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A China e a Globalização

• Nos anos 90 não se falava de globalização na China.

Beneficiar  da globalização era identificado como adaptação das politicas de 
mercado livre.

• A China não seguiu as politicas de anti-intervenção de governo

Foi o governo que planeou e controlou essas politicas tirando partido das 
forças de globalização.



ALDEIA GLOBAL

PROCURA GLOBAL

OFERTA GLOBAL

GLOBALIZAÇÃO 

DE NEGÓCIOS

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação

Desregulamentação

Redução dos custos de transporte

Comunidade Convergente de Negócios

Satisfação do consumidor

via Diferenciação

CVP-encurtado + P&D

Grandes mercados

Cadeias de valor global

Network de produção global

Consequências comerciais
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Ganhar Vantagens

Competitivas

Ameaças e 

oportunidades

Cenário internacional

Globalização de Negócios  



AVALIAR A GLOBALIZAÇÂO DA EMPRESA

Fonte: Govindarajan & Gupta, 2001.

Globalização 

do 

“Mindset ”

da  Empresa

Globalização 

do Capital 

Globalização

da Presença no 

Mercado

Globalização 

dos 

Fornecedores

Processo de globalização 

avaliado pelo grau

de“MINDSET” GLOBAL da 

gestão.

Imperativos da Competição 

Global

- Concentrar nas 

competências chave

- Reduzir custos

- Maximizar cadeia de valor

Construir network de 

produção, vendas e 

serviços para penetrar 

nos mercados mundiais.

O “mindset “ de uma Empresa Global  



Cadeias de Valor Global  
CsVG - Empresas Transnacionais (ETN) - Dados recentes OCDE 

apontam para 75% de todo o comércio mundial



“TRADE OFF” DE VANTAGENS
COMPETITIVAS

MÃO DE OBRA ABUNDANTE
PREÇOS BAIXOS

PRODUTIVIDADE CRESCENTE

TECNOLOGIA, 
MARCAS, CAPACIDADE DE

GESTÃO, KNOW-HOW INTERNACIONAL

EQUIPAMENTOS, MATÉRIAS PRIMAS
ENERGIA, COMPONENTES

MERCADO POTENCIAL ENORME

OFERECE

PROCURA

IMPLANTAÇÃO
A CUSTOS  RAZOÁVEIS
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Integração da China na Cadeia de Valor Global –
Reforma e Politica de Porta Aberta 



Agricultura

Indústria 

Ligeira

Sistema de 
Mercado

Motor de 
Crescimento
Exportação

Infraestructuras

Orientado
pelo
Investimento

IDE

FIEs –

Industrialização

As Zonas Económicas Especiais estão  enraizadas no 

modelo de transição global.

Modelo Chinês das Zonas Económicas Especiais
Modelo Gradual de Transição

01-09-2014   HAO ZHANG & FERNANDA ILHÉU     in 
GOTHENBURG

Apoio do Network 

dos Overseas 

Chinese
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Em 1984 foram estabelecidas Economic and Technological Development 

Zones em 14 cidades abertas. Existem agora cerca de 90 ETDZ ao nível 

nacional,53 novas zonas de desenvolvimento industrial de alta technologia 

em pequenas e médias cidades  e 

presentemente estão a abrir Free Trade Zones em Shanghai, Tianjin; 

Chongqing, Guangzhou…

Locais Estratégicos

1979: Shenzhen

1980-1989: Zhuhai,  

Shantou, Xiamen, 

Hainan

1990: Shanghai

Modelo Chinês das Zonas Económicas Especiais

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/PR_China-SAR_%26_SEZ-English.png


Ex: Distribuição dos ganhos por um par de calças vendido por 50€:

Retirado de “China’s Clothing Industry in World Textile Value Chain”
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Foxconn is world's 10th biggest 

employer: 1.2 MILLION on payroll

Fernanda Ilhéu - ISEG

https://www.youtube.com/watch?v=LRUwB

qvdoL8

https://www.youtube.com/watch?v=LRUwBqvdoL8


em 2000 a politica  Go 

Global foi anunciada



Integração da China na Cadeia de Valor Global 



2006 2016

Nº FIEs 560 000 509 079

FIEs % Total Exportado 58% 43,1%

FIEs%Total Importado 60% 48,5%

% das Exportações feitas por 
unidades de Processing  Trade 

60% 34%

% Importada do valor exportado 
pelas unidades de Processing Trade 
em bens intermediários e semi-
acabados.

