita o caso da tentativa de aquisição do Standard Bank no Brasil por meio do CCB e o ICBC em 

2012. Ação que não seguiu em função do favorecimento ao grupo financeiro japonês Mizuho que veio a assumir 

a frente do Banco. 



291 

 

alocação dos recursos e supervisão para o resultado (CDB, 2015, 2014). Lembrando que o 

mantra dos bancos é manter sempre a liquidez.  

À primeira vista este cenário de créditos para os investimentos em infraestrutura 

representa a melhor condição para a região frente ao passado creditício vivido pela América 

do Sul. É uma alternativa aos investimentos ocidentais, o que sedimenta uma esperança 

compartilhada para se lograr algum resultado no desenvolvimento da região, posto que há 

décadas a discussão sobre o desenvolvimento sul-americano tem sido submetido a interseções 

dos limites fiscais e da necessidade de abertura ao capital estrangeiro para aumento das 

possibilidades. Na atualidade não há um projeto de desenvolvimento que pense ou se lance 

para toda a região uma estratégia conjunta para lidar com os desafios externos e internos, 

capaz de organizar políticas públicas e criar instituições financeiras voltadas para uma 

integração financeiro-produtiva da América do Sul. Nos últimos 20 anos há momentos 

isolados que não multiplicaram ações e planejamentos conjuntos para que o desenvolvimento 

fosse entendimento e busca em uníssono na América do Sul. Observa-se que na década de 

1990 a CEPAL e as discussões sobre o regionalismo aberto garantiram um período de 

otimismos e unidade a partir do Protocolo de Ouro Preto, que institucionalizara o 

MERCOSUL. Outro momento diz respeito às tentativas mais recentes de integração 

infraestrutural pelo já quase esquecido programa da IIRSA, lançada em Brasília nos anos 

2000, e a construção da unidade político e financeira da UNSAUL a partir do tratado 

constitutivo de 2008 (RIGGIROZZI, 2011). É pouco para uma região formada com 

capacidades minerais e ambientais tão elevadas. Em um espaço com uma grande concentração 

de recursos o desenvolvimento não é mais pensado e planejado em unidade com efeitos 

compreendidos pelos povos sul-americanos. Forma-se um objeto isolado às esperanças com a 

proximidade da China a partir de um caráter bilateral. Mas esta proximidade chinesa parece 

isolar os Estados sul-americanos e desde o aumento da presença da China na região não se 

pode pensar algo contrário. Que fique claro que este isolamento não é político, mas soa como 

um resultado das relações bilaterais e dos mecanismos de crédito que alimentam a demanda 

existente há décadas na América do Sul. 

Enquanto a América do Sul não tem um quadro de integração produtiva por 

combinação institucional-financeira, a China tece uma relação muito segura congregando 

bancos, modelos de crédito e empresas estatais para atuar fora do território (ZHIMIN, 2015). 

Downs (2011) defende que esta estratégia cria uma divisão do trabalho dentro da China para 

amparar o projeto de desenvolvimento do Estado. E a peça fundamental para esta construção é 

o CDB:  
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CDB, a ponte entre os objetivos estratégicos do governo chinês e as atividades 

comerciais das empresas chinesas, funcionou como coordenador principal. Uma 

discussão do Fundo de Investimento Conjunto China-Venezuela em um volume 

editado por Chen Yuan descreve o CDB como a ligação entre governo e mercado, 

coordenando as relações entre as empresas de engenharia envolvidas nos projetos de 

infraestrutura financiados pelo fundo, as companhias de petróleo, o agente mutuário, 

e as agências de seguros de crédito (DOWNS, 2011, p.58)203  

 

Esta colocação de Downs sobre o Banco enquanto um link entre o mercado e o governo é 

marcante e reforça as colocações sobre a atuação corporativa do CDB. E o que precisa ser 

ainda compreendido é que cada ator (empresa ou estado) envolvido nas negociações tem seu 

interesse próprio na relação com o Banco, mas isso não presume extensa liberdade. E por 

outro lado, haver coordenação por meio do Conselho de Estado, da Comissão Nacional de 

Desenvolvimento e Reforma (CNDR), e do MOFCOM, não se equivale à construção de 

decisões top-dowm em um viés socialista. Zhimin (2015) explora esta capacidade de 

coordenação do governo informando que:  

 

Não há dúvida de que as ações falam mais alto do que as palavras, e a forma como 

as políticas e iniciativas são implementadas é de crucial importância. Em 2014, o 

governo chinês propôs um quadro de cooperação "1 + 3 + 6": 

Um plano (yi ge guihua, 一个 规划) - o Plano de Cooperação China-CELAC 2015-

2019; 

Três motores (san ge yinqing, 三个 引擎) de cooperação-comércio, investimento e 

finanças; 

Seis campos (liu ge lingyu, 六个 领域) priorizados para a cooperação - energia e 

recursos, construção de infra-estrutura, agricultura, manufatura, inovação científica e 

tecnológica e tecnologias da informação. (ZHIMIN, 2015, p. 76 tradução nossa)204. 

 

Este arranjo simplificado por Zhimin ilustra o fator da coordenação do governo, o qual a 

partir do complexo composto de unidades que se desdobram a partir do Partido e ganham 

capacidade executiva por meio do Conselho de Estado e da CNDR é descentralizado, mas há 

um objetivo conjunto em construção. Em todas as instituições do governo a descentralização 

da orientação geral do Governo Central otimiza os processos e as coordenações apresentadas. 

                                                 
203 CDB, the bridge between the strategic objectives of the Chinese government and the commercial activities of 

Chinese firms, functioned as the primary coordinator. A discussion of the China-Venezuela Joint Investment 

Fund in a volume edited by Chen Yuan describes CDB as the link between government and market, coordinating 

relations between the engineering contracting companies involved in the infrastructure projects financed by the 

fund, the oil companies, the borrower, and the credit insurance agencies (DOWNS, 2011, p.58). 
204 There is no doubt that actions speak louder than words, and the way in which policies and initiatives are 

implemented is of crucial importance. In 2014, the Chinese government proposed a “1+3+6” cooperation 

framework: one plan (yi ge guihua, 一个规划)— the China-CELAC Cooperation Plan 2015-2019; three engines 

(san ge yinqing, 三个引擎) of cooperation—trade, investment, and finance; six fields (liu ge lingyu, 六个领域) 

prioritized for cooperation—energy and resources, infrastructure construction, agriculture, manufacturing, 

scientific and technological innova- tion, and information technologies (ZHIMIN, 2015, p. 76). 
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Como já discutido no capítulo anterior, a construção do Socialismo de Mercado na China 

levou a uma mudança no comportamento econômico do governo. A lógica do planejamento e 

controle socialista foi substituída para uma coordenação e competição com mecanismos de 

mercado. E este passo foi tão importante para o setor produtivo quanto para o setor de 

serviços, como o Bancário. Conforme o ex-presidente do Banco, Chen Yuan: “pelo CDB, 

estamos fortemente motivados pelo nosso desejo de alinhar os benefícios comerciais de um 

negócio bem sucedido e bem gerido com a nossa obrigação e compromisso de apoiar as 

estratégias do Estado” (CDB lido em DOWNS, 2008, p.60)205. E como Zhimin (2015) 

informa, o governo cumpre um papel central em caráter top-down para apoiar ou coordenar as 

atividades econômico-financeiras. 

O CDB é, ao mesmo tempo, uma ferramenta político-econômica e uma instituição 

financeiro-corporativa. É preciso compreender esta sua composição singular para poder lidar 

de forma equilibrada com os dados creditícios disponíveis para analisar o papel do Banco para 

a internacionalização do capital chinês. Algo que ajuda a notar essa condição singular é o 

baixo número de informações sobre as atuações internacionais do Banco, enquanto notas 

variadas são apresentadas informando como o banco vem a cumprir com a governança 

corporativa, lembrando que esta temática foi discutida no capítulo anterior e é central para o 

modus operandi dos bancos a partir dos entendimentos do FSB. Assim, compreendendo o que 

é o CDB, algo que poderia ser bizarro, com a limitação de informações e a defesa do processo 

corporativo de mercado, deixa de sê-lo, pois o Banco é uma peça fundamental para o projeto 

político do Estado e o executa sob os intentos do Governo206.  

Mineração, Infraestrutura e Energia são as principais áreas que compõem os 

empréstimos da China para a América do Sul. Essas três matrizes são estratégicas para o 

crescimento produtivo chinês, mas não se discute a importância dessas três áreas para o 

desenvolvimento do sistema de crédito bancário da China em longo prazo. Este cenário ainda 

se reforça com o posicionamento oficial do Estado Chinês para financiamento de mais de 

250bi de dólares para os próximos anos e um crescimento em mais de 500bi de dólares no 

mercado com a região. A China está a todo vapor e desde 2009 a internacionalização do 

                                                 
205 “at CDB, we are strongly motivated by our desire to align the commercial benefits of a successful and well-

managed business with our obligation and commitment to support the State’s strategies.” (CDB lido em 

DOWNS, 2008, p.60). 
206 Até a última atualização do site do CDB, ainda em 2016, o Banco apresentava relatórios anuais comprimidos 

em algumas poucas tabelas entre 2005 e 2009. Hoje, estes relatórios saíram do ar e o Banco disponibiliza apenas 

dados de 2013 a 2015. Nestes novos três relatórios não há nenhuma informação sobre os créditos destinados à 

América do Sul. 
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capital por meio dos empréstimos tem ganhando uma nova configuração material e causando 

novos efeitos na América do Sul, como afirmam Dussel Peters  e Armony (2015).  

A América do Sul foi transformada em um espaço para a inserção das maiores 

empresas estatais chinesas, assim como para o desenvolvimento do mecanismo para 

securitização de crédito mais estável que existe na prática financeiro-bancária mundial. Além 

deste quadro, a região, com exceção do Banco Nacional de Desenvolvimento Brasileiro 

(BNDES), é carente de instituições bancárias voltadas a um projeto de desenvolvimento de 

longo prazo e com uma formação próxima a ordem político-corporativa que apresenta o CDB. 

Logo, a China tem uma posição de destaque na região por participar da exploração das 

riquezas locais com as gigantes empresas nacionais e com o aporte do capital creditício do 

próprio Estado. Nesse quesito não há competição local e sequer internacional com o capital 

chinês. É importante lembra a comparação que Dussel Peters (2015) faz entre a presença 

pública da China e da América Latina para compreender melhor esta ausência de 

competitividade. Dussel Peters (2012a) antes informou que quase 90% dos 

investimentos/empréstimos da China para a América Latina tem a participação do Estado e 

nesses investimentos a sua totalidade está voltada para os setores de energia (gás e petróleo) 

além dos setores mineradores. Mas também importa lembrar os recentes investimentos em 

agricultura realizados na região e este conluio entre o governo e suas instituições bancárias e 

empresas estatais cria um mecanismo de elevada atividade entre os atores envolvidos. Zhimin 

(2015) defende que ao mesmo tempo em que as empresas e os bancos implementam as 

políticas governamentais, há um espaço para o pioneirismo ou liberdade para a inovação das 

práticas. Esse comportamento é aprovado pelo Estado, visto que por meio dos casos de 

sucesso a Comissão de Desenvolvimento junto ao Conselho de Estado podem modelar e criar 

uma prática regular a partir das experiências concretas. A figura que segue expõe a interação 

entre o governo e as empresas chinesas no projeto going global, conforme Zhimin (2015) 
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Figura 3 China Top-Down / Botton-Up going global 

 
Fonte: Zhimin (2015, p.82) 

 

Esta imagem organizada por Zhimin (2015) explora tanto a representação do processo quanto 

a marca dos principais passos para reforçar a importância da expansão do crédito para a 

América Latina. Os três principais passos do governo, e as complementações das estatais, 

todavia, ocultam a prática da securitização de crédito nesta imagem, mas ajuda a compreender 

o porquê do aumento de capital creditício para a região a partir de 2009 e, sobretudo, o 

anuncio de Xi Jiping, em 2015, com aporte de mais 250 bilhões de dólares para a região nos 

próximos 10 anos (DOLLAR, 2017).  

No setor de energia e mineração o CDB aporta recursos vinculando as grandes 

exploradoras de petróleo da China: China National Petroleum Corporation (CNPC), China 

National Offshore Oil Corporation (CNOOC), e a China Petroleum and Chemical Corporation 

(SINOPEC). Parte do petróleo e do gás explorado na região ainda é revendida no mercado. 

Essa probabilidade é presente em razão dos contratos que vinculam os loans-to-oil com a 
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Venezuela. Segundo Gallagher (2016) algo ainda precisa ser esclarecido sobre os recursos. 

Enquanto a Venezuela é o principal espaço dos acordos de energia vinculando os 

empréstimos, com participação direta das empresas chinesas junto à PDVSA, Brasil e 

Argentina são destinos para participação acionária nas explorações de gás e petróleo. Por isso 

não se pode afirmar que o loans-to-oil é desenvolvido com equivalência na América do Sul. 

Como exemplo, a aquisição realizada pela CNOCC por 50% da Bridas Company na 

Argentina com aporte de 3.1bi de dólares, a formação de um joint-venture com a empresa 

Occidental Pretoleum dos EUA, quem explora na região de Mendoza. Todavia, a maior 

aquisição realizada no cone sul reserva-se aos 40% da parte brasileira da REPSOL com aporte 

de 40% equivalendo a 7.1 bi de dólares em 2010. Pelo lado brasileiro os aportes da China 

podem ser listados por meio dos 15% de participação Companhia Brasileira de Metalurgia e 

Mineração, que hoje é a frente na exploração de nióbio no Brasil, mas no cenário da 

mineração o Peru está no centro das atenções com uma estável interação junto à The 

Aluminum Corporation of China (CHINALCO) que adquiriu a empresa Peru Copper em 2007 

com aportes acima dos 840milhões de dólares (GALLAGHER, 2016; GRANSOW, 2015) 

Esses são exemplos que enquadram o resgate que China tem feito aos Estados da 

América do Sul. Nessa interação algo que pode ser questionado é o porquê de tanto interesse 

dos Estados da América do Sul em receber estes investimentos da China. Uma resposta 

plausível que congrega múltiplas percepções aponta para uma inexistência de uma ordem 

institucional voltada ao desenvolvimento da região capaz de produzir uma expansão de 

créditos e investimentos sem atuar sobre a estrutura fiscal dos Estados. Todavia, por uma 

leitura convencional o vetor da demanda e o interesse da China nos recursos também é um 

ponto a ser defendido. Mas esta segunda colocação não pode suprimir a ausência de uma 

estrutura voltada ao desenvolvimento da região em um quadro de longo prazo.  

 

 

6.6 A Infraestrutura e o Crédito na América do Sul: Argentina, Brasil, Equador e 

Venezuela na rede do capital chinês. 

 

Gallagher (2016) defende que a China chegou na hora certa para a América latina, 

visto que as esperanças por investimentos e empréstimos após a crise do paradigma neoliberal 

foram subtraídas por relações incertas com as instituições financeiras tradicionais, tendo antes 

o Banco Mundial e o BID o papel titular para fornecimento de empréstimos para a região em 
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setores diversos. Em um novo período com a recente participação chinesa, com o foco na 

infraestrutura, são três as formas de aporte de capital que combinam IED, Contratos de 

Construção e os Empréstimos: 

O IED em infraestrutura representa os meios por aquisição e combinação de capital, 

como há pouco exemplificado. Com dados atualizados, a State Grid Corporation é quem 

melhor desenvolve este modelo, o qual já envolveu a aquisição de ativos de transmissão de 

energia no Brasil com 1.7 Bi de dólares em 2010 comprando a participação de empresas 

espanholas anteriores. É preciso lembrar que os IEDs chineses na América do Sul, em 2015, 

alcançaram valores acima dos 15 bilhões de dólares, mas os investimentos em stock (IEI), os 

quais também podem ser combinados para aquisições, representam valores duas vezes 

maiores. Como não há uma discriminação dos investimentos por empresa/setor por meio do 

governo, essa combinação de capitais torna-se ainda mais complexa207.   

Ao segundo modelo, alguns contratos de engenharia para construção também podem 

ser encontrados. O objetivo dessas ações é criar a infraestrutura para o funcionamento das 

empresas chinesas que alocarão recursos produtivos na região, como no caso das empresas de 

automóveis, motocicletas e telecomunicações e tecnologia. Um exemplo seguro deste 

processo é a Huawei e ZTE, no setor de telefonias, mas conforme Gransow (2015) os dados a 

respeito dos contratos em infraestrutura são ainda mais difíceis de ter acesso. O último 

modelo, mas o principal e mais presente, são os empréstimos. Gransow (2015) nomeia-os 

como Loans at more-or-less concessional terms, os quais também podem ser compreendidos 

como loans to oil, conforme Chan (2012), Downs (2008, 2011),  Giacalone e Ruiz (2013) e 

Sanderson e Forsythe (2013). É por meio desta plataforma que os Policy Banks chineses, 

principalmente o CDB na América do Sul, provêm empréstimos aos governos para o 

desenvolvimento de ações em infraestrutura específicas com o risco do empreendimento sob 

as empresas chinesas. Conforme os exemplos listados por Gransow (2015) ilustra-se a 

participação da Sinohydro Caco-Codo em construção de hidroelétrica no Rio Coca, com 

                                                 
207 As melhores informações por tipo de empresa a participar do IED chinês podem ser encontradas no 

National Bureau of Statistics of China. Entretanto, as empresas são organizadas por característica e não 

por setor ou nominadas à participação. 

 Para mais cf: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexeh.htm 
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possíveis impactos na ordem do bioma local208. A empresa também aporta projetos na 

Venezuela com uma planta para exploração de energia termoelétrica209  

Antes de seguir com a exposição dos dados, há duas observações sobre os 

empréstimos chineses para a América do Sul que são reservadas em importância. A primeira 

diz respeito à forma de levantamento dos dados por observar que os Policy Banks não 

informam a participação dos valores nos relatórios anuais. Os dados chineses são sempre 

apresentados por meio de financial highlights os quais servem para o banco expor a sua 

condição de equidade, bem como informar a sua contribuição para o desenvolvimento chinês 

frente aos principais projetos em infraestrutura na mainland, como pode ser visto nos 

relatórios disponíveis do CDB (CDB - CHINA DEVELOPMENT BANK, 2014, 2015). Como 

exemplo, o CDB, em 2015, informara: 

 

Dará prioridade ao financiamento de grandes projetos nacionais de infraestrutura, 

incluindo projetos de renovação urbana, ferrovias e água. Promoveremos a inovação 

industrial, a transformação e as melhorias, ajudaremos a reduzir a pobreza e 

promoveremos a cooperação internacional através da prestação de serviços 

financeiros à iniciativa "One Belt, One Road" da China (CDB, 2015, p.17 tradução 

nossa)210.  

 

Ainda, alertando que as áreas basilares de infraestrutura merecerem atenção do banco, como 

as bases industriais, de ferroviais, as rodovias públicas, os sistemas de distribuição de energia, 

o petróleo e a petroquímica, além de outras infraestruturas públicas. Frente às infraestruturas 

públicas o banco informou os investimentos no Projeto PPP do Metro de Shenzen, Foshan, 

assim como a construção do aeroporto para a nova Zona Econômica Especial do Rio Yangtze. 

Todos esses projetos, somados a outros demais, reunidos em um valor de 1.9 Trilhões de 

RMB.  

Esses exemplos reforçam o problema dos dados dos empréstimos externos e apontam 

para a segunda observação necessária, que conforme Gallagher (2016), junto a Amos Irwin e 

Margaret Myers e outros ( 2016), os dados organizados por meio do Inter-American Dialogue 

partem de múltiplas fontes para a confirmação e publicação. Conforme o autor, este trabalho 

                                                 
208 Cf. https://www.internationalrivers.org/resources/ecuador-s-most-spectacular-waterfall-threatened-by-

chinese-funded-hydroelectric-project  

e os dados do investimento em: 

 http://eng.sinohydro.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=42&id=309 
209 Cf a atuação em Venezuela: 

 http://eng.sinohydro.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=44&id=90  
210 “will prioritize financing for major national infrastructure projects, including urban renewal, railways, and 

water projects. We will promote industrial innovation, transformation and upgrades, aid poverty alleviation, and 

will promote international cooperation by delivering financial services to China’s “One Belt, One Road” 

initiative” (CDB, 2015, p.17). 

https://www.internationalrivers.org/resources/ecuador-s-most-spectacular-waterfall-threatened-by-chinese-funded-hydroelectric-project
https://www.internationalrivers.org/resources/ecuador-s-most-spectacular-waterfall-threatened-by-chinese-funded-hydroelectric-project
http://eng.sinohydro.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=44&id=90
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envolve uma pesquisa de campo, combinando entrevistas com atores envolvidos nos 

processos de empréstimos, além da confirmação por fontes secundárias que vieram a reportar 

os acordos. Foi por meio dessa ordem prática que a base de dados do Inter-American 

Dialogue foi estruturada e é atualizada. O segundo ponto a ser destacado diz respeito aos 

valores dos empréstimos. Avaliando a condição atual de 120 bilhões de dólares entre 2005 e 

2015, excluindo o anúncio de mais 250 bilhões de dólares na CELAC em 2015 para 10 anos, 

esses empréstimos podem ter pouca representatividade frente aos IED/IEI da China para a 

região conforme tabelas apresentadas. Entretanto, sob o alerta de Gallagher (2016) e 

Gallagher e outros (2015) os empréstimos chineses para a região superaram, a partir de 2014, 

os empréstimos dos tradicionais bancos ocidentais como o Banco Mundial, o BID e o ExIm 

Bank estadunidense. Entre 2005 e 2011, o Banco Mundial e o BID estenderam 53 bilhões de 

dólares e 66 bilhões de dólares, respectivamente. Os Policy Banks chineses alcançaram os 

valores de 83 bilhões de dólares para o mesmo período, atualizando os valores para 2015 em 

mais de 120 bilhões de dólares.  

Em síntese, estes dois fatores listados reforçam a importância dos Policy Banks 

chineses na região dentro do seu setor de atividade a prover empréstimos para os Estados a 

fim de cumprir atividades em infraestrutura, energia e petróleo, fundamentalmente. 

Atualizando os dados de Gallagher (2016) e Gallagher e outros (2015), o Banco mundial 

cumprira um papel de destaque para a região, mas com aportes de capital em crédito a valores 

não mais comparáveis com o CDB. Somados os valores para toda América Latina, a partir de 

2009 o CBD e o CEXIM têm uma média de 17 bilhões de dólares em empréstimos, com valor 

mínimo de crédito em 7 bilhões no ano de 2012, lembrando que 90% dos valores estendidos 

para a América do Sul partem diretamente do CDB211. Conforme tabela em sequência, 

observa-se a distribuição dos empréstimos conforme setor no marco dos quatro últimos anos. 

Observa-se o destaque ao crédito para a educação, administração pública e transporte. Essa 

constatação ajuda a reforçar a relação de complementariedade, na perspectiva das instituições 

financeiras Banco Mundial/BIRD e CDB/CEXIM. Todavia, a partir das perspectivas dos 

Estados essa leitura não pode ser mantida, como nos casos entre Venezuela e Equador, que 

mais a frente será exposta. 

