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Há 70 anos, o Partido Comunista assumiu o poder na China, encerrando 
uma longa guerra civil, e seu líder, Mao Tsé-tung, anunciou o nascimento 
de uma nova nação: a República Popular da China. 

Nesse período, o país passou por grandes mudanças. Mao implementou 
políticas marxistas, mas, diferentemente do comunismo soviético, centrado na 
classe trabalhadora industrial, a revolução maoísta se baseou nos 
camponeses. 

O objetivo do líder chinês era industrializar o país e transformar a tradicional 
economia agrária. Para isso, criou grupos de trabalho e fazendas coletivas, 
proibindo a agricultura particular e a propriedade privada. 

A coletivização e a centralização da economia transformaram a sociedade. 

Mao aprofundou suas políticas comunistas e lançou, em meados dos anos 60, 
outro projeto controverso: a Revolução Cultural, uma campanha contra 
partidários do capitalismo na China sob o pretexto — apontam os historiadores 
— de eliminar seus inimigos políticos dentro do Partido Comunista Chinês. 

Milhões de pessoas foram aterrorizadas pela Guarda Vermelha, os jovens 
mobilizados por Mao para eliminar a "cultura burguesa". 

Apesar disso, um forte culto à personalidade transformou Mao em uma espécie 
de divindade nacional. 

A imagem dele ainda está muito presente no cotidiano do país asiático. No 
entanto, a República Popular da China é muito diferente daquela concebida 
pelo autointitulado "Grande Timoneiro". 

A China hoje 

Sete décadas após sua fundação como o maior país comunista do mundo, a 
nação asiática caminha, segundo alguns analistas, para se tornar a principal 
potência econômica do planeta. 

O PIB chinês é superado apenas pelo dos Estados Unidos. No entanto, em 
termos de paridade do poder de compra (PPP), já é o país mais rico do mundo. 

A China também possui o setor bancário mais rico e a instituição com o maior 
total de ativos: o Banco Industrial e Comercial da China (ICBC). 

E é o principal gigante comercial: produz e exporta mais que qualquer outro 
país, com 119 empresas na lista das 500 maiores do mundo, segundo a lista 
de 2019 da revista Fortune 
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