50 a 80% 24,9%

% Exportações da China para a UE 18,1% 16,2%

% Exportaçôes da China para US 21% 18,2%

% das Exportações da China para 
HongKong

17% 13,7%

Integração da China na Cadeia de Valor Global 



Source: EU-China FDI Monitor (2016)

IDEna China por País  de Origem 2015

Integração da China na Cadeia de Valor Global 



Principais Fornecedores em 2015:

ASEAN                   11,5%
Coreia do Sul         10,3%
Japão                       8,4% 
Taiwan                      8,5%
Rússia                      1,9%
Índia     0,07%
Hong Kong              0.07%                

US 8,8%
UE                         12,4%

40,74% Ásia

Cerca de 60% das importações de componentes têm origem no Coreia do Sul, 
Taiwan, Japão e outros países da Ásia.

Integração da China na Cadeia de Valor Global 

Fonte: National Bureau of Statistics (2016)
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A China tornou-se no estádio final dos “networks” de produção na Ásia que 
fornecem grande parte dos produtos ao mundo



Principais Compradores em 2015:

Hong Kong              14,5% 
ASEAN                     12,1%
Japão                         5,9%
Coreia do Sul            4,4%
Índia                           2%
Taiwan                        2%
Rússia                        2%                       

US 17,9%
UE                              15,6%

. 

42,9% 
Ásia

Fonte: National Bureau of Statistics (2016)

Integração da China na Cadeia de Valor Global 

Fernanda Ilhéu 
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1º  a China tornou-se na fábrica do mundo. 

2º Na China 700 milhões de pessoas sairam
do limiar da pobreza absoluta.

3º A Economia Global do Sul beneficiou da 
integração das Cadeias de Valor Global das 
Empresas Transnacionais na China.

4º O poder de compra de  milhões de 
cidadãos da  classe média nos países
desenvolvidos aumentou.

5º A China caminha para ser o mercado 
para o mundo.

Integração da China na Cadeia de Valor Global 

A China deu um contributo 

fundamental ao atual 

processo de globalização.
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Principais Problemas da China

➢ Crescimento cada vez mais insustentável, energia, problemas ambientiais

➢A China tornou-se numa sociedade altamente dividida com grandes disparidades na 
distribuição do rendimento

➢O aumento das manifestações sociais mina a estabilidade e legitimidade política

➢Industrialização e urbanização levaram ao declínio rural, gerando grandes fluxos de 
migrantes.

➢ Desaceleração económica, Novo Normal – Armadilha do Rendimento Médio

➢ Liquidez massiva aplicada em economia especulativa, 
➢ Bolha imobiliária, 
➢ excesso de capacidade no setor industrial (principalmente ligado à construção) 

e 
➢ créditos bancários mal parados. 



Chinese Companies Storm Warning
FT 23 junho 2017 p.12

“In Beijing skies are blue for big events

Polluting industries must stop production, if need. Expect the air to clear nicely 
this autumn ahead of the important Congress of the Communist Party of 
China.  Nor would President Xi Jinping want a debt crisis to spoil the 
atmosphere.

That must be why banking regulator has ordered lenders  to     check “systemic 
risks- Regulator wants banks to investigate their exposure to four controversial 
companies: Dalian Wanda, Fosun International, Anbang, HNA

What links recent headlines about these groups are their overseas acquisitons 
sprees and how these have been funded



“Se os EUA adoptam uma via mais 
mercantilista, os Asiáticos e Europeus 
em geral terão de se combinar para 
preservar o comércio livre” 

Desafio de Xi Jinping no Fórum de Davos 

2017.

O Novo Papel da China na Globalização



• No seu discurso em Davos Xi Jinping identificou 
dois problemas muito importantes:

“A economia global tem permanecido  lenta há já 
algum tempo. O gap entre ricos e pobres e entre o 
Sul e o Norte está a aumentar” 

Identificou 3 causas chave:

• Falta de forças  motrizes para o crescimento 
global

• Governação económica global inadequada

• Desenvolvimento global  desigual.

O Novo Papel da China na Globalização





“Um grande país tem um grande sonho” 

“quanto mais integrada estiver a economia chinesa mais ela atuará como um 

estabilizador global”  
Angang Hu, Xing Wei, Yilong Yan , 2012, China 2030, Springer 

O Novo Papel da China na Globalização



Evolução das Políticas  

• De integrar a China nas CsVG das ETNs para liderar essas Cadeias e 
integrar os outros países na Cadeia de Valor Global das ETNs Chinesas.