 

 

 

 

                                                 
211 assim como o BIRD é o principal braço de extensão de crédito para a América Latina dentro do Grupo Banco 

Mundial. 
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Tabela 15 Empréstimos (setores) – BM – América Latina (Milhões de Dólares) 

 
Fonte: Autor conforme Banco Mundial – BIRD (2016) 

 

Outro ator financeiro que também precisa ser apresentado para os dados comparados é 

o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Conforme os Relatórios Financeiros Anuais e o 

Relatório Anual, disponíveis a partir de 2008, o BID apresenta uma similaridade nos valores 

quando comparados os mesmos Estados frente aos créditos do Banco Mundial. No centro dos 

fluxos de crédito, Argentina e do Brasil são os destinos da maior parte dos recursos 

aprovados. Frente esta reunião de dados é interessante observar o peso da presença chinesa 

para os Estados sul-americanos que configuram uma participação creditícia das IFIs. Este 

ponto importa para o argumento de Myers, Gallagher e Yuan (2016) sobre o valor dos 

créditos chineses para essas economias no cerne dos projetos de desenvolvimento econômico 

nacional.  

 

 

 

 

Sector 2012 2013 2014 2015 2016

Agriculture, Fishing, and Forestry 730 324 228 110 132

Education 1.038 639 672 1.033 1.080

Energy and Mining 12 140 54 291 210

Finance 287 154 89 465 567

Health and Other Social Services 606 891 711 1.596 1.374

Industry and Trade 364 164 142 365 1.159

Information and Communications 21 3 0 36 0

Public Administration, Law, and Justice 2.025 2.084 1.841 1.339 1.750

Transportation 1.235 694 746 361 1.101

Water, Sanitation, and Flood Protection 310 111 586 428 845

Total 6.629 5.204 5.068 6.024 8.218

Of which IBRD 6.181 4.769 4.609 5.709 8.035

Of which IDA 448 435 460 315 183
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Tabela 16 Empréstimos BID – América do Sul / comparados (Milhões de Dólares) 

 
Fonte: Autor conforme BID (IDB, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016a, 2016b) 

6.6.1 Capital Creditício para Argentina e Brasil 

 

Dentro da América do Sul a Argentina, o Brasil, o Equador e a Venezuela são os 

principais destinos dos empréstimos dos Policy Banks chineses, principalmente o CDB. 

Listando os dados acerca da Argentina, é mister compreender que o Estado argentino é um 

dos principais Estados sul-americanos no hall dos empréstimos chineses no quadro da 

infraestrutura urbana. Mas a relação entre China e Argentina não se resume apenas ao quadro 

dos empréstimos para o desenvolvimento destes projetos. A presença chinesa acompanha a 

base exportadora da Argentina, composto em mais de 60% com valores atrelados às 

commodities, como soja e carnes, sendo a China a principal importadora. Entretanto, os 

empréstimos providos pelos Policy Banks, sobretudo o CDB, ou combinados com o ICBC, a 

partir de 2010, ganham um perfil distinto da plataforma do comércio exterior. O setor de 

transporte/infraestrutura e energia são os principais focos de direcionamento do capital 

creditício chinês. Em um breve passeio pelo subte de Buenos Aires salta aos olhos um 

informativo que pode ser encontrado na maioria dos novos vagões. Este informativo alerta 

sobre a parceria entre o Governo da Argentina com o CDB para a renovação e ampliação das 

linhas de metrô.  

Comparando os empréstimos chineses para a Argentina com a participação do crédito 

do Banco Mundial, há dois quadros que podem ser organizados. Junto ao Banco Mundial, 

desde 1961 a Argentina recebe empréstimos para desenvolvimento de projetos em 

infraestrutura, assim como em outros setores, como educação, saúde, energia e agricultura. 

Conforme as tabelas apresentadas a partir de 2007 a Argentina entrou no quadro do crédito 

chinês e em menos de três anos recebera quase o dobro dos empréstimos do BM entre 2001 e 

2015.  

 

 

 

País 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Argentina 1.601,00   1.165,00 1.313,00 1.390,00 1.264,00 847,00    806,00    8.386,00   

Brasil 2.959,00   226,00    2.188,00 2.010,00 2.848,00 3.379,00 434,00    14.044,00 

Equador 505,00      509,00    569,00    365,00    502,00    956,00    632,00    4.038,00   

Venezuela 1.000,00   890,00    120,00    400,00    -          -          -          2.410,00   

Total 6.065,00   2.790,00 4.190,00 4.165,00 4.614,00 5.182,00 1.872,00 28.878,00 
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Tabela 17 Empréstimos China – Argentina (Bilhões de Dólares) 

 
Fonte: Autor a partir de Inter-American Dialogue (2016). 

 

Apesar da multiplicidade dos empréstimos do Banco Mundial, os valores reais não 

acompanham os valores chineses. Além desta diferença do crédito, no quadro qualitativo há 

outra comparação que pode ser feita. Observando ambas as tabelas, a China se volta para a 

Argentina a partir do seu Policy Bank com extensões de crédito para, fundamentalmente, os 

projetos em infraestrutura e energia. Entre 2004, quando a Argentina reconhece a China como 

uma Economia de Mercado, após os entendimentos entre os governos com assinatura de 

Memorandum, e 2007 não houve empréstimos concedido pelo CDB. Neste momento há um 

espaço para os IED entrarem em cena (ARGENTINA, 2004). Entretanto, o reconhecimento 

do Estatuto de Economia de Mercado da China é um passo estratégico relevante para 

aprofundar as relações entre os Estados. Dos acordos firmados em 2014 os valores indicados 

para a construção das barragens hidroelétricas no rio Santa Cruz foram selados na Casa 

Rosada entre Xi Jiping e Cristina Kirchner, além dos créditos para renovação das linhas de 

Trem Belgrano. Conforme documento de abertura para este investimento: 

 

Las Partes acuerdan que la prioridad en la cooperación se oriente a los 

proyectos relacionados con la generación de energía, las telecomunicaciones, el 

transporte terrestre y la infraestructura portuaria, entre otros. Las Partes aceptan 

intercambiar proyectos prioritarios con las autoridades pertinentes de conformidad con 

el Artículo 5, una vez firmado el Convenio Complementario, con miras a confeccionar 

una lista de proyectos prioritarios sobre cooperación en materia de infraestructura, los 

que se implementarán durante los próximos cinco años en las áreas prioritarias 

(ARGENTINA, 2014, p. 3) 

 

E em declaração conjunta acerca dos investimentos, reportaram que: 

 
Conformado con el fin de fortalecer las relaciones económicas bilaterales, 

profundizar la cooperación pragmática, incentivar el intercambio de información y 

de expertos en materia de estrategias de desarrollo y de políticas macroeconómicas y 

de inversiones, fomentar la aplicación de importantes proyectos de cooperación y 

promover el desarrollo económico y social de los dos países para el beneficio de sus 

pueblos. Ambos Mandatarios manifestaron su satisfacción por los avances de los 

Ano Tipo Propósito Emprestador Valor

2007 Outro Desenvolvimento Setor Exportação CDB 0,03

2010 Outro Renovação dos Empréstimos 2007 CDB 0,03

2010 Infraestrutura Sistema de Trens CDB e outros 10,00

2010 Infraestrutura Trens de alta-velocidade CDB e CITIC 0,27

2012 Energia Renovação dos projetosd eenergia CDB 0,20

2014 Energia Barragem Hidroelétrica CDB, ICBC, BOC 2,50

2014 Infraestrutura Linha Trens de Carga Belgrano CDB ICBC 2,10

2014 Infraestrutura 150 Vagões metro linha A CEXIM 0,16

Total 15,3
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proyectos de Represas Hidroeléctricas Kirchner - Cepernic y la renovación del 

Ferrocarril Belgrano Cargas, logros que se enmarcan en los esfuerzos de 

coordinación del Mecanismo del Diálogo Estratégico Económico (ARGENTINA, 

2015, p.4) 

 

Essas relações destacadas ainda são reforçadas pela Comissão Binacional Permanente 

formada entre os governos da China e Argentina sob o marco da cooperação estratégica 

econômica, além dos Memorándum de Entendimiento sobre el Establecimiento de un 

Mecanismo de Diálogo Estratégico para la Cooperación y la Coordinación Económica entre 

el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular 

China. Acerca da Comissão, a sua criação é marcada a partir da declaração de cooperação 

estratégica integral entre as partes. Um ano após a criação da Comissão Binacional 

Permanente, a ata da primeira reunião abriga o sentido de uma relação estável e porvindoura 

entre Argentina e China nas mais diversas matérias no quadro da cooperação econômica, para 

além dos empréstimos acompanhando o quadro apresentado. Entretanto, para além das 

questões comerciais o documento recupera a importância política da relação China-CELAC, 

em razão da reunião ocorrida em Beijing em janeiro deste mesmo ano, o que se soma a 

entendimento políticos no marco da segurança militar, afirmando cooperação em todos os 

âmbitos (ARGENTINA, 2015b). 
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Tabela 18 Empréstimos Banco Mundial-BIRD – Argentina (Milhões de Dólares) 

 
Fonte: Autor conforme Banco Mundial – BIRD (2016) 

 

Afora as questões dos empréstimos apresentados na relação CDB-Argentina, pelo lado 

do Banco Mundial os diversos projetos mesclam-se por setores da agricultura, saúde, energias 

renováveis e questões hídricas. Apesar da pluralidade desta relação, a participação fica aquém 

da participação chinesa creditícia, seja na comparação entre na relação 2009-2015, quando os 

empréstimos da China chegam para a Argentina, seja em período ampliado, desde a entrada 

da China na OMC em 2001. Há uma supremacia dos empréstimos chineses para a Argentina, 

mas não é possível atestar uma competição plena entre o CDB e o Banco Mundial, dadas as 

naturezas desses empréstimos. Os empréstimos chineses resultam de um esforço político que 

culminaram em mais de 42 celebrações oficiais entre os governos. Dessas celebrações listam-

se convênios, acordos de cooperação técnica, memorandos, comunicados oficiais conjuntos e 

tratados tocando a pauta econômico-financeira-comercial. Apesar dos documentos abrigarem 

uma logica da cooperação econômica, como no exemplo da Comissão Binacional 

Aprovação Projeto Valor 

2000

AR INDIGENOUS COMMUNITY DEVELOPMENT 

LIL; 

AR- Second Secondary Education Project

61,86      

2004 AR CRL1 APL1 Buenos Aires Infrastr SIDP 200,00    

2005

AR APL1 Urban Flood Preven&Drainage; 

AR-Provincial Road InfrastructureProject

AR Inst. Strengthening - ANSES II TA

293,71    

2006

AR (APL2) Prov Maternal-Child Health;

AR APL2 Urban Flood Prev.&Drainage;

AR Basic Municipal Services Project;

AR-Cordoba-Road Infrastructure

298,44    

2008

AR RENEW.ENERGY R.MKTS;

AR SOC&FISC NTL ID SYS II 69,85      

2009

AR Basic Protection Project;

AR(APL1) Matanza-Riachuelo Development 701,73    

2010
AR-Road Safety;

AR-Provincial Road InfrastructureProject
132,68    

2011 AR 2nd Norte Grande Water Infrastr. 596,75    

2014 AR Second Rural Education Improvement 46,77      

2015

AR Renewable Energy;

AR Chronic Conditions and Injuries; 

AR Provincial Public Health Insurance;

Forests and Community

178,60    

Total 2.580,40 
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Permanente, há outras amarras que acompanham o processo de cooperação, superando as 

relações de troca, de investimentos e de empréstimos. Há uma complexa estrutura de 

interesses celebrados e isso mostra a face do relacionamento chinês criando um mecanismo 

bilateral de cooperação em múltiplos âmbitos, a despeito da primeira e importante imagem 

das relações econômicas. Essa percepção reforça ainda mais a importância do CDB que, como 

agência político-corporativa, atua sob a coordenação do governo por meio da Comissão 

Nacional de Desenvolvimento e Reforma - CNDR, com maior peso econômico, e do 

Conselho de Estado, que é o braço executivo chinês.  

Na lista dos espaços estratégicos para os investimentos e para os empréstimos 

chineses, o Brasil é o Estado ocupa o segundo maior destino destes empréstimos do CDB. 

Mais de 21 bilhões de dólares foram expandidos em crédito para o Brasil desde 2007. Todos 

os empréstimos recebidos pelo Brasil seguem a mesma ordem de interesse dos empréstimos 

também concedidos para a Argentina: infraestrutura, energia e, agora, a novidade da 

mineração. Os valores repassados ao Brasil por meio do CDB representam o dobro dos 

valores destinados ao país por meio do Banco Mundial, mesmo estendendo os valores do BM 

entre 2001-2015. Diferentemente da Argentina que parte considerável dos empréstimos fez 

impactar nas relações diárias dos cidadãos de Buenos Aires no quadro do transporte, o maior 

valor estendido ao Brasil está sobre a participação no pré-sal. Dadas as condições dos acordos 

seladas entre as partes, o momento vivido representa apenas o início de um processo que se 

faz profundamente presente. Essas variações entre densidade e temporalidade já se desdobram 

em caráter muito importante para o desenvolvimento dos projetos do governo nacional no 

cerne da exploração dos recursos minerais e energéticos. E é relevante lembrar que esta é uma 

área que o Banco Mundial não ocupa frente aos empréstimos concedidos ao Brasil.  

Conforme tabela apresentada, o Banco tem uma importante participação em projetos 

voltados para rodovias estaduais e a demais projetos políticos dos governos estaduais no 

Brasil, como o Projeto de Desenvolvimento Rural, em 2009 no Rio de Janeiro, além de 

investimentos no setor de alimentação hídrico em São Paulo em 2010, e o projeto do 

multisetorial para desenvolvimento inclusivo no Ceará, em 2005. A tabela que segue 

apresentada busca reunir as atividades entre Brasil e Banco Mundial conforme os exemplos 

citados. Os dados do BM ainda se multiplicam com outros projetos, os quais aqui não são 

apresentados em função do embargo do financiamento conforme o descumprimento dos 

critérios apresentados pelo banco. Mas em caráter geral os projetos aprovados entre 2001 e 

2015 os setores de transporte, saúde, educação, agrícola e as questões hídricas ocupam os 

principais projetos. Sobretudo, diferentemente da China, essa aproximação Brasil-BM entra 
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em um processo de cooperação distinta, o qual não perpassa por atos bilaterais voltados a 

celebração de interesses para além da estrutura ou setor definido pelo projeto de 

financiamento. 

 

Tabela 19 Empréstimos Banco Mundial-BIRD – Brasil (Milhões de Dólares) 

 
Fonte: Autor conforme Banco Mundial – BIRD (2016) 

 

Sob o interesse do CDB e em alinhamento dos governos da China e Brasil, os créditos 

são estendidos a partir da parte interessada chinesa. Há algo que precisa ser compreendido 

quanto à diferença dos créditos concedidos entre as IFIs e os Policys Banks da China sob os 

casos apresentados até o momento, no marco da relação chinesa com a América do Sul. A 

concessão do crédito chinês envolve um entendimento do Governo a partir do planejamento 

das instituições competentes domésticas. Os bancos atuam como uma plataforma de mercado, 

pelo interesse do empréstimo em função das necessidades constante de liquidez, mas o fazem 

Ano Projeto Valor

2001
BR TA Financial Sector;

BR FORTALEZA METROPOLITAN TRANSPORT PROJ
41,62        

2002 BR-CAIXA Water -            

2003
BR Tocantins Sustainable Regional Dev;

BR-PRGM.FISCAL REF II; BR BAHIA DEVT (HEALTH )
494,04      

2004

BR-Integ.Munic.Proj.-Betim Municipality;

BR Espirito Santo Wtr & Coastal Pollu; BR- Amapa Sustainable Communities
68,72        

2005

BR 1st PRGM. FISCAL REF - SOC SEC REFORM; BR-MG Rural Poverty Reduction; BR-

Bahia Poor Urban Areas Integrated Dev

BR-Housing Sector TAL; BR-Ceara Multi-sector Social Inclus Dev
947,63      

2006

BR - Road Transport Project; BR-2nd Progr. Sustn.& Equit Growth;

BR Ceara Rural Poverty Reduction Project; BR MG Partnership for Development; BR APL 1 

Para Integrated Rural Dev 
825,85      

2008

BR Sao Paulo Trains and Signalling; BR-Second Minas Gerais Dev't Partnership; BR SAO 

PAULO METRO LINE 4 PROJECT; BR RJ M.TRANSIT PRJ. 1.663,88   

2009

BR 1st Prog. DPL for Sust. Env Mgmt; BR-(APL) RS (Pelotas) Integr. Mun. Dev.

BR Fed District Multisector Manag. Proj.; BR APL SP Integrated Wtr Mgmt

BR Sao Paulo Feeder Roads Project; BR RJ Mass Transit  II; BR-RJ Sustainable Rural 

Development

1.823,71   

2010

BR- RJ Munic Fiscal Consolid DPL; BR Rio State DPL;

BR Santa Catarina Rural Competitiveness; BR (MST) Bahia Health and Wtr Mgt (SWAP)

BR Integr. Solid Waste & Carbon finance; ELETROBRAS Distribution Rehabilitation

BR Sao Paulo Feeder Roads Project; BR SP METRO LINE 4 (PHASE 2)

BR SP Water Reagua; BR Mato Grosso do Sul Road

BR-Second Minas Gerais Dev't PArtnership

3.138,81   

2011 BR MST Federal Integrated Water Sector 13,60        

2012

BR Rio Grande do Sul SWAp (SIL); BR Ceara Rural Sustainb&Competitiveness; BR MST 

Piaui Green Growth and Inclus DPL; BR Pernambuco - Rural Economic Inclusion

BR-RJ Sustainable Rural Development;BR Parana Multi-sector Development
977,17      

2013 Acre: Strengthening Public Policies DPL 250,00      

2014 Strengthening PM and Int Territorial Dev 5,52          

2015  BR Manaus Service Delivery & Fiscal Mgm 150,00      

Total 10.400,55 

Obs: Taxa Juros média 2%
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sob a orientação das duas peças fundamentais do Estado/Governo Chinês: o Conselho de 

Estado e a CNDR, como já pontuado. Às outras instituições financeiras internacionais, que 

também atuam de forma veemente sobre a América do Sul, não há esse alinhamento político-

institucional, o qual se reverbera no modelo de crédito internacional chinês. Assim, é possível 

afirmar que tanto as IFIs quanto os Policys Banks da China são instituições financeiro-

bancárias movidas por estruturas políticas distintas, mas presas às razoes do modo social 

produtivo do capital, sob uma essência neoliberal-financeira em grande proximidade. E esta 

condição dos Bancos dentro do modo social produtivo do capital é uma plataforma que tem 

sido desenvolvida há mais de 5 décadas no sistema internacional sob dois grandes intentos: 

expansão creditícia e segurança financeira dos empréstimos concedidos.  

Frente aos acordos que abriram o processo de transbordamentos dos investimentos e 

dos empréstimos para a China há um paralelo de similaridade ao caso Argentino. Este 

paralelo é traçado a partir do reconhecimento do status de economia de mercado para a China 

pelo Brasil. E reforça em seu sexto artigo: 

 

As Partes estimularão o comércio bilateral e a cooperação no setor de investimentos. 

Os Governos dos dois países e suas respectivas instituições facilitarão a cooperação 

nas seguintes áreas: infraestrutura, energia, gás natural, proteção ambiental, meios 

de transporte, biotecnologia e mineração, entre outras áreas. Para isso, as Partes 

deverão dar plena implementação a todos os Memorandos de Entendimento de 

cooperação assinados entre as instituições governamentais dos dois países (BRASIL, 

2004, p. 2). 

 

Documento que fora grafado em 2004 por Bo Xi Lai, sob o Ministério do Comércio da R.P. 

da China e por Luiz Fernando Furlan, à frente do MDIC. Apesar do teor criado ao redor dos 

interesses da relação de ambos junto à OMC, este documento se destaca por três pontos 

primordiais: o reconhecimento listado acerca da economia de mercadp, a necessidade de 

empenho para as áreas listadas como mineração e energia, e, ainda, a ressuscitação da 

Comissão Mista Econômico-Comercial, de 1978, a qual avaliaria anualmente os esforços 

apresentados no memorando de entendimento. É a partir deste documento que se abrem as 

portas para os créditos chineses. Por fim, o anexo do documento citado é ainda mais 

interessante. Neste anexo o governo se compromete com riscos iniciais na formação de joint-

ventures com empresas brasileiras na área de aviação regional, com incentivo, ainda, na 

compra anual de 10 aeronaves brasileiras pelas empresas chinesas após o negócio da China 

Southern Airlines. Há um viés comercial forte neste documento de 2004, mas cria-se uma 

abertura para reconhecer a necessidade de trabalhos em outras áreas a partir do 

reconhecimento brasileiro do status da China em termos econômicos no sistema internacional. 
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Tabela 20 Empréstimos China – Brasil (Bilhões de Dólares) 

 
Fonte: A partir de Inter-American Dialogue (2016). 

 

No ano de 2006 os governos selaram acordo para cooperação e desenvolvimento de 

ações no setor de infraestrutura. Ambos os governos concordaram em: “construção, nos 

campos da energia elétrica, conservação de recursos hídricos, petróleo, gás natural, etc., assim 

como o intercâmbio de tecnologias, informação, conhecimento e treinamento vocacional 

nesses campos” (BRASIL, 2006, p. 1). Este importante documento é firmado às vésperas do 

primeiro crédito chinês para o desenvolvimento do gasoduto GASENE, que une a região 

nordeste à região sudeste na produção e distribuição do gás. Este investimento ainda teve a 

participação do BNDES, conforme informações da embaixada da china no Brasil, com 

repasse selado no dia 27 de dezembro de 2006212. Uma primeira obra via CDB-Brasil-BNDES 

de grande porte e combinando o avanço do crédito chinês por meio da internacionalização do 

seu capital para um parceiro de suma importância comercial e estratégica ao gigante asiático. 

O acordo firmado que colocou o quadro energético na linha de ações do capital chinês ainda 

foi reforçado por memorando criador da Subcomissão de Energia e Recursos Minerais que 

ficaria vinculada ao quadro da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e 

Cooperação. Quanto o investimento do pré-sal em 2009, maior valor repassado pelo CDB à 

Petrobrás, um moderando de entendimento assinado entre as partes fez reconhecer, após a 

assinatura de Protocolo entre os Governos no mesmo ano (BRASIL, 2009a), a importância da 

proximidade entre os atores no setor energético do petróleo. Neste documento expressaram: 

 

As Partes irão dar suporte ao desenvolvimento da estratégia de cooperação entre as 

empresas brasileiras e chinesas, como um todo, nas seguintes áreas prioritárias da 

indústria de petróleo: 

                                                 
212 Cf: http://br.china-embassy.org/por/jmwl/t394368.htm  

Ano Tipo Propósito Emprestador Valor

2007 Energia GASENE pipeline CDB 0,75

2008 Outro Planta de Cal CDB 0,36

2009 Energia Devenvolvimento Campo de Pré-Sal CDB 10,00

2015 Energia Acordo Cooperação Bilateral CDB 3,50

2015 Infraestrutura Linha industrial processamento de Soja CDB 1,20

2015 Energia Acordo Cooperação Bilateral CEXIM 3,20

2015 Energia Acordo Cooperação Bilateral CDB 1,50

2015 Outro Venda de Aeronaces E-195 CEXIM 1,30

Total 21,806

http://br.china-embassy.org/por/jmwl/t394368.htm
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a) expansão da comercialização de petróleo entre Brasil e China, dando preferência ao 

fornecimento de petróleo de forma estável e de longo prazo para a China de acordo 

com os contratos pertinentes. A comercialização de petróleo será executada pela 

SINOPEC e assegurada por um compromisso de financiamento à Petrobras pelo 

Banco de Desenvolvimento da China (China Development Bank Corporation); 

b) cooperação entre as empresas brasileiras e chinesas, de acordo com as condições de 

mercado e em conformidade com a legislação brasileira, relativa à exploração e 

desenvolvimento dos blocos de petróleo e gás no Brasil; 

c) obtenção de bens e serviços, pelas empresas brasileiras, de fornecedores de 

produtos e serviços chineses, de acordo com as condições de mercado, e em 

conformidade com a legislação brasileira. A compra de bens e serviços será 

assegurada pelo compromisso de financiamento à Petrobras pelo Banco de 

Desenvolvimento da China (China Development Bank Corporation); e  

d) promoção de investimentos chineses no Brasil, incluindo a associação com 

companhias brasileiras com o objetivo de fornecer serviços e mercadorias para o setor 

de petróleo (BRASIL, 2009b, p. 2–3). 

