


Como muitos lugares na China
moderna, a cidade de Guilin, no sul
do país, é uma colméia de produti-
vidade, um choque entre o novo e
o velho. Turistas estrangeiros ficam
espantados com a vista de suas
montanhas. Chaminés de fábricas
também marcam o horizonte. As
indústrias que florescem por aqui
incluem produtos têxteis, papel,
seda, couro, açúcar, óleos, cimento,
aço e ferro, entre muitas outras.

Apesar da condição oficial da
China como país comunista, suas
ruas formam um gigantesco merca-
do aberto. Tudo está à venda e tudo
é comercializado, de frutas até peças
de carros. Há dez anos, nas cidades
grandes como Guilin, era possível
comprar bolsas falsificadas Prada
e outros produtos nos lugares mais
tradicionais, incluindo aeroportos
e prédios do governo. Hoje, graças
às medidas enérgicas do governo
para proteger a propriedade intelec-
tual, os produtos piratas de desig-
ners ficaram mais difíceis de serem
encontrados. Mas eles ainda estão
por aqui.

No momento, o governo constrói
uma via elevada em Guilin, como
parte de um plano nacional para
criar um sistema interestadual que
deixará na rabeira o sistema de
estradas dos EUA. No entanto, são
aqueles projetos de expansão que
irritam os economistas, temerosos
de que a infra-estrutura desneces-
sária possa trazer fábricas e inves-
timentos de forma acelerada e ali-
mentar um eventual colapso.

O crescimento explosivo dos últi-
mos anos é resultado de décadas de
reformas econômicas iniciadas pelo
presidente Deng Xiao Ping, em 1978,
quando o dirigente lançou a trans-
formação de um país fechado para
uma economia de "mercado-com-
patível". Desesperada por capital,
a China abriu seus mercados para
investidores estrangeiros.

A idéia funcionou. A produtivi-
dade aumentou na média de 10%
por ano. A população da China, a

maior do mundo, compreende agora
1,3 bilhão de consumidores poten-
ciais, um quinto de todas as pesso-
as do planeta, adicionando cerca
de 15 milhões—aproximadamente
a população do Chile—a cada 12
meses. A renda é crescente. Medido
pelo poder aquisitivo per capita, o
chinês era, em 2005, mais rico do que
os venezuelanos, mas ligeiramen-
te mais pobre do que os cidadãos
da República Dominicana. Como
qualquer país emergente, o desloca-
mento é cada vez mais comum. As
pessoas estão se mudando do campo
para a cidade. Sua alimentação, seus
hábitos de consumo e gostos tam-
bém estão mudando.

Durante as crises latino-america-
nas dos anos 80, quando o cresci-
mento regional ficou na faixa de
1%, a economia da China registrou
uma média de crescimento quase 10
vezes maior. Suas exportações subi-
ram para pouco mais de um quinto
de todo o comércio mundial no iní-
cio deste século, com 5,7% do comér-
cio total nos anos 70, de acordo com
o Fundo Monetário Internacional.
Como conseqüência, as exporta-
ções latino-americanas para a China
aumentaram seis vezes, embora
ainda compreendam menos de 4%
do mercado. No primeiro semestre
deste ano, os países latino-america-
nos enviaram US$11,4 bilhões em
bens para a China, de acordo com
o Ministério do Comércio chinês.
A China exportou US$12,4 bilhões
para a América Latina.
Gargalos. "O boom chinês é susten-
tável por muito tempo desde que
o processo de conquista do terre-
no perdido possa avançar", afirma
Wing Thye Woo, economista da
University of Califórnia Davis, que
atua como consultor do Ministério
das Finanças da China e conselheiro
da ONU na área de desenvolvimento
econômico asiático. "Politicamente,
a legitimidade do Estado chinês é
baseada no cumprimento deste pro-
cesso de recuperação."

No entanto, a má administração

é um risco real, diz Woo. "A política
monetária demasiadamente frouxa
acentua o crescimento, causando gar-
galos de produção", diz o economista.

Sem controles adequados na
expansão, as coisas podem afundar
de forma acelerada. Mesmo assim,
o governo fechado da China oferece
pouca abertura sobre seu processo
de gerenciamento de finanças. Em
um relatório do Banco Inter-ameri-
cano de Desenvolvimento, de 2005,
o economista Eduardo Lora adver-
tiu que o risco sério da China não
é a concorrência, mas um fracas-
so eventual de seu enorme sistema
financeiro. "Esse é um assunto que,
surpreendentemente, tem atraído

"O boom
chinês é

sustentável por
muito tempo

desde que
o processo de
conquista do

terreno
perdido possa

avançar."s

pouca atenção de pesquisadores e
analistas", afirmou Lora.