• De entrar nos mercados externos via Exportação para entrar via IDEE em 
M&A

Investment and trade cooperation is a major task in building the Belt and 
Road. …We will discuss with countries and regions along the Belt and Road on 
opening free trade areas so as to unleash the potential for expanded 
cooperation”.
The Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime 
Silk Road

De feito na China por criado na China
De rapidez para qualidade
De produtos para marcas



“today it’s not just copycats…China will expand, through its own innovations 

and through acquisitions.” Neil Shen Sequoia’s Capital, Economist 12/09/2015

Objetivo - China líder Mundial de Inovação em 2050
15 year Medium-to Long Term Plan for the Development of  Science and Tecnology (2006)

“It is shifting gear from high speed to medium-to-high speed growth, from an extensive model that emphasized scale 
and speed to a more intensive one emphasizing quality and efficiency, and from being driven by investment in 
production factors to being driven by innovation”. Xi Jinping at the Boao Forum for Asia Annual Conference (2015)

“China will promote liberalization and facilitation of trade and investment” , and, “vigorously advance the 
construction of the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road, to encourage Chinese 
enterprises to "go global", and achieve common development in the openness process among all countries”.  

Li Keqiang Summer Davos Forum of  (2015).

“The initiative will enable China to further expand and deepen its opening-up, and to strengthen its mutually 
beneficial cooperation with countries in Asia, Europe and Africa and the rest of the world”. 

Vision and Actions in Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road issued in March 2015, by National 
Development and Reform Commission (NDRC) 
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Políticas Chave

Uma Faixa e uma Rota e Nova Rota da Seda Marítima Século XXI

Investimento no Estrangeiro (IDEE; M&A)



https://www.youtube.com/watch?v=hB-fQATjV3w

https://www.youtube.com/watch?v=xFeMyuGt0mw

De Mão de Obra Intensiva para Robots

Desafiadores 

Huawei

Xiaomi

https://www.youtube.com/watch?v=hB-fQATjV3w
https://www.youtube.com/watch?v=xFeMyuGt0mw


China Global Unicorns

Força inovadora da China

2015 – 70 empresas

2016 – 131 valem US$487,6 b

7 Super Unicorns com mais de US$10 b 

Ant Financial Services Group ($75 b), 

MIUI ($46 b), 

Aliyun ($39 b), 

DiDi Travel ($33,8 b), 

Lujiazui International Financial Asset Exchange ($18,5 b), 

Meituan &Dianping ($18 b),

DaJiang Innovation ($10 b).



O Novo Papel da China na Globalização



• Em 2003 Zhejiang Geely Holdings Ltd sede em Hangzhou Hi-Tech Industry 
Development Zone 

• transformação gradual de uma pequena start up em ETN- 9498 
trabalhadores

• Em 2010 compra a Volvo

• https://www.youtube.com/watch?v=Z1lm6j8bR6U

• Razões para comprar
O mercado de luxo na China está a  crescer muito e ainda tem espaço para 
construir mais marcas – a Volvo é uma marca de nicho premium e 
pertencendo à Geely pode vir a ter sucesso no mercado chinês, a empresa 
tem condições para aumentar as vendase obter margens maiors.

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento na Dinamarca

O Novo Papel da China na Globalização

https://www.youtube.com/watch?v=Z1lm6j8bR6U


Cadeia de Valor Global da China

Médio e Extremo Oriente e África 

Principais Fornecedores de Recursos

EU Principal Região de 

Consumo Alta 

Qualidade

China Principal Produtor 

Global

Cadeia de Valor de Elevado Potencial 

Como coordenar as diferentes 

economias ao longo de Uma 

Faixa e Uma Rota?

A China deverá tentar ligar a 

iniciativa com as estratégias de 

desenvolvimento dos países 

envolvidos
Fernanda Ilhéu 30



“This would benefit: China, by facilitating the export of its production 

capacity and industrial products to the international market; 

Developed countries, by creating new sources of economic growth;

Developing countries, by promoting their industrialization and 

economic development”.

China Outlook (2016, p.26) 

O Novo Papel da China na Globalização

https://www.youtube.com/watch?v=NKu-

SBQh_hQ

C H I N A - One Belt One Road Vision-

Ethiopia- Tanzania- Zambia

https://www.youtube.com/watch?v=NKu-SBQh_hQ


6 corredores na Ásia – Infraestruturas + parques industriais = plataformas de 

cooperação.

O Novo Papel da China na Globalização

Um enorme programa para 

melhorar as  redes de caminho 

de ferro, constuir novas redes, 

portos, plataformas logísticas, 

parques industriais, estradas, 

pipelines estão a ser 

anunciadas e financiadas pelo  

AIIB

Nestes países existem importantes reservas de gaz natural e petróleo, beryllium, 

dysprosium e terras raras vitais para o fabrico telefones móveis, laptops, e baterias 

recargáveis  para além de  uranium and plutonium essential para energia nuclear, 

carvão, ouro e importantes campos de cereais. 



“Trains half a mile long have started carrying millions of laptops, 

shoes, clothes and other non-perishable items in one direction and 
electronics, car parts and medical equipment in the other a journey 
that takes 16 days” Frankopan (2015) p. 516.   