 

 

Este documento que lista todas as partes interesses e o grau de envolvimento do CDB via 

SINOPEC, a gigante chinesa do petróleo, ainda é reforçado pela cooperação monetária, 

indicando a análise da possibilidade de fornecer recursos financeiros em RMB providos pelo 

CDB ao governo brasileiro. Este processo, que mais tarde vem a materializar as práticas de 

SWAP, reforça ainda mais a internacionalização do capital chinês. Sobre a prática, em 2013, 

por meio da ata da COSBAN - Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e 

Cooperação, o Banco Central do Brasil e o Banco da República Popular da China acordaram 

uma Swap (reais/yaun) em 60 bilhões de reais ou 190 bilhões CNY, com validade para 3 

anos, frente a possibilidade de renovação (BRASIL, 2013). 

Todo este processo decorreu ainda em 2009 enquanto preparado por Comunicado 

Conjunto publicado a partir da ida do presidente Lula para a China sob o convite de Hu 

Jintao. Neste ato de celebração os governantes saudaram todos os processos políticos e 

econômicos que tem unido Brasil e China e, dentro deste marco, fizeram reforçar o acordo do 

petróleo, e afirmaram:  

 

As partes saudaram a assinatura do Protocolo sobre Cooperação em Energia e 

Mineração, com abrangência sobre os campos de extração, processamento de 

minérios, eletricidade, energias renováveis, gás natural e petróleo, assim como as 

assinaturas dos Memorandos de Entendimento entre a Petrobras, a Sinopec e o 

Banco de Desenvolvimento da China (BDC) sobre Promoção para a Cooperação em 

Matéria de Comércio de Petróleo e de Financiamento, e entre o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o BDC sobre financiamento e 

cooperação, entre outros atos de cooperação. Expressaram, a respeito desses atos, o 

firme propósito de promover ativamente sua implementação (BRASIL, 2009c, p. 2). 

 

Entre 2009 e 2015 há um espaço sem extensões de novos valores, mas é neste período 

que os planos de longo prazo são acordados entre as partes, o que permite afirmar que este 
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processo é, também, apenas o início do registro da pegada do crédito do governo chinês na 

América do Sul e, por certo, no Brasil.  

São 4 atos que representam a construção em longo prazo entre o Brasil e China, a 

ratificar a entrada de nova linha de crédito atrelada aos acordos de cooperação: O Plano de 

Ação Conjunta entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 

Popular da China, 2010-2014; o Comunicado Conjunto entre a República Federativa do Brasil 

e a República Popular da China, de abril de 2011; o Plano Decenal de Cooperação entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China; e por 

fim o Plano de Ação Conjunta entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 

Governo da República Popular da China 2015-2021.  

O primeiro documento oficial, com vigor para 2010-2014 é um documento de 

aprofundamento das relações que ainda reforça a necessidade de monitoramento das 

atividades já iniciadas, reafirmando o papel central da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível 

de Concertação e Cooperação (COSBAN) como órgão/mecanismos de unidade entre os 

atores. Este documento estratégico alinha todos os ministérios do Brasil com os ministérios da 

China, algo ausente na cooperação Argentina-China, em termos comparativos. E para todos 

esses alinhamentos as subcomissões foram formadas dentro da COSBAN ultrapassando as 

relações comerciais-econômicas e tocando elementos culturais, de inovação e cultura, por 

exemplo. Entretanto, o maior destaque é dado para as subcomissões de Energia e Mineração, 

Econômico-Comercial, Econômico-Financeira e de Indústria e Tecnologia da Informação. 

Todas essas subcomissões vêm a organizar os desdobramentos dos acordos específicos 

assinados entre China e o Governo brasileiro a partir de 2004, em sua maioria. Dentro dos 

elementos reforçados, em Energia e Mineração, busca-se reforçar a cooperação para o 

desenvolvimento de novas energias, cooperação nuclear, biocombustíveis, entre outros pontos 

(BRASIL, 2010). 

O segundo documento que acompanha a ordem apresentada, na característica de 

Comunicado Conjunto, explora a visita da Presidenta Dilma Rousseff a Pequim, sob o convite 

do então presidente Hu Jintao, em abril de 2011. Por meio deste comunicado os 

representantes reforçaram o papel da COSBAN. Algo a se destacar neste documento é o 

entendimento monetário-financeiro entre as instituições financeiras oficiais, traduzindo a 

importância do RBM para o equilíbrio fiscal do Brasil, o que ainda é reforçado pelo 

reconhecimento conjunto do regime da Basileia para a reforma do sistema financeiro 

internacional. E afirmaram que: “reconheceram que os esforços para recuperação global 

devem vir acompanhados de avanços regulatórios, para que sejam evitadas novas crises e 
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saudaram os trabalhos que vêm sendo feitos no Financial Stability Board (FSB), na 

International Organization of Security Comissions (IOSCO) e no Comitê da Basiléia” 

(BRASIL, 2011, p. 5). A despeito da pluralidade do documento no reforço das práticas 

amistosas e de desenvolvimento conjunto, os destaques a estes três pontos são fundamentais, 

dado o período de sua colocação. Assim, o papel do COSBAN, a cooperação financeiro-

monetária com a importância internacional do RMB, e o reconhecimento do regime financeiro 

internacional solidificam uma interação bilateral-internacional que mostra o tom da relação 

desses atores dentro da estrutura hegemônico-financeira em um espaço de integração 

pragmática, em face dos passos mais teoricamente independentes criados pela relação de 

crédito e pela relação monetária entre ambos os Estados (BRASIL, 2011). 

O terceiro documento alcança outro patamar no quadro da cooperação Brasil-China. O 

Plano Decenal entre os governos afirma a necessidade de efetivar a complementariedade entre 

as economias brasileira e chinesa. Uma complementariedade material, jurídica e integrada à 

lógica de mercado, como afirmam os governos. Em síntese, o plano vincula as seguintes 

áreas: Ciência, Tecnologia, Inovação e Cooperação Espacial; Minas, Energia, Infraestrutura e 

Transportes; Investimentos e Cooperação Industrial e Financeira; Cooperação Econômica e 

Comercial; Cooperação Cultural, Educacional e Intercambio entre os povos. No segundo 

capítulo do documento citado, no eixo da mineração, energia, infraestrutura e transporte, há o 

um destaque ao encorajamento conjunto para as petrolíferas de ambos os países realizarem 

investimentos conjuntos em terceiros. Este ato simbolizaria uma joint-venture do sul global 

pela energia em todos os setores que envolvem o processo de exploração do petróleo, como 

dos guindastes portuários a estaleiros, algo que está na esteira da participação da China nos 

poços de petróleo do Pré-Sal. Conforme o documento, esta estrutura seria organizada a partir 

de um GT formado por Ministérios brasileiros das Relações Exteriores e do 

Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior e do Ministério chinês de Comercio e 

Desenvolvimento Nacional e da Comissão de Reforma, criando uma unidade governamental 

binacional para o desenvolvimento de ações estratégicas no setor de energia (BRASIL, 2012). 

Por fim, o principal plano que materializa os créditos atrelados à tabela indicada, 

nominados em Projeto de Cooperação, é firmado em 2015 e vem a renovar e avançar sobre os 

documentos anteriores apresentados, fundamentalmente o Plano 2010-2014 com a extensão 

da sua vigência e aumento dos acordos, o que ainda é complementando pelo Plano decenal 

2012-2021. O teor deste documento é alterado para uma necessidade da construção de um 

planejamento estratégico em médio e longo prazo. Essa posição é importante, pois ajuda a 

compreender que no presente há apenas uma primeira etapa da relação China-Brasil no 
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quadro dos setores com maior demanda, como energia e mineração. Além dessa consideração 

inovadora na cooperação entre as partes, o plano lança colocações sobre a cooperação 

política, algo que nos documentos anteriores não merecera seção ou atenção específica como 

agora apresentado, lembrando que este plano é selado com a visita do Presidente Xi Jinping 

ao Brasil em julho de 2014. Há, nessa linha, duas ordens de cooperação internacional que são 

pontuados. O primeiro é sobre o quadro internacional nas diversas esferas, como: 

 

As duas Partes continuarão a intensificar a colaboração no âmbito da ONU e outras 

organizações internacionais, como a OMC, FMI, Banco Mundial, e plurilaterais, 

como o BRICS, G20, BASIC e G77 + China. As duas Partes continuarão a engajar-

se de forma aprofundada no diálogo sobre as Nações Unidas e a reforma de seu 

Conselho de Segurança, bem como sobre governança econômica global e reforma 

das instituições econômicas/financeiras. Os dois países reiteram a importância que 

atribuem às negociações da Rodada Doha da OMC, segurança alimentar, segurança 

energética, mudança do clima, proteção ambiental, Agenda pós-2015, segurança 

cibernética e antiterrorismo (BRASIL, 2015, p. 3). 

 

No âmbito da Cooperação Regional-China, expressam: 

 
As duas Partes concordam em apoiar e a promover ainda mais as relações entre a 

China e a América Latina e Caribe (ALC) por meio dos mecanismos regionais já 

estabelecidos, como o Fórum China-CELAC e o Fórum de Cooperação América 

Latina-Ásia do Leste (FOCALAL). Ressaltaram também que a Cúpula de Líderes da 

China e de Países da América Latina e Caribe, realizada em Brasília, em julho de 

2014, foi evento sem precedentes na história das relações entre a China e a América 

Latina e Caribe, e que a Primeira Reunião Ministerial do Fórum China-CELAC, 

realizada em Pequim, em janeiro de 2015, marcou a inauguração oficial do Fórum 

China-CELAC (BRASIL, 2015, p. 3). 

 

 

As informações registradas nesses dois parágrafos se somam em um arranjo de 

desenvolvimento da cooperação entre os atores que altera o patamar desta cooperação. China 

e Brasil não estão apenas no quadro das oportunidades isoladas, mas estão movidos pelas 

potencialidades pela possibilidade de ganhos. Ambos os governos expressam em uníssono um 

entendimento para, de fato, elaborar e executar uma ação conjunta em médio prazo, conforme 

o documento oficial apresentado. Nesse sentido, do quadro regional a partir da China-

CELAC, com os anúncios das centenas de bilhões de dólares reservados até 2020, além do 

entendimento junto aos órgãos multilaterais e plurilaterais, China e Brasil fazem da ordem 

creditícia bilateral uma plataforma para alcançar novos arranjos, integrando em âmbito 

complexo o diálogo sempre expressado por China entre a ordem econômica e política em uma 

única ação para o desenvolvimento conjunto. 

Expõe-se uma multiplicação de interesses e construções conjuntas não permite realizar 

uma comparação desta ordem, por meio da relação de crédito, com a também estabelecida 

relação Brasil-Banco Mundial, construída desde 1949. Os empréstimos do BM para o Brasil 
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entram em um tom político expressamente distinto da relação com China. A partir da 

proximidade Brasil-China é possível compreender desdobramentos de ação conjunta, pois, 

como falado, o CDB não pode ser equiparado a outras instituições financeiras pela 

característica institucional da sua formação e desenvolvimento. Este cumpre ao Estado um 

papel ferramental no quadro político e financeiro, o qual se desdobra tanto na expansão da 

capacidade creditícia do banco a operar por uma lógica de mercado, como também a, 

teoricamente, sanar as entranhas dos créditos sem performance por um modelo de expansão 

que não é encontrado em outros meios e espaços financeiro-institucionais. 

 

6.6.2 Capital Creditício para Equador e Venezuela 

 

A China e o Equador atuam com maior robustez na cooperação em infraestrutura para 

energia, o que se faz diferenciar de Brasil e de Argentina, dado o foco no quadro hidroelétrico 

presente. É possível avaliar a evolução dos empréstimos comparando uma divisão do crédito 

entre o CEXIM e o CDB, bem como a evolução, desde 2004, de uma soma de acordos, 

convênios e memorandos que tratam tanto de empréstimos, quanto das doações entre os 

governos. Desses empréstimos, a hidroelétrica Coca-Codo, com os serviços da Sinohydro, 

figura entre os principais projetos no marco 2010-2015. Nesta divisão do trabalho do crédito 

entre as instituições financeiras, enquanto o CEXIM se atrela ao crédito para o campo e para o 

comércio, o CDB atua mais próximo do governo com ações de equiparação fiscal, e 

financiamento dos projetos socioeconômicos do governo. Entretanto, há uma grande 

curiosidade acerca dos créditos para compra de fogões elétricos chineses, em 2015, após as 

construções da Coca-Codo, da Sopladora e da Minas-San Francisco, feito após o aumento do 

fornecimento de energia elétrica em todo o país em menos de 3 anos.  

A presença chinesa no Equador se multiplica desde 2002, quando os investimentos 

(IED) foram feitos para exploração do petróleo via CNPC, como destaca Ellis (2005). Este 

processo inicial, para Santiso (2009), representara a mão visível da China na América do Sul. 

Entretanto, o envolvimento creditício após 2009 é algo mais importante e expõe um caminho 

semelhante aos demais Estados comparados na América do Sul. 

Apesar de haver uma divisão entre os Bancos, antes de 2007 o Banco da China (BOC) 

ocupava o espaço das relações financeiras por meio de doações de alguns milhões de dólares. 

Um dos primeiros documentos que registra esta doação materializa um modelo que vem 

sendo seguindo na relação com Equador com valores até 50 milhões de RMB entre 2004 e 
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2016 (EQUADOR, 2004). Esses valores são expostos, mas não especificam o destino 

conforme os acordos firmados. Todavia, reforçam que projetos posteriores de cooperação 

técnico-econômica seriam elaborados para a implementação das doações. Apesar das doações 

serem mais presentes, antes do CDB assumir o quadro creditício de intermediação, o Banco 

da China realizou dois empréstimos ao governo equatoriano. O primeiro equivale a uma linha 

de crédito de 30 milhões de RMB para o vigor de 5 anos (2002-2007); o segundo foi uma 

linha de crédito de 20 milhões de RMB para o vigor de 5 anos (2003-2008); ambas sem 

nenhuma condição de juros. A amortização de ambos foi reservada para 10 anos, com 10% do 

valor geral programado para cada ano no período entre 2013-2023 (EQUADOR, 2002, 

2003a).  

A partir deste momento as mudanças mais significativas ganham espaço. A primeira 

delas decorreu da construção do Acordo Marco entre a CNRD e o Ministério de Energia e 

Minas da República do Equador para a cooperação no setor de hidrocarbonetos. Este acordo 

marco determina os objetivos de ambas os atores e as possíveis práticas para a construção das 

ações de investimentos e créditos no setor em destaque. É por meio deste documento que toda 

a ação do capital chinês para o Equador é sustentada (EQUADOR, 2003b). Após este acordo, 

uma mudança na praxe creditício internacional vem a reconfigurar as ações bancárias entre os 

governos, pois é a partir de 2006 que o CDB entra no Equador substituindo o Banco da China. 

Neste momento, as relações político-econômicas entre China e Equador ganham um novo 

significado, pois a ferramenta central para o desenvolvimento do Estado chinês passa a ocupar 

as relações de doações e de crédito entre os Estados, o que ainda se reforça com a participação 

do CEXIM para os projetos também construídos entre as partes (EQUADOR, 2006a). Assim, 

amparados por estas duas grandes mudanças, o acordo marco e a entrada do CDB, os termos e 

os valores mudam, como observado na tabela em destaque. O primeiro valor em crédito foi 

repassado ainda em 2006 sob a soma de 10 milhões de RMB para o governo do Equador sem 

listar os projetos que seriam contemplados. Como a praxe nos Convênios semelhantes do 

período, relatam-se as condições: 

 

Atendiendo a la necesidad del Gobierno de la República del Ecuador, el Gobierno de 

la República Popular China conviene en proporcionar al Gobierno de la República 

del Ecuador una línea de crédito de diez millones (10,000,000) de yuanes de 

Renminbi, libre de interés, en un período de cinco (5) años, comprendidos entre el 

día primero de julio del año 2006 y el día 30 de junio del año 2011 (EQUADOR, 

2006b, p. 1) 

 

Todos os convênios de crédito e doações, a partir de 2006, seguem a mesma métrica dos 

acordos anteriores, sendo alterado apenas pela ação do CDB e pelo aumento creditício a 
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depender do proposito ou projeto infraestrutural apresentado. Contudo, entre os acordos de 

baixo valor, até 50 milhões de RMB, e as condições postas e o formato de celebração, esses 

processos são muito próximos, o que cria uma homogeneidade nas informações, ou melhor, 

uma homogeneidade não pouca informação sobre a aplicação do crédito. 

No entre 2006 e 2016 outro destaque pode ser apresentado a partir das atas da 

Comissão Mista de Cooperação Econômica e Comercial China-Equador. Apesar do tom 

político e da revisão dos acordos já realizados, a comissão costuma apresentar novidades na 

relação financeira entre os governos. Uma dessas novidades foi o desejo na construção de um 

Fundo de Garantias aos investimentos da China no Equador, o que foi reportado ao CDB na 

época. A segunda ata do período 2006-2016 manteve o mesmo tom das demais, mas 

aprofundou a importância dos resultados dos créditos e das doações concedidos, além de 

destacar a necessidade de explorar outras oportunidades creditícias para os anos seguintes. 

Essa colocação é deveras relevante, pois revisa os atos cooperativos e aponta para um 

transbordamento ainda maior frete aos avanços chineses para o Equador, como para toda 

região a partir de 2010, conforme as tabelas desta seção (EQUADOR, 2007a, 2012). 

 

Tabela 21 Empréstimos China – Equador (Bilhões de Dólares) 

 
Fonte: A partir de Inter-American Dialogue (2016). 

 

A comparação dos empréstimos chineses frente aos empréstimos do Banco Mundial mostra a 

importância relativa que Equador tem dado à China. Se comparado ao processo de negociação 

e concessão de empréstimos frente à Argentina e Brasil, via Banco Mundial, observa-se que o 

Equador não está no mapa creditício do BM. Apenas 41 milhões de dólares alocados em dois 

projetos voltados para atividades rurais e serviços públicos sanitários. Neste caso não há 

competição ou complementariedade entre o Banco Mundial e os Policy Banks da China. O 

Banco Mundial não está presente para o Estado equatoriano, e algo que pode explicar este 

distanciamento é o não enquadramento do Equador no âmbito das exigências e 

Ano Tipo Propósito Emprestador Valor

2010 Energia Barragem Hidroelétrica Coca-Codo-Sinclair CEXIM 1,70

2010 Energia 80% discricionário 20% petróleo CDB 1,00

2010 Energia Barragem Hidroelétrica Sopladora CEXIM 0,57

2011 Energia Renewable energy development CDB 2,00

2012 Outro Financiamento do Déficit Fiscal CDB 2,00

2013 Infraestrutura Rodovia do Aeroporto de Quito CEXIM 0,08

2013 Energia Barragem Hidroelétrica Minas-San Francisco CEXIM 0,31

2014 Energia Financiamento Sistema Transmissão Coca-Codo CEXIM 0,51

2015 Outro Financiamento Plano Anual de Investimentos 2015 CDB 1,50

2015 Outro Substituição Fogões de Cozinha (Elétricos) CEXIM 0,25

2015 Outro Projetos educação, transporte e saúde CEXIM 5,30

Total 15,22
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condicionalidades expostas pelo Banco, o que, para a China, é superado com o modelo de 

securitização por meio dos acordos de acesso a mercado ou aos recursos energéticos, como já 

destacado, além das taxas de juros acima do mercado como colocado por Gallagher (2016). 

 

Tabela 22 Empréstimos BM/BIRD – Equador (Milhões de Dólares) 

 
Fonte: Autor conforme Banco Mundial – BIRD (2016) 

 

Entretanto, os avanços institucionais bancários entre Equador e China também 

reforçam os nós desta proximidade. Um desses avanços fora concluído ainda em 2007 com o 

Acordo de Cooperação Interinstitucional entre o CDB e o Banco do Estado do Equador, com 

objetivos importantes, como a criação de um espaço para co-financiamento de projetos de 

infraestrutura (EQUADOR, 2007b). Dois anos após este acordo é celebrado a primeira grande 

linha de crédito entre os Bancos. Neste ato o CDB repassou 18 milhões de dólares com o 

objetivo de financiar projetos de infraestrutura civil em Quito, no quadro das obras do 

Terminal Terrestre Quitumbe, com juros em referência à taxa LIBOR (EQUADOR, 2009). É 

a partir deste momento que os créditos dobram em entrada como observado na tabela já 

apresentada. Ainda em 2009, outro valor é acordado entre os governos em uma linha de 

crédito de 330 milhões de yuans (cerca de 50 milhões de dólares/câmbio 2009) do CEXIM 

para projetos posteriores desenvolvidos entre as partes. 

Somente com um empréstimo do CDB para o Equador supera-se mais de uma década 

de participação do Banco Mundial junto ao estado andino. Somando as doações realizadas, o 

marco entre 2002 e 2016 é reservado com mais de 40 acordos entre as partes. E dentro deste 

amplo pacote de atos bilaterais, em 2010 verificou-se o acordo hidroelétrico Coca Codo 

Sinclair (EQUADOR, 2010a), representando um dos maiores acordos de crédito entre as 

partes, o qual se paraleliza ao acordo para cooperação técnica em energias renováveis no ano 

seguinte. Já este acordo seguinte é elaborado a partir do memorando de entendimento que 

aproximou o Ministério e Eletricidade e Energia Renovável do Equador da Empresa China 

Ano Projeto Valor

2001 EC RURAL POVERTY (PROLOCAL) 25,20   

2005 EC Scnd. Fiscal Consolid  & Comp. Growth -       

2006 EC (APL1) Bono de Desarrollo Humano -       

2013 EC Manta Public Services Improvem Proj. 16,73   

Total 41,93   

Taxa de Juros Média 3.1%
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CAMCE Engineering. Este documento determinara as ações necessárias para avaliar as 

possibilidades de investimento e crédito para desenvolvimento de atividades no setor em uma 

vigência de dois anos. Como resultado, no ano seguinte a participação do CEXIM 

materializou uma nova linha de crédito em 2 bilhões de dólares (EQUADOR, 2010b). Outro 

grande aporte de capital creditício no período esteve atrelado ao financiamento das ações em 

infraestrutura da Rodovia do Aeroporto de Quito, com 500 milhões de RMB (ou cerca de 80 

milhões de dólares/câmbio 2009) (EQUADOR, 2013). 