Ainda que pareça improvável hoje,
não é inconcebível que a caravana
chinesa possa reduzir a velocidade
ou parar de vez, como aconteceu em
anos recentes com Rússia, Indonésia
e Japão, ou com a então aqueci-
da economia brasileira. Em julho,
a Agência Nacional de Estatísticas
da China relatou que a economia do
país cresceu 10,6% durante o primei-
ro semestre, cifra que ultrapassou
até as previsões chinesas.

Zheng Jingping, porta-voz da agên-
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cia de estatísticas, disse durante uma
entrevista coletiva que essa recente
expansão econômica estava em um
plano "razoável". Ele e outros dirigen-
te do país creditam às exportações e
ao investimento forte nos ativos fixos.
A América Latina faz sua parte: a
região é uma fonte inesgotável de ali-
mentos e de matéria-prima—exporta-
ções fundamentais da região.

Autoridades brasileiras do comér-
cio dizem que os chineses sabem que

esta em uma
encruzilhada/'
têm um problema nas mãos. A per-
gunta é como reagir. "Não acredito
que tal crescimento seja sustentá-
vel de qualquer maneira, mas ainda
acho que a China p&de crescer a uma
taxa muito alta com alguns contro-
les", diz Thomaz Zanotto, diretor de
relações de comércio internacional da
Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo (FIESP).
Pressão. Em resposta à pressão interna-
cional e interna, autoridades chinesas
deflagraram medidas para evitar um
desastre econômico, incluindo uma
campanha para brecar a onda de novas
construções e o excesso de crédito
barato. O governo prometeu reformar
os sistemas financeiros e poupar mais
dinheiro, petróleo e outros recursos
naturais. Também fixou uma meta
para impulsionar a demanda domés-
tica por produtos, contrabalançando
seu próprio crescimento.

Em julho, o Banco Popular da China
anunciou que elevaria as reservas que
a maioria dos bancos deve depositar
no Banco Central em meio ponto,
para 8,5%. Em declaração oficial, a
autoridade monetária citou a neces-
sidade de restringir o dinheiro e o cré-
dito a fim de sustentar o crescimento
econômico.

O movimento recebeu elogios cau-
telosos de executivos e analistas. "A

China está em uma encruzilhada", diz
Xinyue Jasmine Geffner, que dirige
a área das Américas em desenvolvi-
mento de negócios internacionais do
HSBC Securities na China. A execu-
tiva e sua equipe dão apoio aos negó-
cios chineses e latino-americanos em

investimentos e temas de comércio
entre as duas regiões.

A dirigente faz parte do grupo que
acredita estar a China na trilha certa
para sustentar taxas de expansão do
mesmo nível ou só um pouco mais
lentas. "Isso significa que a demanda
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de longo prazo por artigos e produtos
agrícolas da América Latina continua-
rá, o que, por sua vez, ajudará a incen-
tivar o investimento chinês", afirma.

Especialistas fiéis às reformas
estão otimistas. "Se nenhum erro
sério for cometido e a economia glo-
bal não virar de cabeça para baixo,
a China estará bem pelos próximos
20 anos", diz Stephen Green, econo-
mista sênior do Standard Chartered
Bank, em Xangai. Assuntos de peso,
porém, permanecem no ar, diz ele,
inclusive processos complexos, como
privatização, estabilização do siste-
ma bancário, taxa de juros e libera-
lização da taxa de câmbio. "Esses
não são desafios fáceis, mas, com o
crescimento, eles devem ser admi-
nistráveis", diz Green.

Qualquer que seja o futuro, a opor-
tunidade é agora. Os chineses estão
comprando, vendendo, emprestando
e investindo mais do que nunca e em
um ritmo alucinante, e os países lati-
no-americanos estão com pressa de
faturar alto. Os governos da região
usaram dinheiro asiático para qui-
tar dívidas externas e escorar suas
finanças, tudo isso enquanto gastam
pesado em novos portos, aeroportos
e estradas para alimentar a faminta
economia chinesa.

