


Existe uma profissão em alta no
mundo: a de palpiteiro sobre o
presente e o futuro da China.

Nesse terreno circulam todos os tipos
de profissionais, embora nenhum de-
les consiga prever ao certo o que irá
acontecer ao antigo Reino do Meio.
Afinal, como saber qual é o limite de
um país que cresce em média 9,6% ao
ano há 30 anos? Ou de um país que já
foi a maior e mais avançada civilização
do mundo entre os séculos 12 e 15? O
único ponto sobre o qual não existem
dúvidas é que a velocidade com que
as coisas ocorrem na China é capaz de
confundir até o analista mais erudito.

Nesta minha segunda viagem à
China - a primeira foi em 2005 - foi

possível captar algumas pistas do que
poderá ocorrer. Duas impressões fortes:
os chineses têm capacidade de aprendi-
zagem e de trabalho superior à ociden-
tal. Ao mesmo tempo, têm um esquema
mental rígido, no qual a herança confu-
cionista de respeito submisso às autori-
dades - e, portanto, a tudo que estiver
estabelecido - continua muito presente.

Mas não se pode pensar a China
de hoje a partir de parâmetros exclu-
sivamente chineses. O mundo sacode
a China tão intensamente quanto é
sacudido por ela. As áreas urbanas se
ocidentalizam aceleradamente. A pre-
sença de empresas internacionais re-
desenha o cenário econômico. A nova
prosperidade chinesa, conquistada

nos mercados internacionais, também
é uma força poderosa de mudança.
Os chineses comem mais, consomem
mais e poupam mais do que antes. Tam-
bém reivindicam mais, embora as velhas
fórmulas confucianas da obediência
ainda ditem a norma em uma socieda-
de fundamentalmente conservadora.

Nas linhas que seguem, vai um
esforço de captar o movimento de mu-
dança. Não com o olhar treinado dos
sociólogos ou dos economistas, mas
sim com a disposição jornalística de
misturar-se e mergulhar no dia-a-dia
de uma das culturas mais antigas e
fascinantes do planeta, munido de um
bloco de anotações e do desejo de apren-
der a língua milenar dos mandarins.
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DIREITO
A LEI CHEGOU

" É o sistema legal, estúpido", pode-
ria ser a versão chinesa da frase famo-
sa de James Carville, o marqueteiro de
Bill Clinton ("É a economia, estúpido").
A democracia não é o tema mais im-
portante para o capital e para a elite em
formação na China, mas sim a consoli-
dação de um sistema legal confiável. Na
China, país com milênios de história
que nunca viveu sob um regime simi-
lar ao de uma democracia ocidental,
a prioridade das pessoas não é votar.
A demanda atual é por um sistema
legal confiável, que regule de forma
justa as relações em um país suposta-
mente socialista que, apesar de ter um
componente rural majoritário, possui
também 480 milhões de usuários de
telefones celulares e dois terços da eco-
nomia nas mãos da iniciativa privada.

Na China, as leis de inspiração oci-
dental precisam superar uma grossa
barreira cultural. Para os chineses, a
base da sociedade não é o indivíduo,
mas o grupo, a família. Confücio disse:
primeiro você precisa ser capaz de fa-
zer uma família harmoniosa; depois,
saber administrar o país; e por último,
governar o mundo. "Algumas idéias

tradicionais têm efeitos negativos sobre
o desenvolvimento de uma sociedade
moderna na China", disse a Época NE-
GÓCIOS o advogado Shen Zheng Wu,
diretor do East Ásia Law Research Cen-
ter e uma das maiores autoridades inte-
lectuais sobre o sistema legal chinês.

A modernização econômica está
pressionando o fortalecimento de um
sistema legal mais forte. "Há aumento
das garantias e dos direitos civis das
pessoas, mas é preciso pensar que o di-
reito civil chinês tem uma história de
apenas 30 anos", afirma Zheng Wu. Até
a década de 70, ele explica, estudava-se
legislação com textos russos da década
de 50, que falavam de luta de classes e
proletariado. O que importava era o "di-
reito público". Não havia leis sobre direi-
tos individuais. Até algum tempo atrás,
era a empresa (estatal) que respondia
pela vida e direitos das pessoas. Somen-
te em 1979 foi aprovado pelo Congresso
um Código Penal, e apenas em 1996 foi
aprovada a primeira lei de proteção para
os indivíduos, com o que se chama pro-
cedimento geral da lei civil."Começamos
a tirar o foco do direito público para co-
locá-lo no direito privado", diz Zheng
Wu. "Por isso, neste ano foi apro-
vada a lei da propriedade privada."