Por fim, é interessante observar a relação da China com Equador frente às cooperações 

anteriores de Brasil e Argentina. Apesar dos valores serem próximos, comparando com os 

créditos à Argentina, há uma construção de objetivos distintos, a qual nos acordos com 

Equador é reforçada pela área de energia, seja no quadro das obras de infraestrutura nas 

hidroelétricas, ou nos investimentos em energias renováveis. Frente ao Brasil os atos 

celebrados entre China e Equador expõe-se uma imagem de uma relação mais específica, 

voltada ao fim centrado das relações bilaterais, enquanto a relação de crédito Brasil-China 

sempre há um desdobramento maior para áreas além do quadro comercial-financeiro via 

COSBAN. Entretanto, nas relações financeiras entre China e Equador há uma característica 

não encontrada nos casos argentino e brasileiro: as doações. Apesar dos valores não 

ultrapassarem os 50 milhões de RMB por vez concedida, o que equivaleria a um valor de até 

10 milhões de dólares (a conferir câmbio anual da ocorrência), elas são constantes e não 

expõem o posterior desdobramento em projetos realizados em comum acordo entre as partes. 

Entre 2004 e 2016 foram 16 doações, conforme os atos bilaterais celebrados entre os 

governos, que somados equivalem a cerca de 400 milhões de RMB. 

A despeito da elevada especificação da relação China-Equador, o principal modelo de 

securitização da concessão do crédito é por meio do pagamento em petróleo. Nessa linha, a 

relação do governo da Venezuela com o governo da China pode ser defendida por argumentos 

ideológicos, a partir do entendimento socialista prezado pelo bolivarianismo venezuelano, 

mas a economia de mercado chinesa acentua uma relação que não pode ser medida ou 

reduzida apenas aos posicionamentos políticos. As cifras creditícias já ultrapassaram os 

sessenta bilhões de dólares, com empréstimos organizados entre 2007 e 2015213. Os dados que 

agora compõem esta relação começaram a ser construídos a partir da mudança de status do 

estado venezuelano com a PDVSA entre 2002-2003, momento da tentativa do golpe de estado 

na Venezuela em soma à greve patronal-petroleira. Logo, com o executivo passando a assumir 

                                                 
213 Assim como no caso do Equador, não houve resposta do governo venezuelano frente à solicitação dos atos 

bilaterais, os quais foram trabalhados nos exemplos de Argentina e Brasil. 
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a petroleira, novos arranjos domésticos sociais foram desenhados, assim como as novas 

possibilidades para a cooperação com China por meio dos acordos loans-to-oil ampliados por 

meio dos fundos conjuntos criados entre os governos (BARROS, 2006). 

 

Tabela 23 Empréstimos China – Venezuela (Bilhões de Dólares) 

 
Fonte: Autor a partir de Inter-American Dialogue (2016). 

 

A Venezuela é o caso que merece mais atenção no quadro da relação com os créditos 

internacionais. O país, em semelhança à Argentina, inicia as proximidades ao Banco Mundial 

a partir da década de 1960, mantendo uma relação equilibrada, apesar dos juros elevados, com 

nenhum valor abaixo dos 5% entre 1961 e 2001. A partir de 2001 não há mais concessões de 

projetos via Banco Mundial, o que reforça a importância da China para a Venezuela frente ao 

financiamento dos projetos em Infraestrutura. O BID, conforme tabela apresentada ao final 

deste capítulo, também atua de forma tímida junto ao governo venezuelano. Esse 

distanciamento das IFIs permitiu, também, a pavimentação da relação China-Venezuela a 

partir dos acordos marcos firmados. 

 

 

 

Ano Tipo Propósito Emprestador Valor

2007 Energia Joint Fund - Tranche A CDB 4,00

2009 Energia Joint Fund - Tranche B CDB 4,00

2009 Energia Desconhecido CDB 0,50

2009 Mineração Crédito Projeto Mineração CDB 1,00

2010 Outro Crédito Facilitação Comercial CDB e BES Portugal 1,10

2010 Infraestrutura Joint Fund - Long-Term Facility CDB 20,30

2011 Energia Joint Fund - Tranche A renewal CDB 4,00

2011 Energia Abreu e Lima refinery CDB 1,50

2012 Energia Compra produtos relativos ao petróleo CDB 0,50

2012 Energia Joint Fund - Tranche B Renewal CDB 4,00

2013 Energia Sinovensa production in Orinoco CDB 4,00

2013 Mineração Las Cristinas gold mine CDB 0,70

2013 Infraestrutura Pequiven marine terminal CEXIM 0,39

2013 Energia Joint Fund - Tranche C CDB 5,00

2014 Energia Joint Fund - Tranche A renewal CEXIM 4,00

2015 Energia Joint Fund - Tranche B Renewal CDB 5,00

2015 Energia Improve oil production CDB 5,00

total 65,0
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Tabela 24 Empréstimos BM/BIRD – Venezuela (Milhões de Dólares) 

 
Fonte: Autor conforme Banco Mundial – BIRD (2016) 

 

 

Ainda em 2013 Sanderson e Forysthe (2013) alertaram que o CDB atua na alavancagem de 

capital por meio dos empréstimos. Entretanto, os autores não observam que para essa 

alavancagem funcionar é preciso que haja um contínuo crescimento da economia chinesa, 

pois o mecanismo de securitização desta alavancagem acontece dentro da estrutura bancária 

da mainland. A China parece criar comportamento agressivo no cenário internacional, o que é 

induzido pelas razões produtivo-comerciais, assim como pela estrutura financeira do seu 

sistema bancário, o qual não opera afora uma lógica plena de equidade gerada pela expansão 

do capital portador de juros e dos bônus atrelados a essa construção. Este relacionamento 

ofensivo com a expansão dos empréstimos coloca a Venezuela no centro das atenções por 

algumas razões que poder ser listadas: a primeira é a ausência do crédito internacional ao 

estado venezuelano. Mesmo observando os dados do BID, a Venezuela está distante do 

crédito ocidental. Conforme os relatórios financeiros disponibilizados pelo Banco, entre 2009 

e 2015 há uma distribuição desigual de empréstimos entre Argentina, Brasil, Equador e 

Venezuela, saltando ao destaque a baixa participação do BID junto aos Estados equatoriano e 

venezuelano.  

 

 

Tabela 25 Empréstimos – BID / América do Sul Comparação (milhões de dólares) 

 
Fonte: autor a partir de BID (IDB, 2011, 2012, 2013, 2016a) 

 

Em uma comparação ampla sobre a forma de entrada do capital chinês nos quatro 

Estados listados, a Venezuela é o único espaço social-econômico que tem sido impactado por 

Ano Projeto Valor

1998 VE CARACAS SLUM UPGRADE 31,70 

1999 VE PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT 12,28 

2000 VE MILLENNIUM SCIENCE INITIATIVE 4,77    

2001 VE-  CARACAS METROPOLITAN HEALTH 3,86    

Total 52,60 

País 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Argentina 1.601,00   1.165,00 1.313,00 1.390,00 1.264,00 847,00    806,00    8.386,00   

Brasil 2.959,00   226,00    2.188,00 2.010,00 2.848,00 3.379,00 434,00    14.044,00 

Equador 505,00      509,00    569,00    365,00    502,00    956,00    632,00    4.038,00   

Venezuela 1.000,00   890,00    120,00    400,00    -          -          -          2.410,00   

Total 6.065,00   2.790,00 4.190,00 4.165,00 4.614,00 5.182,00 1.872,00 28.878,00 
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meio da criação de um Fundo Conjunto, o qual é a peça estratégica para o relacionamento 

político-econômico entre os chineses e os venezuelanos após 2006. É curioso observar como 

em 10 anos as relações sino-venezuelanas ganharam uma transformação tão radical, partindo 

da cooperação do Projeto Bambú em 2006, aos acordos para acentuar a produção de petróleo 

em 2015 (VENEZUELA, 2006). Após este curioso acordo, China e Venezuela começam, a 

partir de 2007, a formalizar as relações de doações e crédito por interveniência do CDB. 

O primeiro ato é construído por meio de uma cooperação para doação ao governo da 

Venezuela em um valor de 10 milhões de RMB. Comparando este primeiro documento de 

doação com o teor do documento de doação ao governo equatoriano, tanto sob BOC quanto 

sob CDB, a semelhança atordoa na composição das informações apresentadas. Este ato 

representou o primeiro passo de uma nova era no relacionamento entre os atores, comparando 

com os atos bilaterais posteriores. Em 2008, logo, o primeiro Swap bancário entre China e 

Venezuela foi realizado, mas não sob o critério de amortização com prazo definido, como no 

caso brasileiro. Acordado em janeiro de 2008, este Swap cumpriu-se na forma de uma doação 

no valor de 10 milhões de RBM sob o marco do Convênio de Cooperação Econômica e 

Técnica que ambos os estados assinaram ainda em 2004. Diferentemente da doação anterior, o 

valor indicado foi direcionado para o financiamento de Equipamentos de Computação para a 

Universidade Bolivariana de Venezuela. Outra curiosa doação seguiu este perfil de 

valor/destino no mesmo ano: instrumentos musicais em 10 milhões de RMB, como todos os 

instrumentos listados e inumerados no documento oficial (VENEZUELA, 2007, 2008). 

A despeito dessas duas doações, o Fundo de Financiamento Conjunto, firmado em 09 

de maio de 2008, representa o grande ato bilateral do período. E relataram:  

 

Las Partes convienen en establecer un fondo de financiamiento conjunto, en adelante 

denominado Fondo Conjunto Chino-venezolano. Los órganos designados por las 

Partes realizarán, a la luz de los principios de negocios, la cooperación financiera, 

con el objeto de financiar en la República Bolivariana de Venezuela proyectos de 

desarrollo económico y social en áreas de infraestructura, industria, agricultura, 

minería, energía, tecnología y asistencia técnica, entre otras, sobre la base de los 

principios de igualdad, consultas recíprocas, respeto mutuo de la soberanía y 

reciprocidad de ventajas (VENEZUELA, 2008, p. 409) 

 

O Fundo criado altera o quadro de relação entre Venezuela e China, criando uma condição 

material qualitativa no quadro creditício que não permite comparação com os demais casos 

apresentados. E o documento, mais esclarecedor que os demais, segue a apresentar que:  

 

Los recursos destinados al Fondo Conjunto Chino-Venezolano estarán conformados 

por un préstamo que otorgará el Banco de Desarrollo de China al Banco de 

Desarrollo Económico y Social de Venezuela, por la cantidad de cuatro mil millones 
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de dólares de los estados Unidos de América (US$ 4.000.000.000,00), más la 

cantidad de dos mil millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 

2.000.000.000,00) adicionales, aportados como inversión por el Fondo de Desarrollo 

Nacional, S.A. de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Logo, seis bilhões de dólares, divididos em direção de 4 bilhões de empréstimos e 2 

bilhões de investimentos para o FONDAN mudam a paisagem do crédito bancário chinês na 

América do Sul a partir de 2008 por meio dos acordos com o governo da Venezuela. Apesar 

de não haver direções acerca das condições de pagamento dos valores atrelados ao crédito, 

para Hongbo (2014) o modelo de cooperação China-Venezuela é um marco na construção da 

cessão de energia em nível mundial. Apesar de o petróleo venezuelano corresponder a um 

peso mínimo no quadro de importação do petróleo mundial por China, esta relação que se 

inicia por meio do Fundo presume estabilidade e longo prazo, algo que Hongbo melhor 

expõe: 

 

Para China, América Latina no es un proveedor importante de petróleo, sino 

marginal. En 2009 el volumen comercial de petróleo crudo entre ellos sólo llegó a 1 

770 millones de toneladas. China ha importado petróleo de esta región, pero 

únicamente representa alrededor de 7% de sus importaciones globales y un 

porcentaje similar de las exportaciones mundiales de América Latina, mientras que 

Estados Unidos domina el comercio de petróleo en el hemisferio occidental, 

representando cerca de 70% del total de exportaciones de América Latina, ésta le 

suministra arriba de 30% de las importaciones mundiales de América. Considerando 

los nuevos descubrimientos offshore en Brasil y la enorme reserva probada en 

Venezuela, ambos países en el futuro pueden ser vistos como importantes 

proveedores estratégicos sustentables de petróleo crudo para China (HONGBO, 

2014, p. 15). 

 

Ainda, segundo o autor, as relações chinesas com a América do Sul por meio das suas 

gigantes empresas do petróleo (China National Petroleum Corporation - CNPC, China 

Petrochemical Corporation – Sinopec, e China National Offshore Oil Corporation - CNOOC), 

podem ser divididas em 5 características: exploração, desenvolvimento, contratos de serviço, 

crédito para petróleo e comércio de petróleo bruto. Apenas o Equador e a China têm, no 

presente, atividades econômicas a envolver as 5 categorias, as quais ganharam força a partir 

de 2008, como pode também ser observado pelos documentos oficiais apresentados. 

Alertando para o avanço e autonomia das empresas chinesas do petróleo, Downs (2008) antes 

já havia sintetizado  o peso destas empresas no mercado mundial reforçando uma integração 

junto aos intentos do governo. Todavia há uma soma de variáveis que remonta a esta 

expansão das empresas de petróleo da China, passando tanto pelo aumento do consumo da 

mainland acompanhando o seu crescimento econômico, como as variações no preço do 
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petróleo ao longo dos anos e até mesmo a internacionalização dos CEOs das empresas ao 

longo da década de 1990. 

Na sequência dos atos entre China e Venezuela, em 2009 celebrou-se um acordo 

complementar no marco da cooperação econômica e técnica entre os governos, concordando 

com a necessidade de aprofundar as relações nos quadros das telecomunicações, informática e 

serviços postais, o que fez unir/aproximar o Ministério do Poder Popular para las 

Telecomunicaciones y la Informática de Venezuela ao Ministério do Comercio e ao 

Ministério de Indústria e Informação Tecnológica da China. Este acordo, em caráter de soma 

de intenções e abertura de possibilidades para crédito listado na tabela já apresentada e, 

sobretudo, aos IEDs das empresas chinesas, também é acompanhando por acordo para 

cooperação no quadro das Indústrias de ferro, unindo os ministérios do Poder Popular para las 

Indústrias Básicas y Minería (MPPIBAM) de Venezuela aos mesmos ministérios chineses no 

marco do comércio e da indústria apresentados. Ainda, sobre as ações bilaterais 

complementárias, ambos os governos acertaram o interesse no marco da infraestrutura civil, 

no setor de transportes, tanto para formulação e elaboração dos projetos necessários e 

interessados por ambos os atores por meio de um grupo de trabalho criado para orientar os 

órgãos executores nos projetos vindouros. Quanto ao Fundo de Financiamento Conjunto, 

ainda em 2009 executa-se uma atualização dos valores acordados um ano antes Como se 

observa:  

 

El monto del Fondo de Financiamiento Conjunto se ampliará de Seis Mil Millones 

de Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 6.000.000.000,00) a Doce Mil 

Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 12.000.000.000,00) a 

tales efectos, el valor aumentado de Fondo estará conformado por un préstamo 

adicional que otorgará el Banco de Desarrollo de la República Popular China al 

Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), por la cantidad 

de Cuatro Mil Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 

4.000.000.000,00), más la cantidad de Dos Mil Millones de Dólares de los Estados 

Unidos de América (US$ 2.000.000.000,00) aportados como la versión adicional por 

el Fondo de Desarrollo Nacional S.A. (FONDEN) de la República Bolivariana de 

Venezuela (VENEZUELA, 2009, p. 497) 

 

A atualização dos valores é um ato de central importância para o aprofundamento das relações 

entre os atores, o que ainda se soma aos interesses domésticos da China para o aumento do 

crédito na mainland a partir de 2009 como uma estratégia para incentivar o consumo como 

estratégia anticíclica frente aos efeitos negativos da crise financeira internacional. Há, por 

certo, um boom creditício chinês a partir de 2009, e o exemplo observado está dentro do 

quadro financeiro chinês com as determinações da Comissão Reguladora e do Conselho de 

Estado, conforme apresentado no capítulo anterior. Lembrando que estes valores são 
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acompanhados pela tabela já apresentada, tendo indicado 8 bilhões de dólares como expansão 

do crédito para o Fundo em dois atos no mesmo ano. Esses avanços no processo de 

relacionamento creditício entre os atores elevam esta relação para outra estrutura de 

entendimento a partir de 2010. Por meio de um novo acordo firmado em Beijing, China e 

Venezuela lançam o marco para cooperação econômica de longo prazo. Por meio deste novo 

quadro expõe-se uma serie de fundamentos para a relação entre os atores, além de estabelecer 

um mecanismo de reconhecimento mútuo para a cooperação financeira nas áreas de 

infraestrutura, desenvolvimento social, energia, mineração e agricultura. Listando o CBD 

como instituição central na construção do crédito e o Banco de Desarrollo Económico y 

Social de Venezuela de la República Bolivariana de Venezuela como o agente mutuário, 

firma-se o acordo marco para a venda do petróleo da PDVSA à China National United Oil 

Corporation – CNPC. Neste acordo, em 2010 define-se uma linha de crédito de 10 bilhões de 

dólares de uma soma máxima de 70 bilhões de dólares em um prazo de 10 anos, com a taxa 

de juros a ser avaliada pelos atores envolvidos no processo. E especificam: 

 

El Vendedor, en nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 

venderá petróleo crudo al Comprador (para el año 2010, no menos de 200.000 

barriles diarios; para el año 2011, no menos de 250.000 barriles diarios; para el año 

2012 hasta la fecha en la que las obligaciones bajo el Acuerdo de financiamiento 

hayan sido total e incondicionalmente cumplidas, no menos de 300.000 barriles 

diarios); el Comprador depositará el dinero por la compra de petróleo crudo 

directamente en cuentas colectoras abiertas y mantenidas por el Prestatario con el 

Prestamista; la porción correspondiente del dinero que se deposite en las cuentas 

colectoras se utilizará para pagar el Prestamista el capital, intereses y otros montos 

adeudados. Las autoridades legislativas y las autoridades ejecutivas venezolanas 

garantizarán a través del marco legal regulatorio designado, que la estructura de 

pago antes descrita cumpla las leyes venezolanas (…).Las líneas de crédito descritas 

en el Artículo III serán aplicadas para proyectos de envergadura en la construcción 

de infraestructura, desarrollo social, energía, desarrollo minero y agrícola en 

Venezuela, de los cuales por lo menos USD 4 mil millones y RMB 70 mil millones 

van a ser utilizados para proyectos de cooperación emprendidos por ambos países, 

en virtud de los acuerdos de financiamiento celebrados entre el Prestamista y el 

Prestatario (VENEZUELA, 2010a, p. 192) 

 

Forma-se, logo, o maior evento de financiamento em longo prazo da China com a América do 

Sul. Em um arranjo distinto do quadro de cooperação em longo prazo com o governo 

brasileiro, o acordo entre China e Venezuela expande-se para um arranjo mais próximo para 

um equilíbrio e evolução gradativa para o fornecimento do petróleo em um quadro maior de 

segurança. Ao governo e ao Estado venezuelano, o acordo firmado é sem precedentes, o que 

cria uma necessidade constante em se acompanhar este processo para avaliar as condições do 

desenvolvimento social econômico logrado.  
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Ainda em 2010, o governo da Venezuela acordara com o governo chinês um bônus de 

900 milhões de dólares para obra de infraestrutura em uma ação mista entre a CVP, filial da 

PDVSA e a CNPC em uma ação de aquisição da parte chinesa (40%) a fim de aumentar a 

produção petrolífera no bloco Junín 4 na faixa de exploração do Orinoco. Este acordo, a 

despeito da falta de referência ao conjunto creditício expandido conforme a constituição do 

Fundo, exemplifica outra face do processo de relacionamento da China com Venezuela no 

corte dos IEDs que também são de suma importância tanto para a Venezuela no eixo 

energético, como para os demais Estados sul-americanos guardados às suas especificidades 

(VENEZUELA, 2010a, 2010b).  

Em 2011 Venezuela e China concordaram em renovar o ato (TramoA e TramoB) de 

formação do Fundo a partir do momento que a primeira ordem de capital creditício em 4 

bilhões de dólares ter sido desembolsada em sua totalidade. Esta renovação dos valores 

recupera, ainda, a concordância na venda de 230 mil barris de petróleo ao dia para a CNPC. 

Ainda em 2001 um Swap entre os bancos centrais foi feita a fim de desenvolver um programa 

de formação de funcionários públicos sob a soma de 10 milhões de dólares (VENEZUELA, 

2011). Apesar do Swap não entrar como tema no regime de crédito/financiamento entre os 

atores, a prática para desenvolvimento de atividades comuns ao governo venezuelano destaca 

a importância construída pelo capital chinês e a densa dependência criada pelo governo da 

Venezuela em um período muito estreito. É um importante reforçar que a Venezuela sai de 

uma condição ausente para a circulação do capital creditício internacional/ocidental para o 

centro das relações com o capital chinês na América do Sul.  

No avançar das relações, em 2013 outro ato constitutivo tomou importância para o 

alinhamento da política no setor de hidrocarbonetos, petroquímico e de mineração. No 

desenvolvimento de um acordo marco regem-se as condições para promoção dos projetos dos 

setores listados. Destaca-se a recorrente menção a necessidade de elaborar e desenvolver 

projetos conjuntos entre as partes na faixa petrolífera do Orinoco, assim como gás natural e 

todo processo atrelado a prospecção e exploração, seja de petróleo ou gás na região. É por 

meio deste acordo marco que forma-se o quadro para novas linhas de crédito a partir dos 

setores listados e resumidos no quadro já apresentado  (VENEZUELA, 2013). No ano 

seguinte, um novo Swap é concordado para aplicação de 2.750 milhões de dólares em 

projetos do funcionalismo público venezuelano, o que representa muita curiosidade, dadas as 

recentes renovações dos fundos frente a renovação dos aportes de capital e, sobretudo, a 

eliminação das doações como plataforma de acordo/interesse entre as partes há algum tempo. 

No quadro das renovações do Fundo citado, em 10 de outubro de 2014 o governo 
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venezuelano anunciou o quarto protocolo de emenda sobre o Fundo de Financiamento 

conjunto. Este novo protocolo renova as linhas de crédito no quadro da compra do petróleo 

implicando a soma de 8 bilhões de dólares (somando TramoA e TramoB) com os 

investimentos de 4 bilhões somando também cada Tramo do acordo. Importa lembrar que 

desde as renovações de 2012/2013 fora criado um novo tramo (C) para o aumento do crédito 

sob o valor de 5 bilhões de dólares que se somou a mais 1 bilhão de dólares para contribuição 

ao FONDEN – Fundo de Desenvolvimento da Venezuela (VENEZUELA, 2014). 

A China e a América do Sul, a partir dos quatro Estados listados, têm contribuído para 

uma nova geografia do capital no sistema internacional. A se observar a relação do gigante 

Estado asiático com Argentina, Brasil, Equador e Venezuela, observa-se que os créditos 

desempenham desdobramentos distintos em cada espaço social-econômico. Com a 

apresentação desta construção e a preservação dos valores, é ainda preciso notar que, em 

termos relativos, a ordem creditícia chinesa assumiu uma titularidade na região sul-americana 

defronte aos projetos dos governos nacionais. Diferentemente das ações comerciais bancárias, 

os Policy Banks chineses atuam em uma plataforma de concordância bilateral, arregimentada 

pelos órgãos competentes que compõem as partes, tanto por meio dos ministérios quanto por 

meio dos bancos públicos e empresas públicas em participação. Conforme a tabela que se 

segue, observa-se a titularidade dos créditos chineses frente aos projetos nacionais 

apresentados. Mais de 70% da dos financiamentos dos projetos elaborados pelos governos dos 

quatro Estados mostram que a China se faz presente por meio do capital creditício concedido 

por CDB e CEXIM tanto pela motivação corporativa dos negócios, quanto pela função no 

projeto econômico-político da China.  