Este ano, autoridades brasileiras
e peruanas, por exemplo, começa-
ram a construção de uma estrada de
US$700 milhões pela Amazônia para
abrir o Pacífico para seus produtos.
Dirigentes chineses têm feito negó-
cios para trocar bens diretamente
por matérias-primas. Soja e aço bra-
sileiros, abacates mexicanos, óleo de
cozinha argentino, petróleo vene-
zuelano e cobre chileno: tudo segue
em direção ao gigante asiático.

A gigante de minério de ferro
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD)
anunciou, em julho, que utilizará a
embarção de bandeira norueguesa
Berge Stahl, o maior navio de carga
do mundo, para transportar miné-
rio para a China. Em 2005, a CVRD
vendeu 54,16 milhões de toneladas
de minério para a China, 32% a mais

do que no ano anterior. Só neste
primeiro trimestre, vendeu 17,17
milhões de toneladas, 58% acima do
mesmo período no ano passado.

"Ficar sem a China é ficar sem futu-
ro", diz Alberto Abdala, cuja compa-
nhia, Maderos de La Patagônia, expor-
ta lã da Argentina para a China e resto
da Ásia há uma década. Em 2005, as
exportações argentinas para a China
foram de quase US$3,6 bilhões, de
acordo com a câmara binacional do
país sul-americano.

investimentos diretos não financei-
ros na América Latina. No primeiro
semestre do ano, esse número tota-
lizou US$930 milhões. O presidente
chinês Hu Jin Tao, em 2004, fez uma
visita ao Brasil, Argentina, Chile e
Cuba. Desde então, vários acordos
comerciais foram assinados. O pre-
sidente venezuelano Hugo Chávez
chegou a assinar, em janeiro de 2005,
19 acordos de cooperação, incluindo
planos para investimento chinês em
petróleo e exploração de gás. O Chile

'Ficar sem a é ficar
sem futuro."

A maior preocupação nesse
momento para os executivos lati-
no-americanos e chineses parece
ser, ao mesmo tempo, parceiros de
comércio e concorrentes. O México
continua a registrar um déficit de
comércio com a China e outros paí-
ses asiáticos. A indústria mexica-
na reclama que os empregos estão
desaparecendo. As indústrias têxteis
peruanas iniciaram recentemente
uma investigação anti-dumping de
importações chinesas.
Pesados. Brasil e China, aclamados
como os pesos pesados do comér-
cio potencial, também tiveram seus
momentos complicados. Em junho,
a estatal chinesa de petróleo Sinopec
e a Petrobras iniciaram um proje-
to de gasoduto de US$240 milhões
para ligar o Nordeste com o Sudeste,
mas, antes, as obras passaram por
atrasos e os custos dispararam. Os
brasileiros ficaram irritados quando
a China não apoiou a indicação do
país para o Conselho de Segurança
das Nações Unidas em troca de um
empurrão para a China impulsionar
seu status de economia de mercado.

Porém, a China está mantendo—
embora mais lentamente do que as
previsões—suas promessas de inves-
timentos na região. Em 2005, os chi-
neses injetaram US$4,2 bilhões em

e a China já negociam um acordo de
livre comércio. A próxima reunião
da Cooperação Econômica da Ásia-
Pacífico, em 2008, será no Peru.

Executivos chineses também estão
lidando com os riscos. Alguns paí-
ses latino-americanos continuam a
ser castigados por sistemas políticos
e econômicos instáveis e as conse-
quentes dores de cabeça burocráticas,
além de corrupção e péssimas admi-
nistrações. Empresas chinesas, como
Sinochem e PetroChina, têm partici-
pações em explorações de petróleo
estimadas em mais de" US$1 bilhão
no Equador, onde o governo ameaça
tomar de volta as propriedades priva-
das. Em janeiro, o presidente boliviano
Evo Morales visitou a China para atrair
mais investimento chinês para suas
reservas de petróleo, mas, ao mesmo
tempo, faz ameaças de intensificar
as nacionalizações e assusta outros
investidores estrangeiros. A também
chinesa Shengli nunca completou um
negócio de US$1,5 bilhão com a YPFB,
estatal boliviana de petróleo.

Mesmo assim, a palavra de ordem é
investir e seguir em frente. O consul-
tor de negócios Jorge Castro, ex-secre-
tário de planejamento estratégico da
Argentina vai direto ao ponto: "O
maior risco é deixar de entrar e não
participar do mercado."

Text Box
Fonte: Latin Trade: ed. em português, ano 14, n.10, p.32-35, out. 2006.