CORRUPÇÃO
PAPO NO ALMOÇO

"Estou cansado", disse Wang Li.
Filho de empresários em boa situação
em uma cidade do interior, perto de
Pequim, eleja tem a própria empresa:
uma escola de inglês. Teve de desem-
bolsar US$ 130 mil para obter a licença
e poder abrir a escola - talvez a licença
mais cara do mundo para esse tipo de
negócio. "Além disso, se não quiser ter
problemas, de vez em quando tenho de
levar os funcionários do governo lo-
cal para comer no melhor restaurante,
comprar as bebidas mais caras e depois
pagar prostitutas para eles. A corrup-
ção por aqui atingiu níveis espantosos."

Li está cansado e não é o único. O go-
verno central se deu conta disso e pre-
tende evitar que o descontentamento se
traduza em algo maior. Não por coinci-
dência, nos últimos tempos os jornais
chineses - controlados por autorida-
des máximas do Partido Comunista
- começaram a noticiar, com freqüên-
cia cada vez maior e na primeira pági-
na, a acusação e prisão de membros do
governo devido à corrupção. Querem
mostrar que estão combatendo o pro-
blema. No último mês, por exemplo, o
chefe da Food and Drug Administra-



tion local, Zheng Xiaoyu, foi expulso do
PC, detido e condenado à morte por ter
recebido US$ 650 mil de propina. Em
geral, esses casos terminam em prisão.

Um estudo do Conselho de Estado,
da Academia de Ciências Sociais e do
Partido Comunista, provou recente-
mente que dos 3,22 mil chineses com
fortunas superiores a 10 milhões de
euros, 2,932 mil são oficiais de alto esca-
lão do Partido Comunista. A cifra já diz
tudo. Os membros do partido enrique-
cem abertamente, seu carro preferido é
o Audi A6 e aparecem abertamente nos
restaurantes em almoços e jantares pa-
lacianos. Enriquecem porque depende
deles - apenas sim ou não - a aprovação
para a construção de um edifício, para
a abertura de uma empresa ou negócio.
Eles determinam igualmente as con-
dições que as companhias precisam
oferecer a seus funcionários ou a forma
como devem tratar o meio ambiente.

Cidadãos e empreendedores comuns
estão submetidos a dois extremos: à
arbitrariedade dos oficiais comunistas
de seu distrito ou ao capitalismo sel-
vagem e sem regras, em que se pode
contratar as pessoas e fazê-las traba-
lhar sete dias por semana - algo abso-
lutamente comum até nas redes ame-
ricanas que servem refeições por aqui.

Como sempre, o problema da cor-
rupção não está apenas no dinheiro des-
viado, mas também nas formas com que
se definem políticas públicas - e isso é o
que começa a preocupar a elite gover-
namental chinesa. No interior chinês,
muitas vezes as coisas são definidas da
seguinte maneira: o empresário con-
vida o funcionário ou o diretor de um
banco estatal para um grande almoço.
Tomam cerveja, vinho e bajiu - um
terrível destilado de arroz - até ficarem
completamente bêbados. Cria-se então
um laço de intimidade. A partir dele, o

funcionário aprova qualquer projeto -
por mais inviável que seja - e recebe um
dinheiro por fora. No futuro, o projeto
passará a integrar a estatística de 37%
de créditos podres dos bancos estatais
chineses. Uma bomba-relógio. Na pri-
meira freada da economia, pode estou-
rar tudo o que hoje está encoberto por
um crescimento de quase 10% ao ano.

EDUCAÇÃO
O PARTIDO E A ELITE

A China possui um sistema rígido
de aprovação para ingresso na univer-
sidade, cuidadosamente planificado
para formar uma elite de alto nível.
Apenas um terço dos estudantes que se
encontram nos cursos preparatórios,
aos 17 anos, consegue efetivamente in-
gressar na universidade. Os que não
conseguem, vão para o que eles mes-
mos chamam em inglês de "college",
uma universidade de segunda classe.