 

Tabela 26 China vs IFIS – Financiamento Comparado 

 
Fonte: autor a partir dos relatórios compartilhados e Inter-American Dialogue214 

 

                                                 
214 Período avaliado: IFIs entre 2001 e 2016; Policy Banks entre 2005 e 2015. 

Bancos Valor Percentual/Empréstimos

CEXIM 17,762 11%

CDB 99,550   60%

BID 28,88     18%

BM 18,54     11%

Total 164,732 100%

BID-BM 47,42     29%

CDB-CEXIM 117,312 71%

Total 164,732 100%
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Defronte aos créditos ocidentais, os casos de Equador e China não nos permite pensar 

em uma complementariedade de financiamentos entre a ordem creditícia dos bancos 

ocidentais e dos bancos chineses. Há, sobretudo, uma monocausalidade do avanço do crédito 

chinês que cumpre um papel singular para Equador e China. Junto a esta singular centralidade 

é preciso avaliar criticamente estes desdobramentos no quadro da sua condição qualitativa 

para o desenvolvimento destes Estados, assim como a razão da mainland para avançar na 

ofensiva creditícia reforçando o going out do capital chinês após 2009. Frente ao esforço 

composto e à organização dos dados dos capítulos 3, 4 e 5, a próxima ordem abrigará uma 

avaliação crítica dentro da Economia Política Internacional sobre a condição financeira do 

going out chinês e as implicações deste processo para o desenvolvimento sul-americano 

imerso em uma nova geografia do capital. 
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CAPÍTULO 7 OS DESDOBRAMENTOS ACERCA DOS MECANISMOS DE 

RESTAURAÇÃO DO CAPITAL 

 

Esta tese é organizada por um circuito de argumentos que labuta por expandir as 

discussões da Economia Política Internacional em um arranjo distinto. Essa distinção é 

construída por meio do materialismo histórico, método recuperado a partir dos escritos 

clássicos marxianos a fim de se eliminar o determinismo econômico, o qual tem sido central 

para a fatalidade temporal marxista. Essa fatalidade temporal reservou ao marxismo uma 

posição de pouco ou nenhum destaque para se discutir as mudanças sistêmicas desde o fim da 

Guerra Fria. Portanto, recuperar a essência do método marxiano é importante para uma nova 

tentativa a se discutir o sistema internacional a partir de um recorte político-econômico. Em 

recuperação dos argumentos já apresentados, importa lembrar que cada programa de pesquisa 

dentro das Relações Internacionais constrói as suas próprias fronteiras internas. Essas 

fronteiras vêm a determinar a forma consensual a se desenvolver cada programa, a partir da 

identificação das suas regras de demarcação para o progresso científico.  

Compreendendo as afirmações exploradas por Tickner e Waever (2009) ao longo do 

primeiro capítulo, não há um consenso global dentro da EPI e seria um grande insulto pensar 

que à EPI se reserva uma única forma e possibilidade de desenvolvimento em termos teóricos 

e metodológicos. Há uma filtragem social-geográfica ou geocultural para o desenvolvimento 

desta tese, assim como para a compreensão deste autor acerca da formação da EPI e sob a 

ciência desta condição buscou-se também re-historicizar o campo da EPI/RI por meio de uma 

discussão que vem a permitir lançar novos entendimentos acerca da relação da econômica 

chinesa sobre o mundo. Nesse sentido, a discussão acerca dos transbordamentos do capital 

chinês para a América do Sul se erguem no meio das diversas possibilidades do campo da 

Economia Política Internacional. Frente às regras internas do campo, as questões associadas à 

interação das questões políticas e econômicas são postas a partir da concepção sistêmica do 

neoliberalismo. E este paradigma internacional precisa ser defrontado com as novas práticas 

financeiras chinesas, as quais indicam um processo inicial provocativo à ordem sistêmica 

neoliberal. 

Conforme as questões apresentadas, a China representa uma condição sui generis 

dentro do capitalismo global. Não há traços ou paralelos que permitam alocar a China em um 

patamar comparativo em equivalência às outras nações asiáticas, ou demais nações em 

desenvolvimento dentro do sul global. A despeito de serem traçadas diversas linhas de 

entendimentos e semelhanças conformadas em um passado explorado comum, a China do 
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presente se distancia à sua própria condição político-econômica. Todavia, a condição sui 

generis da China não nos permite pensar em um isolamento dos seus modelos e eventos 

econômicos a criar uma condição que não permita avaliar e compreender como o governo 

chinês tem gerado implicações para outras nações, assim como desdobramentos dentro do 

sistema político-econômico neoliberal.  

É curioso pensar que no Séc. XXI e em menos de duas décadas a China migra de uma 

condição comercial de incertezas frente à América do Sul para uma condição resultados 

materiais já muito bem compreendidos ao presente, como o desequilíbrio na pasta comercial e 

a entrada de capitais nas contas sul-americanas. Por certo, a China é um significado de 

rotundas mudanças na imagem econômica da América do Sul, mas ainda não é permitido 

afirmar que a condição material do presente esclareça todos os efeitos que esta aproximação 

tem sido capaz de gerar tanto para a ordem econômico-financeira chinesa, quanto para o 

desenvolvimento de Argentina, Brasil, Equador e Venezuela. Como lembra Antonio 

Gramsci, a história é uma testemunha do presente, e a condição atual desta elevada integração 

chinesa com a América do Sul parte das primeiras mudanças na estrutura bancário-financeira 

da China, ainda na década de 1980.  

Afirmar e tratar a China e os Estados litados como espaços/níveis de análise só é 

possível a partir do entendimento do Estado como uma condição metodológica para se 

capturar uma totalidade material histórica que o circunda na relação dialética entre o local e o 

global. Esta dialética entre o local e o global precisa ser vista de forma histórica, ou por meio 

de uma dialética histórica, por compreender que as transformações sistêmicas vêm a 

acompanhar as mudanças nacionais em um espectro de ordem hegemônica, como também 

implica Gramsci. É por essas veredas que é possível compreender o Estado enquanto um 

agente totalizador do tempo e do espaço, capaz de congregar uma transformação dialética que 

ao mesmo tempo que implica em sedimentações de mudanças passadas, vem a determinar as 

condições para as transformações futuras. Doutra forma, reproduz-se um equívoco em avaliar 

Estado conforme uma leitura rígida não permitindo uma concepção ampliada desta estrutura. 

Relembrando Gramsci (2002a, p139. Q25§5) “a unidade histórica das classes dirigentes 

acontece no Estado e a história delas é, essencialmente, a história dos Estados e dos grupos de 

Estados”. E como já colocado, essa composição gramsciana permite aproximar-se da ideia de 

Estado que é nutrida por Milton Santos (2001) sendo esta uma forma que condensa formações 

sociais econômicas e dão ordens a elas por meio do quadro coercitivo diretivo e consensual 

presumindo as práticas aceitas em um dado período da história. Assim, defende que "os 

modos de produção escrevem a História no tempo, as formações sociais escrevem-na no 
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espaço". Estes registros permitem-nos defender que a observação sobre China, e sobre os 

Estados sul-americanos, expõem a possibilidade para a formação de um espaço que totaliza as 

condições atuais para a construção do processo formativo do capital, tendo em vista que é por 

meio dos Estados (ampliados) que se reproduz uma totalidade social de acordo com as 

determinações sociais, econômicas e políticas a cada momento da história. Essa observação é 

importante, pois se o modelo chinês de organização/securitização do capital vier a representar 

uma mudança social produtiva em caráter histórico, a América do Sul tem participado deste 

processo e, ainda, poderia avançar com esta relação político-econômica dentro do palco do 

neoliberalismo financeiro controlado da China. 

Iniciar esta pesquisa e esta condução de argumentos em EPI exigiu e permitiu a 

retomada da historiografia do Campo da EPI. Por certo é possível afirmar que o Campo da 

EPI tem migrado de uma condição de banalidades para uma possibilidade plural, combinando 

argumentos e métodos para afastar-se do mainstream cientificista. Os desdobramentos da 

proximidade China-América do Sul não permitem contemplar uma disputa, que se defende 

como superada acerca dos pedantismos das escolas intelectuais-geográficas do campo. Isso 

não subtrai a importância de se atentar para a não-reprodução de argumentos eurocêntricos e 

de um cunho científico exclusivista, como tem defendido Hobson (2012a, 2012b). Mas a 

composição historiográfica do campo, mais a busca pelo norte clássico do MH permite 

avançar por meio de uma análise crítica conciliativa a partir da aproximação Gramsci/Polanyi 

para se compreender uma parte do capitalismo global em um caráter inovador a partir dos 

arranjos financeiro-bancários da China. 

Investiga-se a China por meio de uma ordem metodológica do MH, e esta abordagem 

exige afirmar que o método apontado consiste em compreender o significado das relações 

sociais de produção e o modo social de produção no pensamento marxiano a fim de se 

compreender as transformações históricas. Nesse sentido, esta relação indica que a China é 

parte de um construto do capitalismo global e cumpre a este um papel de suma importância, 

dadas as proporções que a economia chinesa tem alcançado nas últimas décadas. Em outras 

palavras, a China é uma condição social produtiva da história do capitalismo global. E essa 

sua forma permite flexibilizar a excepcionalidade da sua condição sui generis que tem sido 

defendida. Em suma, esta condição representa o status ímpar das transformações do modo 

social de produção do capital dentro da China, o que não a isola da história, mas defende-se as 

condições de especificidades dadas a dialética apresenta na unidade de análise do Estado 

(ampliado) chinês e as transformações históricas do capitalismo global. E, reforçando as 

transformações históricas vividas, conforme Marx  (1985): “os mesmos homens que 
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estabeleceram as relações sociais de acordo com a sua produtividade material produzem, 

também, os princípios, as ideias, as categorias de acordo com as suas relações sociais. Assim, 

estas ideias, estas categorias são tão pouco eternas quanto as relações que exprimem. Elas são 

produtos históricos e transitórios”. A condição social produtiva chinesa, logo, pode ser um 

ponto de partida para se compreender os atuais arranjos transitórios da econômica política 

internacional em consonância às transformações internas e externas ao espaço social 

produtivo chinês. É por meio desta toada analítica que é preciso compreender que o 

neoliberalismo, enquanto um paradigma ocidental voltado à dinamização do capital, começa a 

encontrar um agente novo capaz de criar uma ordem singular de coordenação das expansões 

e/ou alavancagens financeiras. Este encontro que neste momento se inicia ainda é incerto 

frente aos concertos sistêmicos, mas ao presente já se reserva como um modelo novo para a 

ampliação do capital fictício em uma plataforma capaz de reconfigurar a geografia do capital 

no sistema internacional. 

A China é uma unidade resultante de um processo histórico e, ainda, é vetor de 

transformação da economia política na atualidade. Os atores político-econômicos chineses, 

em comunhão às estratégias político-econômicas do governo, têm permitido o acontecimento 

de uma complexa metamorfose do capital a criar desdobramentos em uma ampla ordem do 

sul global. É importante lembrar que a forma social-produtiva que a sociedade se organiza, ou 

o modo de produção que a conduz, apresenta-se por meio de sua identificação com os 

mecanismos de controle e de mudança, em caráter sempre social e produtivo para uma 

superestrutura social como um todo. Essa abstração acerca da condição social produtiva 

precisa ser sempre colocada para defrontar os rebentos da economia política chinesa, a qual 

combina um diálogo financeiro interessante entre a ordem social produtiva do capital 

creditício e a ordem social produtiva do capital produtivo. A singularidade da China permite 

observar uma unidade entre ambas as estruturas, que se firmam no papel desempenhado pelos 

Policy Banks, sobretudo o CDB, para que os vetores financeiros do capital portador de juros, 

e o vetor produtivo vinculado ao acesso às commodities possam criar uma soma que vem a 

fortalecer a economia chinesa na atualidade.  

Um fortalecimento das razões econômicas domésticas que permitem pensar nos 

impactos globais deste processo para a teoria e prática neoliberal, sobretudo à condição 

neoliberal financeira, como modus operandi para ampliação do capital por meio da expansão 

creditícia. É nesse sentido que esta tese segue a trilha dos argumentos marxianos acerca da 

metamorfose do capital, formada por uma estrutura produtiva fictícia com variâncias sobre 

estrutura real produtiva. Esse cenário é ainda mais robustecido conforme as inovações 



331 

 

voltadas à securitização das práticas financeiras por meio dos financiamentos no setor de 

infraestrutura. Esse cenário, como observado nas discussões apresentadas, combina a ficção 

do capital por meio de uma materialização em financiamentos no setor de infraestrutural, 

permitindo o reforço de uma condição social-produtiva a revigorar a condução financeiro-

neoliberal em um mecanismo de controle ou coordenação. Entretanto, a se observar a dialética 

do setor bancário-financeiro chinês nota-se um diálogo pragmático com o consenso neoliberal 

financeiro ocidental, o qual permite uma primária emulação e uma secundária transformação 

que se dá a partir da criação dos mecanismos de controle e coordenação (CRBC e NDRC) 

dentro do governo. 

É em função da importância em se pensar o neoliberalismo conforme uma qualidade 

de um modo social produtivo que é preciso compreender que os créditos chineses para a 

América do Sul importam para além da sua condição bilateral, ou vem a extrapolar as 

demandas singulares dos atores envolvidos na materialização dos financiamentos 

apresentados no capítulo 7. Carece de lembrar que para Marx a prática do crédito assegura 

uma singularidade na formação do processo do capital. Para o autor tem-se “uma esfera mais 

elevada do processo de produção social, e é regida por leis muito distintas (...) nos países em 

que o crédito não está desenvolvido, como na China, o papel-moeda de curso forçado aparece 

no momento oportuno” (MARX, 2008, p.153). É curioso observar essa colocação do autor, 

conforme os capítulos apresentados, que a 4 décadas atrás esta lógica de acumulação era 

oportuna, mas a partir do momento que o governo chinês vem a criar os modelos de 

financiamento apartados da condição plena das receitas fiscais do Estado, o desenvolvimento 

do crédito permitiu a partir dos anos 2000 acelerar a circulação de capital dentro e fora da 

mainland. Pode-se defender que a condição concreta-material econômica chinesa é uma 

síntese de diversas determinações, das quais o governo chinês e as suas instituições vem a 

cumprir uma relação de profunda interação com o capitalismo global. Importa lembrar que a 

concepção do elemento concreto, ou da realidade social produtiva, em Marx, parte do 

processo metamorfoseado da economia com a sociedade, ou das estruturas produtivas com a 

sociedade.  

A síntese desse processo indicado seriam os modos sociais de produção. Tem-se a 

parte material do concreto, uma vez que o modo sintetiza o tempo dado de uma forma social 

produtiva, a qual coordena as escolhas e as relações da sociedade por meio da reprodução dos 

consensos e das contradições às suas qualidades. É nesse sentido que a prática econômico-

financeira da China, por meio da sua expansão via acordos políticos assegura uma condição 

para a circulação do capital que é exigida a todo e qualquer espaço social produtivo em 
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elevada financeirização. Apesar de ser exigida em todo e qualquer espaço, apenas na China 

figura se materializar em função das condições sociais da sua formação histórica. Se Marx 

argumenta que as categorias econômicas são meras expressões teóricas ou abstrações das 

relações sociais de produção, o que vem a importar em sua condição material é a composição 

das relações sociais em diálogo às forças produtivas. Na China, as forças sociais produtivas, 

no palco financeiro, integram um arranjo institucional em diálogo com o interesse do governo, 

e não há uma pluralidade em um palco de uma sociedade civil similar às praças financeiras 

internacionais/ocidentais. O que ajuda a expressar esta ordem perpassa pela simplicidade do 

SBS chinês, o qual é coordenado pela CRBC e não permite apresentar um amplo nível de 

intermediação financeiro, o qual é análogo ao SBS ocidental, como apresentado pelo FMI. 

Pensar essa ordem sob a prática econômico-financeira chinesa exige pensar a condição 

para uma inovação ou uma reprodução social produtiva à luz da ordem financeiro-neoliberal. 

Lembrando que a ordem financeiro-neoliberal pode ser acessada tanto pelas exigências 

criadas pela materialização do capital portador de juros, como discutido no capítulo 4, e/ou 

conforme as expressões políticas criadas para o consenso neoliberal também no sistema 

internacional. Frente a esta preocupação é relevante retomar Marx, que diz: “O moinho 

movido pelo braço humano nos dá a sociedade com o suserano. O moinho movido a vapor dá-

nos a sociedade com o capitalista industrial” (MARX, 1985, p.106). E este mesmo moinho 

voltado à impulsão do capital portador de juros cria uma ordem interessante, a qual vem a 

expandir-se em caráter distinto e a pressionar a ampliação do capital a condições e formas 

mais complexas, conforme defende Harvey. E uma das formas possíveis para se organizar 

essa discussão é a relação entre os microprocessos da transformação financeiro-bancária 

chinesa com as macroforças no sistema capitalista sob a qualidade das finanças neoliberais. A 

partir deste diálogo é possível compreender se a postura financeira chinesa é um passo 

histórico dentro da cadência neoliberal a fim de reforça-la/restaurá-la, ou a fim de desafiá-la. 

Todavia, a condição presente demarca a China como o posto bancário único capaz de 

prover para a América do Sul uma soma de capital conforme a demanda de cada Estado 

nacional. O sexto capítulo da presente tese explora como energia, transporte e mineração 

compõem uma tríade infraestrutural capaz de sanar uma dupla demanda na relação sino-sul-

americana. A primeira demanda parte dos Estados sul-americanos apresentados. São 

demandas voltadas às necessidades dos Estados da região em avançar com ações no marco do 

processo de desenvolvimento econômico de cada, como expressado pelos financiamentos no 

setor hidroelétrico equatoriano por exemplo. Somada a essa querela, a China conforma a sua 

demanda por meio da necessidade de acesso a recursos energéticos e ainda à necessidade de 
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circular o capital por meio de novos projetos para que o modelo de equidade e desempenho 

bancário doméstico continue a gerar resultados positivos para o governo. Há uma 

complementariedade econômica muito interessante entre China e América do Sul, a qual é 

movida para um grau de desenvolvimento desigual entre os atores apresentados,  a julgar que 

esta condição desigual é uma condição primária para a circulação do capital e para a 

sobrevivência do sistema capitalista. Mas qual a implicação deste processo localizado para o 

capitalismo global? 

 

7.1 Uma revolução ou uma restauração? 

 

Entre Revolução e Restauração as ideias de Antonio Gramsci e Karl Polanyi passam a 

transitar no tempo. Como já apresentado, a principal preocupação de Gramsci remete-se às 

condições faltantes para a construção da revolução socialista ou a construção da sociedade 

regulada na Europa continental-ocidental defronte aos exemplos históricos dos dois tipos de 

sociedade que haviam concluído o seu processo revolucionário. A revolução em Gramsci 

precisa ser lida por meio da condição clássica do materialismo histórico, o qual se volta à 

atenção sobre as alterações nas formas sociais produtivas que vem a organizar a sociedade 

como um todo. Esta é uma breve composição acerca do sentido revolucionário. Pelo lado 

Polanyiano expõe-se com muita clareza a construção revolucionária britânica, criando uma 

composição orgânica para a formação de um capitalismo doméstico, voltado às 

transformações sociais institucionais a envolver a transformação ampliada do Estado. O mais 

interessante é observar que as condições revolucionárias de algumas sociedades foram 

emuladas por outras a desenvolver um capitalismo tardio. Este capitalismo tardio é fruto de 

uma dialética entre as transformações sociais produtivas domésticas com o ambiente 

internacional, sabendo que para Gramsci o internacional vem a reagir em caráter positivo 

sobre as relações políticas domésticas. É por isso que o autor defende que o ponto de partida 

são as relações sociais produtivas para entender o internacional, lembrando a posição central 

das sociedades que realizaram a revolução e aquelas que se adaptaram a tais contextos, visto 

que “do mesmo modo como, em certo sentido, num determinado Estado, a história é a história 

das classes dirigentes, assim também, no mundo, a história é a história dos Estados 

hegemônicos” (GRAMSCI, 2007, p.320. Q15§5).  

A história é a história dos Estados hegemônicos, a qual é formada em uma perspectiva 

que não segue a presunção necessária de uma supremacia em âmbito global. O papel 
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consciente de uma classe dirigente, em termos domésticos, é arregimentar o meio para a sua 

perpetuação em termos políticos e econômicos, o que permite discutir a existência de pilares 

de uma classe financeira internacional em função das instituições que arregimentam as forças 

sociais produtivas e elaboram um sentido de classe, em termos orgânicos, no âmbito 

sistêmico. No quadro clássico gramsciaciano é o que se observa com o exemplo gramsciano 

acerca da unificação dos Estados de capitalismo tardio sem a presença de um vetor 

revolucionário de tipo jacobino, como a Itália. Por certo, esta preocupação gramsciana acerca 

da construção da história permite pensar a existência de Estados (ampliados) que 

desenvolveram um quadro revolucionário, criando as bases para a reorganização social-

produtiva em um dado espaço, assim como um quadro revolucionário-restaurativo, capaz de 

recuperar o caminho hegemônico construindo possibilidades de mudança sem, de fato, alterar 

o processo prático de formação do modo social produtivo vigente. Frente a essas ideias, 

reforça-se retomando uma construção já apresentada: 

 

o fato hegemonia pressupõe indubitavelmente que se deve levar em conta os 

interesses e as tendências dos grupos sobre os quais a hegemonia será exercida; que 

se forme certo equilíbrio de compromisso, isto é, que o grupo dirigente faça 

sacrifícios de ordem econômico-corporativa. Mas também é indubitável que os 

sacrifícios e o compromisso não se relacionam com o essencial, pois se a hegemonia 

é ético-política também é econômica; não pode deixar de se fundamentar na função 

decisiva que o grupo dirigente exerce no núcleo decisivo da atividade econômica 

(GRAMSCI, 1991, p.33). 

