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Dinheiro atrai dinheiro. Esse não é um provérbio chinês, mas se aplica a Zhang Yin. No dia em 
que a proprietária da empresa de reciclagem de papel Nine Dragons Paper foi anunciada como 
a mulher mais rica da China, Zhang, 49 anos, foi dormir 1,1 bilhão de yuans (US$ 139 
milhões) mais endinheirada. A publicação da lista de bilionários do relatório Hurun, lançado 
anualmente pela consultoria Rupert Hoogewerf, fez as ações da companhia de Zhang na Bolsa 
de Hong Kong saltarem 2,77% mesmo dia - o que aumentou ainda mais sua fortuna calculada 
em US$ 3,4 bilhões.  
 
Tanto dinheiro faz de Zhang não só a mulher mais rica de seu país, como a mais abonada do 
mundo, dentre as que construíram sua fortuna sozinhas, como a apresentadora americana de 
TV Oprah Winfrey e a inglesa autora do "best seller" Harry Potter, JK Rowling. Diferente de 
suas parceiras de ranking, entretanto, Zhang não deve sua riqueza a fenômenos da mídia, mas 
sim ao regime comunista de Mao Tse Tung.  
 
Se não fosse pelo ditador chinês e sua revolução, Zhang Yin teria seguido o mesmo destino de 
todas suas antepassadas: seus pés seriam enfaixados desde criança para que não crescessem, 
nunca aprenderia a ler e a escrever, casaria ou se tornaria concubina de um homem a quem 
deveria prestar obediência. Não que Mao Tse Tung fosse um líder admirável, pelo contrário.  
 
A história mostra que seu plano desenvolvimentista - o Grande Salto Adiante - e a revolução 
cultural resultaram na morte - de fome ou por meios violentos - de milhões de pessoas. Mas 
graças a ele, o índice de analfabetismo feminino na China passou de 99% em 1949 para 45%, 
em 1976 - ano em que morreu - e está hoje em 13%. Devido à revolução comunista as 
mulheres na China passaram a ter os mesmos direitos de estudar que os homens. Uma 
pesquisa recente mostrou entre as chinesas de 16 a 19 anos, muitas querem se tornar 
executivas, gerentes ou diretoras de empresas. No Japão, a maioria das garotas ainda fala em 
ser donas de casa ou comissárias de bordo.  
 
No caso de Zhang, o sonho de ser a controladora de uma empresa a persegue desde pequena. 
Filha mais velha dentre oito irmãos de um oficial do Exército Vermelho, ela costuma dizer que 
teve "a sorte de ver a história mudar a seu favor". Montou seu primeiro negócio em 1985, com 
apenas 30 mil yuans (cerca de US$ 3,8 mil). Graças a seu marido - proveniente de Taiwan - e 
à influência do pai militar, naquele ano ela se mudou para Hong Kong onde entrou de cabeça 
no negócio de reciclar papéis. Naqueles anos - e ainda hoje em muitos casos - o partido 
comunista chinês, ou seja, o governo se via no direito de controlar a vida financeira das 
empresas.  
 
Muitas eram obrigadas a contratar um número maior de empregados do que precisavam para 
"dar um jeito" nas taxas de desemprego. Outras eram compelidas a comprar estatais a preços 
astronômicos. Fora as contribuições de praxe ao partido - que quem não paga, é levado à 
força à bancarrota. Zhang, longe de Pequim e com a proteção do pai, conseguiu driblar esse 
massacrante controle. É por isso dois terços dos seis milhões de empresas privadas chinesas 
são dirigidas por ex-oficiais do partido. Sem essa influência, é impossível prosperar.  
 
Mas a maior sacada da empreendedora chinesa - entretanto - foi se mudar para os Estados 
Unidos em 1990 - graças ao passaporte taiwanês do marido. Lá a empresa cresceu beneficiada 
pela economia americana e se tornou grande o bastante para, em seis anos, voltar à China, 
atraída pela política de incentivo a investidores internacionais promovida por Deng Xiaoping. 
Reciclando papel comprado nos EUA e embalando os produtos que outras empresa recém 
implantadas na China - como Coca Cola, Nike e Sony - fabricavam no país e exportavam para 
o mundo, a fortuna de Zhang foi ganhando volume.  
 
Hoje, a Nine Dragons Paper, que tem ações negociadas na Bolsa de Hong Kong, produz 3,3 
milhões de toneladas de papel por ano, faturando cerca de US$ 1 bilhão por ano.  



Outras plantas estão em construção e até o meio do ano que vem, a produção deve passar dos 
5 milhões de toneladas. Zhang, que tem 72% das ações da companhia, deverá então, ficar 
ainda mais rica.  
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