Xiao Ping, de 21 anos, é uma das fe-
lizardas. Está em uma universidade de
Shandong, a rica província do noroeste,
e no ano passado foi a primeira de sua
turma. A professora lhe disse que o
grupo teria direito a apenas uma ins-
crição para se filiar ao Partido Comunis-
ta, e que ela, por ter sido a primeira da
classe, teria esse direito. Não é fácil fi-
liar-se ao PC - os 60 milhões de filiados
parecem muitos, mas são apenas 5% do
país. Primeiro, Xiao Ping recu-
sou a oferta. "Meu pai é filiado
e vê o partido com olhos idea-
listas. Mas eu não me identifi-
co mais com o partido", disse

. a Época NEGÓCIOS. Mas ela
quer estudar direito interna-
cional e trabalhar para empre-
sas estrangeiras. Por isso, logo
mudou de idéia. "Antes, as em-
presas estrangeiras preferiam
não contratar quem estivesse
filiado ao PC. Agora, conside-
ram isso como algo positivo
no currículo: se você é filiado,
é porque pertence à elite, por
mérito ou pela posição social."
A universidade pública é paga
- aproximadamente US$ 500 por ano,
valor considerável na China. Quem não
tem condições de pagar contrai uma dí-
vida com o Estado, que deve ser saldada
quando o estudante começar a receber.

Isso posto, a formação de recur-
sos humanos é bastante deficiente na
China. A avalanche de empresas mul-
tinacionais que se está instalando no
país vem superando a capacidade de
formar trabalhadores qualificados
para atuar no mundo globalizado. É
difícil encontrar um número suficiente
de pessoas que fale inglês e que, além
disso, também consiga se relacionar

sem conflitos com a cultura da em-
presa ocidental. Isso acaba gerando
uma rotatividade geralmente muito
maior do que em outras sedes de com-
panhias multinacionais: os chineses
qualificados simplesmente mudam de
emprego, seguindo atrás de melhores
salários em uma carreira meteórica de
ascensão. O mercado é generoso com
aqueles que têm a qualificação exigi-
da pelas empresas multinacionais.

JOVENS
A TURMA DA PIZZA

A "nova China" começa simbolica-
mente com a geração que viveu a ado-
lescência depois do massacre de 1989
na Praça da Paz Celestial, conhecida
como Tiananmen. Para essa geração,
Mão Tsé-Tung é um personagem dos
livros de história, assim como a fome
que dizimou dezenas de milhões du-
rante a política do Grande Salto para a
Frente, em 1953.0 período da Revolu-
ção Cultural, quando hordas de estu-
dantes atacavam e humilhavam seus
professores nos pátios das escolas, é

algo distante para a nova geração. Não
apenas porque já se passaram três dé-
cadas desde então, mas também porque
a discussão, a crítica, a autocrítica e a
revisão histórica não fazem parte dos
códigos chineses. É por essa razão que
as pessoas reagem com uma atitude in-
comodada quando se pede a elas uma
opinião sobre o episódio de Tiananmen.
Nos livros escolares que eu tive opor-
tunidade de folhear, a explicação para

a repressão que terminou com
a morte de 800 manifestantes
é simples: o Ocidente estava in-
citando os jovens a impor uma
visão ocidental de democracia;
pressionados, eles atuaram
com violência e o premiê Deng
Xiaoping resolveu o problema.
Para os chineses, "resolveu
o problema" é basicamente
a idéia que ficou do episódio.

A geração 80, que viveu a
adolescência depois desse epi-
sódio, é a cara da nova China.
Trocou o comunismo pelo con-
sumismo, usa nomes ociden-
tais, como Johnny, Jenniffer,
Shirley, e adora todos os pro-

dutos que chegam dos Estados Unidos.
O programa mais bacana é ir ao Star-
bucks, à Pizza Hut ou ao KFC. O jovem
chinês urbano é mais parecido com o
paulista ou o carioca do que esses com o
piauiense. Um jovem jornalista chinês
resume assim o que passa pela cabeça
da nova geração: "Aqueles com mais
de 30 anos têm metade do pensamento
ocupada com o confucionismo, o taoís-
mo e o budismo. A outra metade é com o
regime. Entre os urbanos menores de 30
anos, as três filosofias tradicionais ocu-
pam 20%, o regime ocupa um pedaço
equivalente e o resto ê ocidentalização".



DESIGUALDADE
POBRES E ORDEIROS

À medida que o país enriquece, a
desigualdade social na China aumen-
ta depressa, muito depressa. Às vezes
uma imagem é apenas uma imagem,
mas a cena se repete com freqüência
cada vez maior: milionários em carros
de luxo circulando ao lado de campo-
neses miseráveis. Faz parte da rotina.
Talvez não seja tão diferente do que se
vê no Brasil, mas, enquanto
no Brasil isso é histórico, na
China a cena não existia há
dez anos. Segundo a Acade-
mia Chinesa de Ciências So-
ciais, 10% dos chineses detêm
4O% da riqueza do país, e a
situação está piorando. Tudo
indica que em menos de cinco
anos a China poderá supe-
rar o Brasil em desigualdade.