 

 

Acerca da forma na qual o capital é organizado em âmbito global, se preocupar com os 

interesses e as tendências que vinculam à hegemonia é o nexo formal para se compreender 

uma condição de reforço da ordem hegemônica ou a indicação das possibilidades de 

mudança. Ainda é cedo colocar que as forças sociais produtivas da China na ordem financeira 

estão para desafiar as forças sociais produtivas financeiras ocidentais. É por isso que precisa 

ser elaborada uma maior atenção e importância às formas que China vem a se pronunciar ao 

sistema internacional em caráter econômico político. A engrenagem principal do capitalismo 

em âmbito mundial precisa ser avaliada para se compreender a sua contribuição para uma 

ordem vigente ou para uma mudança de eixos que podem impactar na construção 

revolucionária que Gramsci apresenta. Esta tarefa não é simples e tampouco objetiva. Como 

apresentado nos capítulos anteriores, a condição social-histórica chinesa cria uma plataforma 

de contradições formada por possibilidades e limites interpretativos sobre o seu papel para a 

qualidade neoliberal do modo social produtivo do capital vigente no sistema internacional. Ao 

mesmo tempo que a China se aproxima do regime financeiro neoliberal a concordar e a filtrar 



335 

 

as práticas e os consensos apresentados pelo FSB e o Regime da Basiléia, também moderniza 

a prática financeira com um modelo de securitização que lhe é próprio e ausente no eixo 

ocidental. A razão desta relação precisa ser tratada em, ao menos, duas possibilidades: a 

primeira em função do fortalecimento do modelo financeiro neoliberal a partir das 

capacidades chinesas, o que conformaria um inicial processo dentro de um contramovimento 

restaurativo neoliberal no sistema internacional; a segunda possibilidade apresenta o modelo 

chinês como uma afronta e uma inicial transformação do modo social do capital, em sua 

qualidade financeira, por meio de um neoliberalismo controlado. Enquanto o primeiro ato 

representaria uma restauração sistêmica, o segundo ato indicaria uma condição transformativa 

de cunho hegemônico, pois pensando que as relações internacionais seguem as 

transformações sociais-produtivas, o modelo chinês, em longo prazo, teria a capacidade de 

alterar o sistema internacional em termos hegemônicos. 

É preciso se atentar para o peso da China na economia mundial. A despeito das 

análises estadocêntricas acerca das hegemonias históricas defenderem que novos modos 

político-econômicos trazem novas ordens hegemônicas, vide Arrighi, é preciso ter cautela e 

avaliar a China criticamente. Os passos dados pela grande economia chinesa por meio das 

estratégias do governo podem indicar caminhos distintos, inclusive um caminho para dentro 

da ordem vigente.  É bom retomar a síntese presente a partir do 18 Brumário, a dizer que: “1 – 

nenhuma formação social desaparece enquanto as forças produtivas que nela se 

desenvolveram encontrarem lugar para um ulterior movimento progressista; 2 – a sociedade 

não assume compromissos para cuja solução ainda não tenham surgido as condições 

necessárias, etc”. Este breve fragmento marxiano preza pela cautela para se pensar as 

transformações históricas. E avaliando a China a partir de uma condição social produtiva, a 

pensar a importância das principais forças produtivas a partir do Governo central, ainda não é 

possível afirmar que haja uma condição propícia a um movimento progressista, ou até mesmo 

voltado à superação de uma antítese sobre o metamorfoseamento do capital em uma linha 

financeiro-neoliberal. Mas quais os fatores chineses destacam-se para exigir tamanha cautela? 

Os fatos vinculados à modernização financeiro-bancária na China se amalgamam e 

criam um painel de incertezas sobre a condição chinesa na economia mundial. O primeiro 

ponto a se observar, como discutido no capítulo 5, é o caminho da modernização bancária da 

China concomitante à alteração do status da ordem político-econômica do Estado passando de 

um Socialismo de Mercado na década de 1990, para uma Economia de Mercado nos anos 

2000. Essa colocação invoca o ceticismo Polanyiano contra os princípios de qualquer ordem 

social que possa ser pensada a partir de um regimento exógeno à própria sociedade. Não há 
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nada mais burguês que a construção de um status econômico-político no cerne de qualquer 

estrutura pendular aos ditames do mercado. Economia de Mercado e Sociedade de Mercado 

são aberrações institucionalizadas socialmente, conforme a leitura polanyiana.  

Institucionaliza-se uma condição social produtiva subtraindo as razões sociais para a 

organização da própria sociedade. É um paradoxo, sobretudo à China. Seria um equivalente a 

um processo de autopunição criado e institucionalizado pela sociedade. Todavia, essa 

concepção autopunitiva é apenas uma metáfora daquilo que se apresenta como uma razão 

corporativa que esvazia a condição social-humana para a organização da sociedade e de todos 

os seus frutos. Um paradoxo ganha mais espaço nessa bizarra construção que é exposta por 

Polanyi quando um governo socialista subtrai a condição plena de sociedade por uma 

estrutura externa a esta sociedade a fim de regular as suas ações e interações. Por mais que 

não haja uma plena sociedade de mercado na China, é permitido afirmar que esta plenitude é 

irreal a qualquer condição ou espaço social produtivo, mesmo sob os intentos da vanguarda do 

neoliberalismo no ocidente. A construção social-institucional da organização social produtiva 

é um ponto de partida para se compreender como uma sociedade se organiza, mesmo que uma 

determinada sociedade venha a negar a condição humana para a construção deste processo. 

Apesar das diretivas do BID e do FSB sempre prezarem por ambientes econômicos com uma 

ordem governada por razões utilitárias corporativas, na essência há apenas um modelo social 

produtivo distinto capaz de gerar resultados afora um objetivo social-econômico, defendendo 

algo em um mote econômico pleno que seria resguardado às suas regras naturais. 

Como já afirmado Gramsci e Polanyi se comunicam acerca da condição substantiva 

que é dotada a economia. Não há possibilidade de subtrair as relações sociais em práticas que 

partem de uma estrutura que forma a própria sociedade, como a economia. Gramsci se afasta 

da concepção burguesa de uma sociedade utilitária que cria as condições apartadas para uma 

prática econômica que garanta liberdade e individualidade sem ações colaterais neste 

processo. O autor chega a argumentar que “é um fato de vontade consciente dos próprios fins, 

e não a expressão espontânea, automática, do fato econômico. Portanto, o liberalismo é um 

programa político, destinado a modificar, quando triunfa, os dirigentes de um Estado e o 

programa econômico do próprio Estado; isto é, a modificar a distribuição da renda nacional 

(GRAMSCI, 1991, p.32). Enquanto Harvey afirmava o neoliberalismo como um projeto 

político, Gramsci defendera o liberalismo como um programa político a alterar o programa 

econômico do próprio Estado. Algo que ainda poderia ser justaposto é a condição 

internacional do programa político neoliberal em alusão aos demais programas políticos de 
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ordem político-econômica, conquanto o fim de cada qual para a celebração de uma ordem 

hegemônica em âmbito global. 

Junto aos desafios de Gramsci à ideia da economia de mercado/sociedade de mercado, 

Polanyi é mais rigoroso com as críticas por defender que a economia é uma célula formada 

pela sociedade e não o contrário. Polanyi explora um arranjo em análise histórica pelo qual se 

torna impróprio elaborar uma defesa da economia enquanto esfera apartada da sociedade, com 

uma condição natural a essa própria esfera. A unidade Gramsci/Polanyi permite compreender 

que a condição atual para a circulação do crédito no sistema internacional é uma condição 

social-histórica dotada de razões políticas, a qual determina as ampliações da economia não 

em função plena da ordem estruturante econômica, conforme defendidas razões naturais 

internas, mas em função da condição social produtiva que a condiciona frente a outras 

possibilidades. Conforme já defendido, tem-se um mecanismo de produção de riquezas que 

saqueia toda e qualquer condição substantiva da sociedade, o qual é defendido como uma 

ordem eficiente e apartada das interferências sociais, mas a causar danos sobre os rebotalhos 

de sociedade que ainda se sustentam em um período da história tão pitoresco em função das 

densas expropriações orquestradas pelo capital financeiro. Porém, deve-se pensar que a 

liberdade dada e construída ao capital líquido também é uma construção social-produtiva e, 

por meio de uma lente gramsciana/polanyiano constata-se que tanto a desregulação quanto a 

regulação econômica são orquestradas em termos sociais históricos. Por isso o modelo de 

securitização financeira da China é um fato histórico totalizante, o qual agrega tanto as 

conjecturas neoliberais financeiras sistêmicas, como as transformações institucionais do 

governo voltadas ao interesse político para fortalecer o Estado economicamente.  

E por meio dessas possibilidades, o modelo chinês é algo que também pode vir a 

reforçar a estrutura global financeiro-neoliberal, dada a sua constante nota na ampliação do 

capital em semelhança ao processo desenvolvido no ocidente a partir da construção da ordem 

neoliberal financeiro-hegemônica forjada desde a década de 1970, enquanto a China sequer 

apresentava um setor bancário moderno. É possível observar como a localidade das 

transformações chinesas se comunica com as macro-transformações neoliberais entre as 

décadas de 1990 e 2000. Todavia, do desenvolvimento da ordem financeiro-bancária ao 

processo de internacionalização via going out do capital chinês, não é permitido pensar ou 

defender uma relação causal a partir do internacional para as mudanças domésticas na China. 

A China, enquanto Estado (ampliado), é um componente que totaliza as transformações 

econômicas históricas, mas não reflete uma completude prática a este respeito. Uma breve 

avaliação sobre a regulamentação das finanças chinesas frente às demais finanças asiáticas 
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indica este paradoxo, o que ainda mais se tolhe compreendendo que, neste mesmo período, a 

China organizou um modelo de securitização de crédito que permitira a ampliação do sistema 

bancário, a se tornar o combustível necessário para a ampliação produtiva chinesa. Nesse 

sentido, enquanto pelo mecanismo de survelliance global a China se distanciava dos registros 

macroeconômicos neoliberais, domesticamente criara um modelo para executar a ampliação 

do capital financeiro por meio de investimentos em infraestrutura acompanhando 

posicionamentos do Fundo Monetário Internacional, como destacado no capítulo 5. Frente a 

este paradoxo é possível afirmar que os desdobramentos da ordem político-econômica chinesa 

se compõem como um tema de grande política, em termos gramscianos. O desenvolvimento 

tardio da estrutura político-econômica chinesa se comunica com as transformações 

internacionais e, neste momento, pode transformar a própria estrutura internacional. Por isso 

pensar a China na atualidade implica refletir sobre as transformações históricas sistêmicas. 

Algo que demostra as transformações no elo local/global parte das extensões do 

capitalismo chinês a outras regiões, principalmente a América do Sul. Estas extensões são 

organizadas em três práticas gerais para além da ordem comercial: O Investimento Externo 

Direito; os empréstimos para o desenvolvimento infraestrutural, garantidos por meio dos 

recursos naturais da região; os swaps de câmbio internacionalizam o RMB via cooperação 

entre Bancos Centrais. São três práticas que sequer se distribuem em 10 anos de proximidade 

chinesa, mas tem gerado transformações locais de suma importância. Entretanto, da 

comunicação entre as transformações locais com as questões sistêmicas, as ações creditícias 

chinesas são uma parte de um arranjo complexo que permite compreender os efeitos dessas 

práticas localizadas na organização do neoliberalismo em termos sistêmicos. 

Todavia, é preciso compreender os alicerces destas práticas para depois compreender o 

significado da relação da China com outros espaços sociais econômicos. Por isso as 

atualizações bancário-financeiras chinesas, distribuídas em quaro décadas, são a face oculta 

de um quebra-cabeça político-econômico que permitem acessar as condições das ações 

chinesas no âmbito internacional.  Nesses termos, defende-se que o momento analisado é um 

resultado do aperfeiçoamento na agenda prática da economia financeira e produtiva da China. 

Sabendo que este aperfeiçoamento converteu a economia chinesa em um elo de sobrevivência 

para o sul global, principalmente após 2005 quando a China internacionaliza o seu capital 

creditício com financiamento em infraestrutura. Algo de extrema importância para a América 

do Sul conforme os dados apresentados no sexto capítulo com foco em Argentina, Brasil, 

Equador e Venezuela. A despeito das diferenças encontradas nos fins dos atos bilaterais, os 



339 

 

financiamentos concedidos formam uma agenda nova, a qual permite defender a ideia de que 

uma nova geografia do capital tem sido organizada. 

Como foi apresentado, a China emulou um desenvolvimento do setor bancário-

financeiro em proximidade aos acontecimentos neoliberais econômicos no quadro ocidental. 

Formou-se um denso ciclo de crédito por meio de um mecanismo de securitização dos bônus 

bancários atrelados aos empréstimos conforme direção e observação dos organismos de 

governo que formam o Estado a partir o Conselho de Estado, o PBOC e a CRBC. Essa 

relação é bem exposta por Breslin (2007) a defender que a China se integra à Economia 

Global porque os tomadores de decisão dentro do governo compreendem que esta estratégia 

cumprem os objetivos políticos do Estado. E essa integração não presume apenas uma relação 

comercial e acordos bilaterais para financiamento e investimentos. Agrega-se a esta linha o 

entendimento aos Acordos da Basileia (I, II, III) a partir do papel desempenhado pela CRBC 

como instituição que determina a ponte entre as determinações neoliberais-financeiras globais 

e a prática da ordem bancário-financeira na China. Importa também lembrar que o governo já 

havia listado os entendimentos do Core Principles for Effective Banking Supervision em 

1996. E neste trânsito, da governança corporativa aos índices de equidade de capital dos 

Bancos Comerciais, a China vem a apresentar uma convergência que é filtrada conforme o 

interesse do Governo. Quando se observa o momento de evolução/desenvolvimento do 

sistema bancário chinês, entre 1978 e 2006 (momento das IPOs nos Bancos Comerciais) nota-

se dois grandes quadros: o primeiro voltado aos ajustes para tornar o crédito uma ação 

comercial doméstica; e o segundo com a expansão do crédito em uma plataforma global 

dentro do projeto político do governo chinês. É dentro desse quadro de desenvolvimento 

bancário que a China migra de uma estrutura monobancária para uma plataforma financeira 

internacionalizada, a qual congrega a soma Bancos Estatais Comercias, Joint-Stock 

Commercial Banks, Policy Banks e Trust Companies em um arranjo controlado pelo PBOC e 

pela CRBC, a fim de manter do processo de securitização creditícia dentro do circuito 

financeiro-bancário do Estado em orientação comercial. 

Pode-se argumentar que China, por meio das instituições do governo, desenvolveu um 

modelo financeiro neoliberal com a condição de survelliance própria necessária para evitar os 

cassinos financeiros, os quais são criados por meio da ampla participação de agentes 

intermediários que garantem a expansão de crédito/investimentos assim como do risco. 

Todavia, algo que permite afirmar que a China se desenvolve por meio de uma finança 

neoliberal é a condição necessária do Shadow Bank System presente no espaço social 

produtivo chinês. O SBS é um resultado do avanço da ordem produtiva financeira sobre a 
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economia real e tem sido a ordem primária de desenvolvimento da força produtiva das 

finanças transnacionais neoliberais desde o fim do Sistema Bretton Woods. Para se avaliar a 

condição neoliberal de uma economia, além das questões tradicionais pensadas entre os 

termos indicados por Scholte e Harvey, é preciso avaliar a existência e a expansão do SBS 

frente a economia real de um Estado. Na China, assim como no ocidente, a criação do SBS 

partiu de um combinado de necessidades entre o gerenciamento dos créditos pobres (NPLs) e 

a condição limitada do crédito que fugira ao hall de contemplações dos Bancos Comerciais ao 

longo da década de 1990. E dentro dessa criação por demanda interna o CDB, que hoje 

internacionaliza financiamentos, é parte fundadora desse sistema no quadro de administração 

dos NPLs. A grande questão é que os NPLs se tornam um combustível financeiro em um 

modelo para expansão do crédito, criando as condições e as necessidades para a China 

internacionalizar o seu capital. O CDB nasce como um grande intermediador financeiro e 

posteriormente passa essa sua condição para novos produtos e veículos de intermediação, 

como as AMCs e as trust companies. Como já afirmado, o SBS chinês é um construto 

material das inovações institucionais e financeiras vividas pelas organizações financeiras 

chinesas e pelos corpos econômicos governamentais, a partir da necessidade de se mover o 

Estado à frente do modelo socialista do passado. E essa condição/necessidade permitiu a 

China entrar na prática financeira-neoliberal por meio de um mecanismo de controle que vem 

a permitir uma centralização da securitização do crédito que permeia a sua rede bancária 

estatal comercial/política. Esse resultado é um fruto histórico e representa uma transformação 

social produtiva enquanto a China desenvolve um o controle mínimo sobre práticas 

neoliberais, dadas as capacidades institucionais de regulamentação e cobertura do governo 

para que o mecanismo de crédito nunca cesse. 

Enquanto o ocidente evoluiu em práticas de intermediação financeira como mortgage-

backed securities (MBS), Collateralized Mortgage Obligations (CMO), asset-backed 

securities (ABS) e special investment vehicles (SIVs), a China lançou um modelo de 

reciclagem de créditos podres a partir da criação de um Policy Bank para o Desenvolvimento: 

o CDB. E posteriormente criou uma AMC destinada a cada banco comercial para criar a 

unidade derivativa controlada a fim de evitar o acúmulo dos empréstimos podres/perdidos. Na 

China esse processo que nasce da necessidade de se evitar um contágio por ataques 

especulativos à condição bancária foi transformado em um modelo financeiro-neoliberal 

controlado para a expansão do crédito. E neste sentido é preciso argumentar que o SBS da 

China é a representação máxima da sua condição financeiro-neoliberalizante. A despeito da 

sua condição sui generis na China, o SBS é um produto das finanças neoliberais em âmbito 
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sistêmico, o qual permite a criação de um mecanismo de expansão do crédito criando um 

falso mecanismo para criação de produtos a gerar riqueza com um combinado de novos 

investimentos em bônus bancários, os quais criam segurança nesta expansão. A China o 

executa e o CDB é a pedra angular de todo o Sistema, pois a partir do papel desempenhado 

pelo Banco na década de 1990, outros arranjos foram formados. E observar que após 2009 o 

PBOC e a CBRC lançam o sinal positivo para a expansão do crédito, o CDB vem a se 

internacionalizar com muito mais vigor em ações de infraestrutura indicando algo 

representativo que ajuda ainda mais a compreender esse processo. Após 2009 a América do 

Sul é inundada pelos financiamentos chineses. Em um momento de crise, para não dragar a 

composição dos bônus emitidos anteriores à crise imobiliária a China cria uma nova etapa de 

expansão creditícia, a qual insere a América do Sul em uma nova geografia do capital. 

O SBS na China ou em qualquer outro espaço social produtivo é um complemento à 

estrutura bancária titular. E ainda é uma ferramenta alternativa de crédito que tem sido 

fortalecida desde a década de 1970. Mas é sempre oportuno lembrar que a despeito das 

práticas chinesas cumprirem fins equivalentes de outros SBS, o quadro chinês é distinto em 

função dos mecanismos de controle que permitem o Governo utilizar o próprio espaço do 

SBS para fazer avançar as estratégias políticas de desenvolvimento. Por isso na China há um 

modelo de crescimento com um SBS em equilíbrio/controlado, tendo em vista a normativa da 

CRBC aos Bancos que não permite emprestar mais que 75% dos depósitos e poupanças. Essa 

pressão/restrição por outro lado leva aos meios de busca de crédito para o SBS, os quais não 

podem ser representados por outros produtos/serviços que não as trust companies e os WMPs. 

Assim, força-se a prática do Interbanking Lending no mercado Chinês, como discutido no 

capítulo 5. Isso só ocorre porque é interesse do governo fomentar uma estratégia financeira-

bancária com um índice de derivação controlada, como apontado por Li e Zhou (2016). 

A engrenagem financeira da China exige uma constante expansão creditícia. Mas não 

qualquer tipo de empréstimos a ser contemplado. Como discutido nos capítulos anteriores a 

condição do setor de infraestrutura permite um novo avanço do capital em busca da sua 

salvação criando novos produtos comercializáveis, ou commodificados conforme a lógica 

polanyiana. Algo que explica essa commodificação é a criação dos bônus bancários conforme 

a expansão creditícia do setor, o que a partir da entrada na OMC são representadas pelas 

novas linhas de crédito sustentadas pela mágica construção dos passivos bancários em 

produtos de investimentos dos próprios bancos que passam a ser securitizados em novos 

investimentos/financiamentos para projetos dentro e fora da China. Como já afirmado, esta é 

uma engrenagem que mantém um sistema em contínua expansão, pois a cada momento são 
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encontrados mais incentivos para a expansão do crédito em diálogo com os objetivos políticos 

do governo.  

Conforme essa colocação, por que é tão necessário o contínuo processo de expansão 

creditícia? Uma resposta simples a essa provocação é a liquidez que mantém o espaço social 

produtivo em indução e, conforme Li e Hsu (2013), condiciona o sistema bancário-financeiro 

a trilhar uma prática neoliberal à realidade chinesa, ante o processo de securitização-

capitalização interno. E para o equilíbrio constante, os projetos em infraestrutura são centrais, 

dadas as condições de longo prazo de retorno, o que permite resguardar o crédito do presente 

com produtos novos e com uma maturação distinta da realização material produtiva do 

presente. Entretanto, para que esta esfera seja equilibrada há sempre a necessidade de se 

expandir e investir conforme a emissão de bônus nos empréstimos correntes. E todo esse 

processo teve como ponto de partida a crise dos bad loans de 1993/94 a qual transformou o 

CDB em um grande intermediário financeiro a fim de atenuar os efeitos do NPLs sobre a 

estrutura bancária do Estado.  

A expansão do crédito exige um mecanismo de controle de risco. Enquanto no 

ocidente esse mecanismo é realizado por meio da criação de novos produtos e pela 

participação de um número infindável de intermediários, a China parece ter encontrado a sua 

forma neoliberal-financeira com o controle sobre os níveis de derivação. O vetor de 

securitização é criado por meio da commodificação da terra, a qual cria uma derivação do 

crédito por meio da emissão de bônus. Por meio do LGFV Model - Local Government 

Financing Vehicles a China, antes de 2006, elaborou um modelo avançado para permitir a 

expansão creditícia conforme a garantia dos governos locais presas a terra. Isso permitiu criar 

um mecanismo que leva a ocorrência do mercado de bônus atrelados aos investimentos em 

infraestrutura precisar da constante liquidez para se auto equilibrar. Como discutido no 

capítulo 5, o bônus emitido ao crédito assegurado pelo mecanismo de risco é adquirido por 

uma parte ou um shareholder. Este shareholder (dentro do mercado bancário) cria a 

expectativa de retorno por meio da participação ou capitalização bancária. Nesse cenário, a 

saúde da produção desta liquidez exige a expansão creditícia a fim de renovar as emissões e 

combiná-las em empréstimos futuros, os quais ampliam a liquidez pela arrecadação 

apresentada com juros que acompanham as taxas comerciais. A partir do momento que o 

CDB internacionaliza os financiamentos há uma similaridade quanto ao processo de 

securitização doméstico em função dos acordos no quadro de energia e minerais. Entretanto a 

segurança desses empréstimos, apesar de manterem-se no quadro da infraestrutura, cumpre a 

condição e/ou necessidade de securitização da China sobre os produtos primários, sobretudo o 
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petróleo e o minério. Em suma é possível afirmar que na China há uma integração produtiva 

das finanças que somam os Policy Banks e os Bancos Estatais-Comerciais, os produtos 

financeiros dos empréstimos, os principais shareholders e as trust companies, e as empresas 

estatais. E à frente da regulação dessa ordem neoliberal de derivação e securitização creditícia 

para a capitalização-resgate dentro do sistema encontram-se os organismos do Governo no 

quadro bancário-financeiro: Conselho de Estado, PBOC e CRBC.  

Este arranjo bancário-financeiro é a estrutura a ser avaliada para se compreender a 

condição da qualidade neoliberal do modo social produtivo do capital. Há algo de grande 

importância dentro do mecanismo de securitização do crédito no modelo chinês que alude à 

preocupação de Polanyi acerca do processo de commodificação das estruturas sociais. 