Yu'Xin'Ou Cargo International Railway 

O Novo Papel da China na Globalização
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Começa no Sul da China no mar do Sul da China indo depois para a Indo-

China, Sudeste Asiático e depois atravessando o Oceano Indico e 

abraçando a África e Europa. 

Nova Rota da Seda Marítima 

Rota da Seda Marítima Portuguesa

Séculos XV e XVI

O Novo Papel da China na Globalização

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://deepresource.wordpress.com/2014/10/16/eurasia-and-the-new-silk-road/&ei=j2ROVafQGqOf7ga_wIPwAg&bvm=bv.92885102,d.d24&psig=AFQjCNGR-nb_2igJIxBdJPPQ9hMJOnRVYA&ust=1431286977754320


Nova Rota da Seda Marítima 
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A economia  da China está altamente dependente 

do Oceano ,  90%  do seu comércio externo é feito 

pelo mar e a China tem 19% do  mercado global 

de transporte marítimo e 22% da contentorização.

Concorrência alta na Rota Terrestre e Custos mais 

elevados

O Novo Papel da China na Globalização



Acreditamos que Portugal posicionado no Centro da Rota Marítima do Atlântico 
poderá ter um papel imprescindível na realização de Uma Faixa e Uma Rota na 
Europa.

Convidamos Portugal a aproveitar esta boa oportunidade e explorar conjuntamente 
com a China a possibilidade de cooperação no quadro de uma “Uma Faixa e Uma 
Rota”, promovendo assim as nossas cooperações pragmáticas em beneficio dos 
dois povos e elevando a Parceria Estratégica  Global Sino-Portuguesa para um novo 
patamar. 

Comunicação do Embaixador Huang Songfu, ao Grupo Parlamentar de Amizade Portugal –China e ao Observatório da China 
no  Colóquio comemorativo do 10º aniversário do estabelecimento da parceria estratégica Portugal-China, 3 de junho 2015.

Portugal é membro fundador do  Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas 
- AIIB
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O Novo Papel da China na Globalização
e Portugal



“Portugal e a China devem juntar forças para a promoção de uma cooperação 

triangular com os restantes países de língua portuguesa em setores como 
agricultura, infraestruturas e educação, ”…” protecção ambiental, energias 
renováveis”

”Além da cooperação bilateral entre a China e Portugal há disponibilidade 
mútua  para cooperação triangular”

“Juntando as forças de Portugal, China e Brasil e dos restantes países de 
língua portuguesa, poderemos fazer mais em conjunto do que seria em 
separado”

António Costa 11/10/2016 cerimónia de abertura da 5ª Conferência Ministerial do Fórum. 
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O Novo Papel da China na Globalização
e Portugal



Caso de Estudo
A participação da Geórgia na Rota da Seda Económica.

MOU assinado pela China e Geórgia na construção da faixa económica.

Projetos: 

➢ Desenvolvimento pelo grupo Hualing da Zona  Livre Industrial de Kutaisi na 
Geórgia Ocidental que está localizada perto do porto Anaklia Deep Water 
Sea Port - US$ 40 milhões – hub the transportes e logistica da Rota da 
Seda 

➢ Fusão do grupo Hualing com  o Bank Republic and Basisbank o European 
Bank for Reconstruction and Development tem 3,9% de capital.

➢ SOEs Dongfang Electric contribuirá com investimento de $180-200 milhões 
para construção duma central térmica em Thibuli na Geórgia Ocidental.

➢ Construção de uma Casa de Cultura da Geórgia numa Provincia chinesa

➢ O lançamento  de negociações para um Acordo de Comércio Livre China-
Geórgia.

Fonte: Meine Pieter van Dijk e Patrick Martens (2016) working paper Maastrich School of Management 
www.msm.nl



“Uma Nova Era requere um novo pensamento. A construção de Uma Faixa 
Uma Rota trará enormes oportunidades para o desenvolvimento conjunto 
da China e dos Países ao longo das rotas. Uma Faixa Uma Rota está em 
aberto”. 
Ji Xinping, Londres 2016

Uma nova fase da globalização mundial 

Um novo papel da China no mundo. De um papel passivo a um papel 

ativo

O Novo Papel da China na Globalização



Amigos da Nova Rota da Seda - ANRS

O ANRS é um Think Tank
Objetivos:
- Cooperar de uma forma pró-ativa na 

construção do projeto Uma Faixa Uma Rota 

Metodologia
- Obtenção de conhecimento, informação 

e divulgação de contributos válidos, 
- Apresentação de projetos 
- Desenvolvimento de relacionamentos com 

entidades chinesas e portuguesas relacionadas 
com este projeto, academias, institutos de 
pesquisa, governo…

- Desenvolvimento de network com outros 
Think Tanks na China e na Europa

谢谢fernandailheu@iseg.utl.pt