Polanyi, em a Grande Transformação, afirmou que a reorganização das estruturas sociais em 

ativos econômicos criara uma ordem de incertezas e de mazelas para a sociedade no início do 

séc. XX. A se observar o processo de securitização construída por China há um mecanismo de 

commodificação em segunda ordem, a qual cria valor em um produto a partir da sua condição 

de resgate amparado em um bem primário ou até mesmo em terras dos governos locais.  

E próximo a esta questão da commodificação chinesa algo que Polanyi discutira ajuda 

a ilustrar o presente. Conforme o autor: “o liberalismo econômico interpretou mal a história 

da Revolução Industrial porque insistiu em julgar os acontecimentos sociais a partir de um 

ponto de vista econômico”. Este fragmento é deveras relevante para pensar a questão dos 

financiamentos da América do Sul para além da lógica econômica ou dos valores materiais 

envolvidos nos acordos bilaterais que foram colocados. Pode-se afirmar que a China é uma 

representação máxima da história político-econômica na atualidade. Resulta de um processo 

de desenvolvimento e de ajustes conforme o intento político do Governo e, ainda, ocupa um 

processo em equivalência às ordens de expansão de crédito em consonância à prática 

financeira neoliberal ocidental. Não há outro espaço para a China a não ser dentro da história. 

 

7.2 Movimentos e Restaurações Sistêmicas 

 

O contexto da internacionalização do capital creditício chinês precisa ser analisado e 

avaliado em uma perspectiva crítica. E ainda é preciso recordar que após a década de 1990 a 

teoria e a prática neoliberal entram em uma espiral de críticas e incertezas, como discutido no 

capitulo 4. Essa onda de percepções negativas sobre o neoliberalismo abriu espaço para que 

os questionamentos criassem argumentos de mudança, ou ao menos alternativas à condução 
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neoliberal dos assuntos econômico-políticos. Essa ordem foi materializada por meio de ações 

consideradas pragmáticas no âmbito econômico a partir da emergência de governos sob uma 

alcunha centro-esquerda no sul-global. Em consonância à (re)emergência da China com 

princípios de organização econômica distinta da estrutura latino-americana e asiática, a 

retórica do neoliberalismo paralisado ou defasado foi fortalecida e corroborada no âmbito da 

economia política internacional. Algo que pode ser avaliado por meio de Lima (2008) 

discutindo as agendas progressistas como alternativas ao neoliberalismo por meio de uma 

agenda neodesenvolvimentista em caráter estatal.  O que também é defendido por Boschi e 

Gaitan (2008), que ajudam a dar crédito para ao pragmatismo do novo-desenvolvimentismo. 

Há um novo contexto permeado por ações progressistas no espaço social econômico 

do sul global. E como pontuam Macdonald e Ruckert (2010), o desenvolvimento (ou novo-

desenvolvimentismo) é desenhado a partir de ações capazes de apresentar correções sobre as 

desigualdades sem abrir mão da integração ao mercado. É um momento de otimismo que em 

uníssono bradara a morte neoliberal. Logo, o período após a crise neoliberal tem sido 

defendido como um momento de resposta à luz da concepção planyiana do contramovimento, 

capaz de reinserir a sociedade e suas implicações no quadro das escolhas econômicas. Doutra 

forma, ampliam-se e somam-se formas para que a sociedade possa apresentar mecanismos de 

defesa e ajustes após os processos de expropriação da vida humana concomitante o aumento 

da miséria observado entre as décadas de 1980 e 1990. Conforme argumento já desenvolvido, 

Polanyi afirmou que a partir do momento que a sociedade institucionaliza um modelo 

econômico produtivo que fere a própria sociedade e todas as suas composições tradicionais, o 

corpo social cria medidas para atenuar os danos criados por esta plataforma político-

econômica.  Nessa linha, é por meio desta observação que se compreender uma aproximação 

mais crítica, capaz de associar o momento de crise neoliberal como um processo de ajuste, ao 

qual a economia chinesa por meio dos projetos de financiamento ao sul-global fora capaz de 

contribuir para um tipo de contramovimento que se desdobrara no próprio reforço das práticas 

neoliberais. 

Em uma aproximação Gramsci/Polanyi reforça-se o entendimento e o argumento entre 

o Duplo Movimento e a Revolução Passiva como conceitos complementares que podem 

ajudar a trabalhar o processo de avanço do crédito/financiamento chinês e o impacto desses 

para a América do Sul, assim como para a economia política internacional. É curioso observar 

que, conforme listado no capítulo 6, o crédito chinês representa um momento estratégico para 

a indução econômica da América do Sul, impactando o desenvolvimento ancorado em uma 

retórica de mudança e superação do modelo neoliberal. Todavia, na formação de um denso 
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paradoxo, é justamente a partir da entrada da China nas finanças neoliberais por meio de um 

modelo de securitização do crédito que se permite o governo chinês iniciar um projeto de 

expansão creditícia a fim de cumprir meios financeiro-econômicos para a sobrevivência do 

sistema bancário, desdobrando-se em alentos creditícios para o sul-global. Em razão deste 

processo a relação creditícia entre China e a América do Sul pode representar um 

transformismo gramsciano em perspectivas antes não observadas, pois permite ao sul global 

uma afirmação autônoma em seu projeto de desenvolvimento, mas o alimenta a partir de 

inovações financeiro-creditícias em uma ordem doméstica que posteriormente é 

internacionalizada. Frente a esta ordem é preciso reforçar que a Revolução Passiva e o Duplo 

Movimento são abstrações críticas que primeiro presumem ações que blindam os movimentos 

revolucionários, e segundo que apresenta uma dialética entre formas de expansão do mercado 

e de recuperação a partir das demandas da sociedade reduzindo os dados do mote da liberdade 

do mercado autoregulável. 

Apesar das abstrações caminharem para espaços distintos, em alguns momentos 

históricos pode-se observar o contramovimento como agente formal para a restauração em um 

processo de Revolução Passiva no Sistema Internacional. O primeiro elemento observado por 

essa ordem foi apresentado por Silver e Arrighi (2003) afirmando que os EUA executaram um 

contramovimento distinto, organizado pelas forças produtivas do capital portador de juros, o 

que permitiu ao Estado amparar uma nova estrutura de organização político-econômica por 

meio da teoria e da prática neoliberal. Ponto que vem a condicionar o início de um processo 

voltado para a internacionalização dos Estados e uma posterior transnacionalização a partir 

das re-regulamentações aplicadas ao sul global a partir da década de 1990. A condição do 

contramovimento polanyiano soma-se a condição restaurativa que este tem apresentado para o 

paradigma neoliberal em âmbitos sistêmicos. Logo, enquanto ao passado o contramovimento 

da força social produtiva do capital financeiro erguera uma nova qualidade para a organização 

do modo social produtivo do capital, o contramovimento do presentem parte de uma condição 

clássica polanyiana de resposta às forças do mercado, mas forja-se por uma ordem com 

possível capacidade restaurativa ao neoliberalismo a partir das soluções apresentadas para o 

contínuo processo de expansão do crédito no sistema internacional. E este resultado ao 

sistema internacional pode ser pensado a partir da condição institucional singular chinesa, 

dados os interesses políticos do governo em concentrar a derivação do capital em um circuito 

bancário que o governo tem uma relação direta para a coordenação. É por esses meios é 

possível observa um reforço da estrutura material e consensual do paradigma neoliberal 

financeiro por intermédio e/ou interveniência dos agentes financeiros chineses a partir da 
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expansão creditícia para a América do Sul, espaço onde as IFIs não proviam condições para 

ancorar o processo de desenvolvimento de Argentina, Brasil, Equador e Venezuela conforme 

a plataforma política progressista erguida após 2001. 

É meritório afirmar que a China não se equivale a um espaço social produtivo 

neoliberal à imagem dos espaços ocidentais. Esta tese apresenta as raízes desta diferença, as 

quais passam pela modernização do Estado e a compreensão sobre a forma na qual o governo 

defendia um Socialismo de Mercado e agora uma Economia de Mercando mantendo o 

monopólio na ordem produtiva e financeira. Todavia, aparte da questão da propriedade e ao 

objetivo político que este ponto preserva, na ordem bancário-financeira o governo 

desenvolvera um processo de indução econômica que é pari passu às principais preocupações 

acerca dos mecanismos de securitização do crédito nos mercados de valores no mundo. Em 

certo ponto é possível afirmar que a singularidade material histórica chinesa permite ao 

governo chinês uma condução eficiente da expansão creditícia, compreendendo esta eficiência 

conforme os custos necessários para evitar a escalada dos pânicos financeiros alimentados 

pela ausência de liquidez dentro do sistema. Neste momento é importante recuperar uma 

afirmação da presente tese, ancorada em Plehwe e outros (2006) defendendo o neoliberalismo 

por um processo de embates e compromissos que levam à constante reexamiação do 

significado e da reafirmação neoliberal. Não há uma condição estática do neoliberalismo, e 

pensar este paradigma enquanto uma condição fixa e cultural-geograficamente determinado 

limita a possibilidade de avaliar atualizações dentro da sua plataforma voltada para produção 

do valor por meio da expansão do capital portador de juros. Entretanto, ainda não é possível 

afirmar se a China favorece uma restauração sistêmica, pois ainda há espaço para pensar em 

um desafio ao paradigma neoliberal em função da sua organização transnacional em um 

sentido de classe. 

Nesse sentido, por intermédio de uma leitura material-histórica a superação do 

neoliberalismo exige as condições sociais produtivas para a conclusão deste processo. 

Todavia, conforme as questões observadas no desenvolvimento e na internacionalização do 

setor financeiro-bancário chinês é prudente afirmar a existência de uma adaptação à prática 

neoliberal conforme interesse do governo, e não uma condução para um modo social 

produtivo regido por uma nova superestrutura de coordenação. A condição creditícia chinesa 

em propulsão com o SBS no seu espaço social produtivo não aparenta uma condição social 

produtiva em antítese ao neoliberalismo. Uma afirmação comedida presa por compreender 

uma síntese de processos, os quais na China ganharam uma totalidade para a ampliação 

fictícia do capital. 
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O modelo de expansão creditícia chinês é a melhor representação para afirmar que o 

neoliberalismo financeiro exige um mecanismo de controle/coerção em forte estruturação. Em 

nenhum momento da história o paradigma neoliberal subtrai a condição de um governo 

nacional como pilar para o seu desenvolvimento, seja este até mesmo voltado para as 

abstrações utilitárias mercadológicas. Como afirmado no capítulo 3, o governo nacional é 

parte condicionante para o desenvolvimento de uma educação econômica, ou o 

desenvolvimento de uma ordem ética-moral para a condução das relações político-

econômicas. Somada esta afirmação à lógica gramsciana do Estado Ampliado, o Estado de 

fato resume-se a partir de uma dialética entre a sociedade política e a sociedade civil a criar 

uma participação totalizante para o desenvolvimento do paradigma neoliberal. Frente à China, 

é curioso observar que os agentes da sociedade civil têm uma liberdade distinta dos agentes da 

sociedade civil ocidental para atuar dentro do sistema financeiro. A China, por meio do 

aparato regulatório coercitivo institucional econômico do governo elenca as condições para 

participação em propriedade, ao mesmo tempo em que induz o processo de IPO dos Bancos 

Estatais Comerciais. A condição característica da sociedade civil chinesa permite que o 

governo tenha capacidade de ampliar os mecanismos de coordenação permitindo um número 

reduzido de intermediações financeiras (trust companies) e um bloco fechado de derivação 

creditícia e propriedade acionária. Ainda quando se observa a condição da governança 

corporativa, a qual busca descentralizar o corpo diretivo das corporações, na China o quadro 

executivo dos Grandes Bancos (Comerciais e Policy Banks) é formado por representantes 

políticos do partido, o que permite um progresso de descentralização da prática econômica-

comercial, como também a manutenção de um ideário consensual acerca do projeto 

econômico-político em consenso com as propostas do partido. Por fim, cumpre observar que a 

despeito do Estado ser um objeto de embate dos postulados neoliberais, conforme Morton 

(2007a) é a partir do complexo sociedade política/sociedade civil que o paradigma neoliberal 

se desenvolve e se reconstrói no palco internacional. 

A China e sua complexa estrutura bancário-financeira importam para o reerguimento 

neoliberal, mas a sua ação não revive o neoliberalismo intelectual apresentado, voltado às 

alcunhas hayekianas atidas em uma liberdade utilitária individualista. Há uma transformação 

neste processo e a presunção do paradigma neoliberal, enquanto um espaço para a dicotomia 

Governo/Mercado, precisa ser abandonada para se observar a constância das atualizações das 

práticas financeiras em âmbito sistêmico. E a essa plataforma a China tem contribuído para 

apresentar uma proposta distinta que até o momento se restringe ao seu espaço social 

produtivo em função da sua condição material histórica. E essa nova proposta chinesa pode 
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ser ampliada como um mecanismo de desafio ao neoliberalismo no ocidente. Como já 

discutido, em termos distintos a este entendimento é errôneo defender que a China favorece o 

paradigma neoliberal intelectual, movido pelo seu sentido de classe, apresentado em virtude 

das estratégias financeiras para o crescimento e para o desenvolvimento. Em consonância ao 

método apresentado por esta tese, assim como em diálogo a estrutura teórica vinculada ao 

composto crítico Gramsci-Polanyi, as ações neoliberais podem ser entendidas como eixos de 

um projeto político, o qual nutre uma estrutura de poder político econômico internacional 

endereçado a um quadro de atores transnacionais que atuam dentro, por meio e sobre o Estado 

nacional para aplicação das medidas e práticas necessárias para a reprodução dessa estrutura 

de poder por uma ordem social produtiva presa à expansão das derivações financeiras. 

Entretanto, à China a condição da transnacionalidade financeira também é 

limitada/controlada, tendo em vista a necessidade do governo em manter a estrutura do 

sistema atada aos seus interesses para que o modelo de indução econômica por meio da 

expansão creditícia possa ser coordenado conforme os intentos políticos do Estado a partir dos 

entendimentos do partido. Como Deng afirmou na década de 1970, a economia está disposta 

para cumprir os objetivos políticos da China e não o contrário. O consenso sobre esta ideia 

aparenta uma continuidade histórica, pois o CDB em relatório acerca da sua ordem cultural-

institucional expressa que as ações tomadas estão voltadas para o projeto político do Estado, o 

qual é operado por meio do Conselho de Estado. Por isso o CDB é o principal agente no 

processo de empréstimos citado nos acordos bilaterais entre os Estados sul-americanos e o 

governo Chinês. Antes de ser um Banco é uma ferramenta política do governo. Nesse sentido, 

esta composição suporta a possiblidade de indicar um processo inicial de desafio da ordem 

financeira chinesa à ordem financeira ocidental. 

Em suma, a condição das finanças da China para o Sistema Internacional perpassa pela 

abstração Cox/Gill acerca da internacionalização/transnacionalização do Estado dentro de um 

modo social produtivo a integrar a produção de consenso e um mecanismo de reprodução 

material a comunicar o nível internacional com local. A questão da escala é cara para essa 

discussão e, indiferentemente da compreensão acerca da internacionalização ou da 

transnacionalização do Estado (ampliado), é necessário reafirmar que o Estado é um espaço 

totalizador das forças produtivas no modo social de produção vigente. Este Estado, em caráter 

gramsciano, demarca a construção material histórica e, logo, pode ser um objeto de Escala 

para se compreender as transformações sistêmicas. Esse argumento vinculado às ideias do 

geógrafo Milton Santos é pertinente para se tratar da escala no sistema internacional sem 

desassociar Unidade de Análise do Espaço de Análise, como formas a induzir uma 
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imutabilidade de ação e reação sem critérios de transbordamentos e/ou mudanças históricas. 

Nesse sentido, a abordagem crítica preservada também convida a concepção de sociedade 

civil que parte de uma soma polanyiana/gramsciana. Essa composição permite e exige 

compreender o Estado como um arranjo complexo, no qual a sociedade não pode ser vista por 

um viés econômico em alusão a um espaço de trocas. Mas é dentro deste terreno espacial 

político que as transformações históricas ganham forma, como bem esclarece Gramsci a 

defender que as transformações internacionais seguem as transformações internas às 

sociedades dos Estados hegemônicos. 

Dito isso, é possível afirmar que as finanças internacionais representam uma força 

social produtiva que atuam no nível global e no nível local comunicando-os em função das 

necessidades postas à circulação do capital. O que se permite questionar neste momento é a 

localização do espaço social produtivo chinês no quadro da ordem bancária, frente a esta força 

social produtiva que ganha o internacional a partir do avanço do paradigma neoliberal após a 

década de 1970, como expressado por Chesnais (1995, 2005). Para uma resposta plausível a 

esta provocação é preciso retomar Cox e o modelo apresentado, pelo qual: "forças sociais, 

formas de estado, e ordem mundial podem ser representadas numa preliminar aproximação 

como uma configuração particular de capacidades materiais, ideias e instituições” (COX, 

1981, p. 138). Por esta tese firmou-se que este modelo é um ponto de partida para se trabalhar 

as estruturas/arranjos sistêmicos para a construção das hegemonias na história. O que vem a 

exigir um avanço sobre a condição do modelo coxeano não é um limite explicativo quanto à 

ordem de consenso/coerção no âmbito político-econômico internacional. Afrente disso, a 

condição primaria do tipo de capital que exigiria uma atualização migrando da 

internacionalização do Estado para a transnacionalização do Estado. A transformação 

financeiro-bancária da China se aproxima da abstração coxeana, a compreender que a 

expansão financeira (capacidades materiais), uma plataforma de survelliance de derivação 

financeira/neoliberalismo controla (ideias), e o papel do sistema bancário-financeiro somando 

todos os tipos de instituições criadas pelo governo (instituições) podem iniciar uma 

plataforma de desafio ao paradigma neoliberal ocidental. 

A internacionalização do Estado presume uma adaptação das ordens 

produtivas/econômicas domésticas em comunhão aos intentos do capital internacional. A 

ordem desse capital internacional estaria, antes da década de 1970, associada ao eixo 

formativo do capital na qualidade keynesiana de organização do modo social produtivo em 

destaque. Entretanto, a partir do processo de re-financeirização do sistema internacional as 

forças produtivas saem da ordem das corporações internacionais e migram para a ordem das 
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finanças e sua rede de agentes expropriativos na constituição de uma forma de valor amparada 

na ordem D-D`, o que reconfigura o Estado e fundamentalmente os consensos internacionais 

para prevalecer abertura para a circulação do capital portador de juros. Nesse sentido, 

enquanto ao espaço social produtivo keynesiano as ordens mundiais são organizadas por um 

processo de internacionalização dos Estados (ampliados), no espaço social produtivo 

financeiro neoliberal as ordens mundiais presumem uma transnacionalização do Estado. E 

esta transnacionalização ocorre pelo fato do Capital não apresentar mais uma condição 

nacional para a sua expansão. Seja à sua securitização, ou à sua derivação, o capital creditício 

exige uma circulação em níveis específicos para atender a necessidade constante de um 

retorno atado à sua capacidade de expansão, algo que é didaticamente explicado por Harvey e 

apresentado no capítulo 4 da presente tese.  

Essa observação exige um retorno a Marx para compreender a condição da 

metamorfose do capital para compreender a sua formação enquanto um processo. Mas não é 

uma observação sobre qualquer capital, mas sim o capital creditício/financeiro. Para a sua 

materialização na condição apresentada no sentido marxiano, o valor só pode ser 

garantido/formado a partir da circulação do capital, o qual no quadro social produtivo das 

finanças exige a condição mutuaria e a materialização do financiamento para que o valor 

possa ser materializado. Doutra forma, o capital creditício estacando nos ativos dos Policy 

Banks chineses poderia criar uma desvalorização dos bônus emitidos à constância dos 

empréstimos já concluídos. Frente a este cenário a China não poderá parar de emprestar para 

que a sua expansão creditícia assegurada em plataformas do setor de infraestrutura permita a 

utilização de bônus com maior prazo para amortização, conforme apresentado no capítulo 5. 

Em função desta condição distinta para a formação do valor por meio do capital portador de 

juros Gill (1995a, 2000) defende que o capital transnacional representa um processo distinto 

de ampliação da riqueza no sistema internacional.  

Seguindo as observações de Gill (1995a), Chesnais (1995) Harvey (2010, 2013) e 

Robinson (2012a) haveria apenas um capital financeiro criando as condições expropriativas 

necessárias para a sua expansão contínua, bem como para a resolução dos problemas inerentes 

determinados pela superacumulação que exige combinados fatores para securitizar a sua 

expansão. Conforme essa segura colocação é preciso compreender que o paradigma neoliberal 

não é um evento catártico formado a partir das ações individuais atomizadas dos agentes 

econômicos. É um projeto político que pressupõe a elaboração de um programa 

normativo/consensual para a sua organização em âmbito internacional. O palco social 

produtivo, vias as forças produtivas deste meio, que hoje molda as estruturas históricas do 
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sistema capitalista, resulta do trânsito e de interesses de inúmeros atores e grupos político-

econômicos, como apresentado no capítulo 4. E nesses termos, o FSB e o BIS são ordens 

claras acerca da forma na qual se busca organizar e horizontalizar as melhores práticas para 

uma condição segura de circulação do capital portador de juros. A despeito de a China 

dialogar com todas essas ordens, seja para o seu próprio entendimento acerca da governança 

corporativa, seja para o cumprimento de um resultado de mercado conforme os índices de 

equidade do regime bancário-monetário, ainda é preciso compreender que a circulação do 

capital financeiro global dentro do setor bancário-financeiro da China ocorre sobre as 

circunstâncias de interesses do Estado. Mas circula, e em termos práticos e objetivos é 

necessário observar o paradoxo das IPOs dos Bancos Estatais Comerciais, as quais criam uma 

regulamentação para a participação do capital transnacional, mas restringe-se com um teto em 

20%. Mas este ponto que soa como um paradoxo aos olhos treinados ao entendimento certo 

acerca da separação entre governo/mercado, não pode ser tomado como um componente 

bizarro para a organização econômica da China. Do contrário é a regra do jogo que conforme 

este processo de transformação histórica tem guiado o Estado chinês a um equilíbrio bancário-

financeiro sem paralelos na história. Soma-se a este fato a condição das forças produtivas 

financeiras chinesas estarem diretamente atreladas ao partido, tendo em vista que o Executive 

Board dos principais Bancos é formado a partir da intervenção política do Conselho de 

Estado. Assim, ao mesmo tempo que se afirma a construção de uma prática bancária 

comercial descentralizada por um viés de governança corporativa, o corpo executivo bancário 

não perde a ciência e sobre o projeto político do governo.  

Compreende-se que o neoliberalismo é um arranjo social produtivo de proposta 

ocidental, mas a China empenha-se para ganhar espaço nesse modelo atualizando-o à sua 

condição político-econômica. O que não se pode esperar é que se rivalize ou substitua o 

antigo pelo novo, ou o passado pelo presente. China reforma o antigo, restaurando-o 

conforme as suas condições materiais-históricas. E partir desta observação é preciso 

acompanhar os novos fatos históricos para avaliar se os desdobramentos atuais poderão levar 

a um grande desafio ao paradigma neoliberal ocidental a partir da nova geografia do capital 

construída pela China. 

Frente à proposta de Robinson (1998, 2001) acerca da condição formativa de uma 

Classe Transnacional do Capital, à estrutura chinesa não é possível avançar com este 

argumento a compreender uma construção social produtiva local que atua combinando os 

capitais em variações transnacionais. A pluralidade ocidental que permite Robinson atestar 

para uma sociedade civil financeirizada, na China torna-se circunscrita à materialidade do 
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Estado (ampliado) chinês. Este ponto reforça a possibilidade de confronto em função da 

condição distinta das forças sociais produtivas neoliberais no ocidente e na China. Não há 

equivalência neste processo, pois conforme a pesquisa elaborada é possível afirmar que a 

classe financista da China que vem atuar no palco estrangeiro é formada pela ordem 

burocrática econômica do Estado. Enquanto as associações financeiras internacionais prestam 

no ocidente o papel de organização do poder e influência do capital portador de juros, na 

China as instituições do Estado/Governo o fazem por meio de uma prática financeira 

neoliberal controlada, como no caso do conselho de Estado e da Comissão Reguladora, os 

quais controlam o processo de derivação e intermediação financeira. E esta é uma é peça 

fundamental para a entrada de novos agentes para o aumento da complexidade dos SBS nas 

praças financeiras neoliberais ocidentais.  

Como o sentido de classe deriva do modo no qual as forças sociais produtivas 

empenham em avançar em suas relações sociais produtivas, a condição das finanças 

neoliberais a apresentar uma Classe Transnacional do Capital é passível de ser observada em 

razão da continuidade e consenso em tais relações sociais produtivas. Conforme Marx (2011, 

p.60), acerca das condições sociais da existência humana: “Toda a classe os cria e molda a 

partir do seu fundamento material e a partir das relações sociais correspondentes. O indivíduo 

isolado, para o qual eles fluem mediante a tradição e a educação, pode até imaginar que eles 

constituem as razões que propriamente o determinam e o ponto de partida da sua atuação”. 

Nessa linha, o ato de aproximar os agentes financeiros-bancários chineses de uma estrutura de 

classe transnacional do capital exige traçar elos de unidades consensuais que permitam 

compreender uma razão compartilhada a partir das relações sociais correspondentes. Se ao 

ocidente as finanças-neoliberalizantes entram em um hall da produção fictícia da riqueza com 

um fim em si própria, conforme orienta Harvey, ao caso Chinês há uma vertente do interesse 

político que está para além das razões econômicas. Entretanto, seguindo a exploração da 

imagem internacional que o Governo chinês postula, há uma retórica por um desenvolvimento 

pacifista e integrador que ainda gera incertezas, a saber, se este é o real interesse político para 

o fortalecimento econômico do Estado. A despeito desta diferença ou incerteza sobre o 

fim/objetivo das práticas financeiras-neoliberais da China é possível compreender uma 

condição reduzida transnacional do Estado a partir do desenvolvimento e da adaptação de um 

setor bancário-financeiro que corresponde ao regime global orquestrado pelas IFIs, e expõem 

a necessidade de securitização do crédito em paralelo a qualquer organização creditícia no 

sistema internacional. Mas a dimensão política vinculada ao projeto político do 
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governo/Estado dentro dos Bancos não permite afirmar que a ordem orgânica consensual 

transnacional na China vem a substituir ou superar a ordem política consensual doméstica. 

 

 

7.3 Os dilemas para um modelo latino-americano de desenvolvimento financeiro 

 

O modelo financeiro-neoliberal chinês expõe um grande desafio à América do Sul: 

não há alternativas ao espaço social produtivo sul-americano para se pensar em um modelo 

apartado da condição de expansão creditícia apresentada. Conforme os dados apresentados no 

capítulo 6, é clara a elevada demanda dos governos sul-americanos por financiamentos 

internacionais para a construção dos projetos político-econômicos dos Estados. Algo que 

permite ser questionado é: por que a América do Sul não tem um Banco de Desenvolvimento 

regional voltado à condição do capitalismo da região? Por certo não é possível afirmar que há 

uma ausência institucional histórica. A única instituição remanescente é o BNDES, o qual está 

distante do modelo chinês para a securitização dos financiamentos em um espaço social 

produtivo. 

Algo que ajuda a compreender o atraso regional frente à elevada demanda diz respeito 

à condição material histórica de desenvolvimento da região. Não há como pressupor ou 

paralelizar o modelo chinês à estrutura social produtiva sul-americana em função da ausência 

dos mecanismos de controle e survelliance para não permitir uma pluralização das derivações 

e participação de agentes distantes do interesse político regional, seja este interesse qual for. 

Por certo essa observação sobre as ausências históricas na região diz respeito à condição 

formativa dos povos sul-americanos. Entretanto, as dependências do passado aparentam um 

acorrentamento histórico no presente, a limitar as possibilidades regionais para o 

desenvolvimento de uma instituição de crédito voltada para as demandas locais. A despeito da 

dificuldade em se propor alguma saída é preciso refletir sobre essa temática, compreendendo 

que na região há uma elevada demanda por um produto financeiro que é cumprido por agentes 

estrangeiros e não regionais. 

A América do Sul, desde os movimentos de independência do subcontinente, busca 

ocupar uma posição distinta ao passado de dominação e da ausência de autonomia no sistema 

internacional. Todavia, a partir da Segunda Grande Guerra, já com espaços em formações 

econômicas sociais correspondentes aos principais fatores de produção em cada região, 

ilustram-se novos intentos. As nações aqui encontradas, no pós-1945, munidas de autonomia 
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passam a defrontar a desigualdade e o atraso. Essas foram preocupações centrais para direção 

de governos relevantes como Videla pelo Partido Radical em Chile, Perón pelo Partido 

Laborista em Argentina, bem como Vargas, pelo PTB no Brasil. É a partir deste momento que 

se compreende um nexo comum que condicionara o atraso conjunto da região. Nesses termos 

um entendimento histórico conjunto foi um fator fundacional para pensar a região como um 

todo permitindo apresentar dilemas conjuntos para o desenvolvimento dos Estados sul-

americanos. 

A história enraizou um estigma aos povos do Sul que, por meio da modernização 

iniciada nos anos 1940, buscaram desenvolver suas estruturas econômicas e produtivas a fim 

de expandir índices de consumo e bem-estar próximos aos Estados desenvolvidos. Já no início 

do Séc. XXI há um quadro distinto, somando à retórica do desenvolvimento humano (como 

meta – Agenda 21) atrelado à sustentabilidade de todo um processo, que se soma à forte 

presença dos créditos e dos investimentos chineses.  

O nosso desenvolvimento, vinculado à CEPAL, desde o estruturalismo ao 

regionalismo aberto, orientou as lideranças políticas e econômicas da América Latina a lidar 

com a desigualdade mirando o futuro, o qual poderia ser redesenhado por meio da redução da 

dependência (quando a metáfora ou abstração da relação entre centro e periferia vigorara). 

Este quadro Cepalino ainda hoje é relevante, mas vem a ocupar espaços com 

institucionalistas, neo-desenvolvimentistas, neoliberais, bem como por derivações da 

dependência com um discurso pós-colonial, como em Gudynas e Acosta (2011) acerca do 

Buen Vivir como caráter epigráfico do pós-desarrollo. Nesse sentido, observa-se que o 

desenvolvimento há algumas décadas tem sido uma grande contenda política e teórica. E 

dentro desta contenda cumpre-se um momento histórico oportuno, capaz de oferecer aos 

governos dos Estados sul-americanos a possibilidade de criar um programa de financiamento 

influenciado pelo modelo chinês em estrutura e em combinação de capital. Mas para esse 

resultado ser alcançado há um gap institucional político que precisa ser superado, haja vista a 

urgência em criar uma ordem de financiamento que possa utilizar os recursos naturais 

abundantes da região como plataforma para expansão creditícia. A possibilidade está posta. 

Compreende-se que o desenvolvimento pode representar uma grande armadilha 

teórica, como apontou Celso Furtado (2004). No sentido apresentado, a busca pelo objeto não 

permitira compreender a impossibilidade superestrutural para o seu alcance, dada a exigência 

dos espaços desiguais para a acumulação de capital. Todavia, não há um projeto com unidade 

bancário-financeiro voltado para o financiamento do desenvolvimento em todo o continente a 

partir de um sistema regional. E uma tentativa desse porte poderia sentenciar um passo 
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relevante ao desenvolvimento da região, ou para uma constante nota do subdesenvolvimento 

que há muito tempo é conhecida. 

É preciso compreender que após a derrocada neoliberal, a região, desde 2005, passou a 

apresentar desfechos socioeconômicos distintos, resultantes das transformações das estruturas 

financeiro-neoliberais no setor bancário e produtivo chinês. A América do Sul acompanhou, 

sem nenhuma autonomia, as vibrações a partir do capitalismo asiático. Conforme ilustra 

Vadell (2011), os últimos anos marcaram a internacionalização da riqueza chinesa na América 

Latina, a qual induziu um processo de crescimento importante em toda a região. Logo, tem-se 

o elemento estrutural que alimenta o crescimento e o desenvolvimento do subcontinente em 

um novo contexto. Nesse sentido, esculpe-se o problema, uma vez que tanto por leituras pós-

coloniais quanto pela economia-política, a América do Sul tem vivido novos tempos. Mas 

seriam, de fato, novos tempos para o desenvolvimento da América do Sul ou apenas a 

restauração dos sonhos que alimentam, ainda, a desigualdade?  
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8 CONSLUSÃO 

A presente tese ambicionou apresentar uma relação financeira voltada para as ações 

chinesas em um diálogo de interesses com a América do Sul. Como preocupação primária, os 

créditos chineses ganharam o cerne das discussões apresentadas, ponto conclusivo a partir da 

exploração dos desenvolvimentos do Sistema Bancário-Financeiro chinês. Apesar deste 

desdobramento creditício sobre a América do Sul, antecede-se uma preocupação sistêmica, a 

qual é apresentada sobre a ordem e a prática neoliberal na atualidade. 

É importante retomar que o presente estudo esteve organizado a partir de quadro 

metodológico para o Estudo de Caso ampliado, ponto que exigiu uma relação macrotemporal 

e com níveis de análises integrados para a elaboração de uma análise crítica. Por meio deste 

estudo avaliaram-se as ações dos Policy Banks chineses na América do Sul, ao mesmo tempo 

em que foi apresentado um diálogo entre o local e o global para se compreender a condição 

dos empréstimos voltados para o setor de infraestrutura na América do Sul. Este método, 

junto ao materialismo histórico, permitiu compreender o desenvolvimento da estrutura 

bancário-financeira da China, presando por uma similaridade e um distanciamento ao modelo 

neoliberal ocidental. Este processo explorado tem sido defendido como um produto histórico 

reservado ao Estado chinês, que em termos dialéticos tem conseguido forjar um 

neoliberalismo controlado frente ao processo de intermediação/derivação financeira. Soma-se 

a esta condição a presença de instituições com força para a coordenação que permite a 

complexa estrutura bancário-financeira de a China atuar conforme o projeto político do 

governo.  

Outro ponto que é necessário retomar é o duplo recorte que veio a sustentar esta tese. 

O primeiro diz respeito à condição regional da América do Sul (Argentina, Brasil, Equador, 

Venezuela) e Ásia (China). O segundo recorte é apresentado em termos temporais, 

demarcando o momento posterior a 2001 como ponto de partida para avaliar a 

internacionalização do capital chinês. Todavia, para um trabalho conciso sobre este tópico foi 

necessário apresentar um desenvolvimento histórico iniciado a partir de 1980, quando as 

principais reformas Bancárias são executadas na China. Como o passado é uma grande 

testemunha do presente, as transformações antes realizadas são materiais que conduzem a 

organização bancário-financeira da China na atualidade. Entretanto, observou-se que este 

processo não é realizado por meio de um isolamento ou vinculado a uma proteção conforme 

os interesses do Governo. De fato, o diálogo da China com o capitalismo global, logo a 

prática financeira neoliberal, é algo cumprido a partir da percepção positiva das lideranças 
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chinesas. Se há possibilidade de fortalecimento do Estado, há uma construção dialética a 

partir das instituições que formam o governo no quadro político-econômico. 

Na retomada do problema proposto na apresentação da tese, indagou-se: as práticas 

financeiras da Rede Chinesa de Policy Banks e Estatais-Comerciais representam um momento 

histórico em um processo de mudança ou de restauração do sistema econômico e financeiro 

internacional? Como resposta temporária para esta questão levantou-se que uma revolução 

passiva gramsciana, alimentada por um duplo movimento polanyiano no quadro econômico-

financeiro global pela prática neoliberal, seria erguida por forças econômico-sociais no 

processo de alavancagem, acumulação e circulação de capital. Esse processo operar-se-ia por 

meio das condições criadas para um continuísmo de força política de uma prática financista 

transnacional, acerca do processo de transnacionalização do capital e, logo, da constituição de 

uma classe financeira à mesma estrutura que atua por criar, não ordenadamente, mecanismos 

para ampliar o processo de expansão do capital líquido.  

Com uma avaliação crítica sobre a resposta temporária levantada e após o 

desenvolvimento da pesquisa é possível notar um caminho que tangencia esta apresentação. 

Em função da condição sui generis das práticas financeiras neoliberais na China (pensar a 

estrutura do SBS para alavancagem/intermediação e o papel das instituições Bancárias e de 

regulação), há um modelo que em primeira ordem cumprira um papel para fortalecer a 

economia chinesa sanando o problema do NPLs. Este modelo foi internacionalizado e tem 

buscado em novos espaços a expansão creditícia para que o equilíbrio doméstico continue. 

Quando se afirma que essa condição chinesa vem a tangenciar a possibilidade de uma 

revolução passiva a partir de um contramovimento do governo a corrigir as instabilidades 

neoliberais, busca-se uma cautela em função de dois grandes problemas encontrados ao longo 

desta tese. O primeiro surge em função da inexistência de uma observação sobre os 

financiamentos de outras instituições ocidentais, a avaliar a sua condição de semelhança ao 

modelo chinês, o qual tem se apresentado com mais equilíbrio frente às instabilidades 

ocidentais; o segundo problema é apresentado por um limite temporal, tendo em vista que o 

modelo chinês de securitização dos financiamentos a partir do setor de infraestrutura 

apresenta uma condição inicial de desafio ao modelo neoliberal ocidental. Algo que apresenta 

esta condição inicial se firma na observação sobre o papel das forças sociais produtivas 

chinesas no quadro financeiro. Os agentes individuais e institucionais que compõem a ordem 

econômico-financeira da China estão intimamente ligados ao projeto político do governo. Ao 

mesmo tempo em que se atenta para uma busca por práticas voltadas à descentralização do 

sistema bancário-financeiro, tantos os Policy Banks quanto os Bancos Estatais-Comerciais 
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estão em uma teia de interesses que os une a partir de um centro coordenativo do Governo. 

Este centro perpassa pela Comissão Reguladora, pelo PBOC, pelo MOFCOM, pela NDRC e, 

sobretudo, o Conselho de Estado. E este conselho pode ser defendido como o eixo de 

construção do poder discricionário chinês frente às práticas econômico-financeiras. Neste 

sentido, ao mesmo tempo em que se observa uma mudança no modelo que coordena o modo 

social de produção do capital dentro da China, ainda não é possível afirmar que esta 

atualização doméstica venha a reforçar a prática financeira neoliberal em nível sistêmico, ou a 

iniciar um processo de reforma revolucionária, a qual seguindo a lógica 

polanyiana/gramsciana exploraria uma condição contrahegemônica movida por mecanismos 

do governo a fim de subtrair a condição expropriativa financeira encontrada na prática 

neoliberal em amplo senso. Torna-se complexo, pois há um desfavorecimento temporal, mas 

há um indício de um processo inicial que certamente se desdobrará no quadro internacional.  

Lembrando, ainda, os outros argumentos auxiliares à primeira hipótese apresentada, 

afirmou-se haver um período pós-neoliberal, no qual os Bancos Nacionais de 

desenvolvimento dos emergentes restaurariam a ordem neoliberal em função das condições 

práticas apresentadas no processo de financiamento. Esta afirmativa precisa ser descartada. A 

condição da emergência por meio dos financiamentos não foi possível de ser explorada, e o 

peso e vigor do setor bancário chinês anula qualquer tipo de comparação, sobretudo por 

avaliar que os demais emergentes têm demandado o capital da China, ao invés de atuar de 

forma conjunta a fim de elaborarem as próprias instituições financeiras voltadas ao 

desenvolvimento. Todavia, outra afirmação temporária contribuiu para a compreensão desta 

tese, tendo em vista que parte da consideração acerca do desenvolvimento desigual e 

combinado tem traduzido a composição de uma nova geografia do capital. E esta geografia 

cumpre um papel relevante para materializar e securitizar as finanças dos países em 

desenvolvimento por meio de investimentos em infraestrutura, em longo prazo, por meio dos 

Bancos Nacionais de Desenvolvimento. A entrada da China para o espaço sul-americano não 

pode ser compreendida apenas pela secutiritazação do acesso ao bem primário, ou por um viés 

geopolítico. Esses pontos se somam à questão da ordem financeiro-bancária doméstica da 

China, e encontrar espaços que demandam crédito é de suma importância para a circulação do 

capital, o qual materializa o valor por meio desta circulação e condiciona uma securitização 

dos investimentos domésticos em função dos bônus bancários emitidos. Por fim, o último 

argumento auxiliar a hipótese central defendera que um contramovimento restaurativo tem 

ocupado os passos de reforma do neoliberalismo na atualidade. Este último ponto se sustenta 

em um quadro de restauração a vincular, como em um transformismo global, as classes 
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financeiras regionais em um palco transnacional. Mas por um olhar mais cauteloso sobre o 

processo chinês, observa-se um diálogo e uma filtragem dos interesses financeiros 

transnacionais pela China, e as forças sociais produtivas financeiras do gigante asiático não 

aparenta uma proximidade consensual plena, ou intelectual/consensual ao Regime Financeiro 

Internacional. Há variações construídas a partir das adaptações da China, e estas adaptações 

partem do entendimento claro dos agentes que formam as forças sociais produtivas 

financeiras acerca do projeto político defendido pelo governo perante todas as instituições e 

atores que formam o Estado, em termos ampliado, no espaço social produtivo chinês.  

Em uma breve proximidade à ordem coxeana, poder-se-ia conjecturar que a China tem 

apresentado um primeiro ato para o estabelecimento da dialética entre capacidades 

materiais/ideias/instituições. No modelo chinês, estes três pilares coxeanos tem-se reforçados 

com o processo de internacionalização do capital chinês, mas ainda não é prudente afirmar 

que há uma superestrutura formada em âmbito sistêmico no quadro das forças sociais movidas 

pelos modos sociais de produção vigentes, as formas de Estado que condicionam e 

regulamentam a ordem prática do modo social produtivo e as ordens mundiais, que 

representam a condição hegemônica de um bloco histórico no âmbito sistêmico. À china, esta 

condição superestrutural ainda filtra a força social produtiva à sua condição interna, em suma 

ao tipo de Estado a operar um neoliberalismo controlado em uma condição ainda não 

comparável em termos históricos.  

Em diálogo com os pensadores da transnacionalização do Estado, apresenta-se uma 

necessidade complexa para uma mudança sistêmica ou para uma restauração a partir deste 

modelo coxeano. Em um primeiro momento a China precisa transnacionalizar a sua estrutura 

histórica, induzindo um processo novo, revolucionário, para a produção do valor em uma 

condição distinta, a qual possa criar uma nova unidade ou um novo consenso em âmbito 

sistêmico, mas a partir do sul global. Em um segundo momento, a condição de um 

transformismo por uma transnacionalização do Estado (ampliado) chinês também não pode 

ser descartada, a despeito da unidade consensual doméstica acerca do projeto político do 

governo. Ambos os elementos precisam ser observados, sobretudo frente ao fato de que ainda 

não há uma condição material histórica que indique uma substituição/alternância na prática 

financeira internacional, sequer um reforço por uma reconstrução do consenso para ampliar as 

condições que fortaleceriam o capital portador de juros no palco sistêmico. 

Em suma, a presente tese ambicionou e logrou resultado em apresentar uma pesquisa e 

uma análise crítica na Área da Economia Política Internacional/Relações Internacionais. Esta 

construção exigiu manter uma cadência ao modo de pensar Gramsciano, o qual presume a 
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recuperação do Materialismo Histórico e uma condição analítica plena, a qual poderá sempre 

ser reavaliada em função das mudanças históricas. Frente aos objetivos específicos observa-se 

que parte considerável dos pontos apresentados foi lograda, como a apresentação de possíveis 

resultados a partir de um novo quadro prático pelo desenvolvimento das finanças 

internacionais. Para esta conclusão, buscou-se apresentar uma comparação do 

desenvolvimento no quadro sul-americano atrelado aos investimentos e aos créditos da rede 

de sino-bancária com intuito de aclarar as práticas de financiamentos e, principalmente expor 

os principais projetos de financiamentos na América do Sul. Por certo fora possível avaliar o 

impacto das finanças chinesas para a região, sobretudo aos espaços sociais produtivas do 

Equador e da Venezuela, que em parceria com os Policy Banks da China tem conseguido 

ampliar os projetos para o desenvolvimento social-econômico. Algo ainda que foi possível 

avaliar por esta tese em termos específicos é a condição do arranjo financeiro para sustentar 

uma ideia de emergência ou de potência emergente em âmbito internacional. Objetivou-se 

levantar esta breve discussão com o intuito de se apresentar mais uma variável para se 

considerar a condição da emergência dos Estados no sul-global. E este argumento é 

sustentável a partir do momento que se compreender o papel dos transbordamentos chineses 

para a América do Sul, mas exige avaliar outros casos, como o Banco do BRICs e o Banco de 

Infraestrutura Asiático.  

Frente a todos esses avanços é possível argumentar que esta tese entra com o propósito 

de enriquecer as pesquisas em RI/EPI com uma perspectiva elaborada a partir da academia 

brasileira, ou da Escola sul-americana de EPI. Miraram-se as atuações dos Estados do Sul no 

contexto do sul global, mas dialogando com a questão sistêmica para se compreender as 

possibilidades de transformações históricas. E para que este resultado pudesse ser alcançado, 

a discussão sobre os Policy Banks permitira uma construção crítica dentro da EPI, 

compreendo a necessidade para ampliar o debate e, até mesmo, avaliar a inexistência de 

instituições equivalentes na América do Sul.  

Ainda, como resultado positivo para o desenvolvimento das análises críticas dentro da 

EPI, a proximidade entre Gramsci e Polanyi também permitiu reforçar a condição histórica de 

ambos os pensadores. A despeito dos filtros sócio-temporais de cada pensador, o marxismo na 

EPI ainda encontra espaço para avançar com perspectivas revigoradas e voltadas para uma 

discussão acerca dos problemas de grande política no quadro internacional. Como já 

afirmado, a proximidade elaborada entre Gramsci e Polanyi sustenta uma compreensão 

superestrutural das transformações decorridas a partir do advento do neoliberalismo, como 

também os indícios de superação deste modelo teórico e político no quadro da economia 
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política internacional. Essa condição crítica para avaliar o neoliberalismo exige alertar ao 

ponto que as transformações históricas apresentam uma cadência dialética que prendem as 

práticas em continuidades estruturais ou constrangimentos, ao mesmo tempo em que 

alternativas e mudanças são propostas. Por isso Gill afirma que é preciso correlacionar os 

níveis simples e complexos da economia política para conceber as possibilidades de mudança 

e transformação. E por meio desta ordem foi possível discutir as práticas econômico-

financeiras chinesas e avaliá-las criticamente a partir da concepção gramsciana/polanyiana.  
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