A disparidade dos ren-
dimentos pode ser vista pe-
gando-se o rendimento anual
per capita. Na zona rural é de
aproximadamente US$ SOO
por ano. Nas regiões urbanas,
US$ 1,3 mil por ano. Mas essa
média não informa nada: em Pequim
ou em Xangai, um apartamento de 12O
metros quadrados custa entre US$ 150
mil e US$ 2OO mil. Lembro de ter vis-
to uma cena que anos atrás só poderia
ocorrer em Mônaco: quatro Audi A6
parados a menos de 30 metros de dis-
tância entre si em uma rua de Pequim.
Esse carro de US$ 100 mil se tornou
banal de tão comum. O novo brinque-
do dos chineses ricos é o Hummer, o
jipe americano de estilo militar cujo
modelo mais caro custa US$ 140 mil.

Por que, com uma desigualdade
praticamente igual à brasileira, o país

não é violento como o Brasil? É uma
pergunta inevitável quando se cami-
nha às 2 da manhã pelos subúrbios,
sentindo-se completamente seguro.
Três são as respostas encontradas
com mais freqüência entre chineses e
estrangeiros com experiência no país.
A primeira é o fator cultural: o con-
fucionismo, a filosofia mais presente
na mente dos chineses, considera na-
tural a existência de uma sociedade

hierárquica, suavizando os conflitos
de classes e o inconformismo que
ocorrem em outras sociedades. A se-
gunda se deve ao controle populacio-
nal: como nas últimas décadas cada
casal de chineses teve apenas um filho,
esse filho foi criado com mais cuida-
dos do que se a família tivesse cinco
ou seis filhos, como acontecia no pas-
sado. A terceira resposta é crua, mas
faz sentido para a maioria dos habi-
tantes locais: com cerca de 8 mil cri-
minosos executados por ano - eram
muitos mais nas décadas anteriores
-, a criminalidade estaria sob controle.

CAMPONESES
OS PELE-QUEIMADA

Existem na China dois fenômenos
paralelos ocorrendo simultaneamente.
De um lado, milhões de camponeses
migram para as cidades em busca de
trabalho. Eles são vistos perambulan-
do pelas áreas urbanas, geralmente
usando calças compridas e paletó para
causar uma boa impressão. Normal-
mente as roupas estão sujas de terra,

revelando que são recém-che-
gados. Pode-se reconhecê-los
também pelo fato de ser bron-
zeados, já que eram obriga-
dos a passar de 10 a 12 horas
trabalhando a céu aberto. Os
chineses urbanos evitam to-
mar sol para se diferenciar dos
camponeses. Não é por outra
razão que muitas mulheres
em Pequim usam máscaras de
plástico com insulfilme para
proteger o rosto e luvas que co-
brem os braços inteiramente.

Enquanto isso, no interior,
a vida de milhões de campo-
neses está melhorando gra-
dativamente desde que Deng

Xiaoping tomou a decisão, no final da
década de 70, de entregar as terras para
que eles as explorassem por conta pró-
pria. Conheci a família Wang em uma
cidade de 60 mil habitantes nos arre-
dores de Lai Xi, na província de Shan-
dong (noroeste da China, 95 milhões de
habitantes). Sua vida vem melhorando
bastante desde o início dos anos 80.
Eles são plantadores de amendoim e
recentemente conseguiram comprar
uma pequena caminhonete para trans-
portar o produto para as fábricas que
o industrializam na região. Os Wang
dizem que está todo mundo melho-
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rando de vida porque podem vender
diretamente sua produção, sem neces-
sidade de entregar a maior parte ao go-
verno. Pude ver no bairro uma imensa
quantidade de armazéns e pequenos
negócios improvisados nas casas ven-
dendo leite, alguns vegetais, raízes.

Os que vão para as cidades, por que
vão? As razões são muitas: em primeiro
lugar, a terra de algumas localidades
é muito ruim e não dá nada, ou quase
nada; em segundo, há falta de meios
para transportar a produção para os
locais em que ela pode ser vendida; em
terceiro, a falta de recursos para explo-
rar a terra adequadamente, garantindo
apenas a sobrevivência, faz com que
os camponeses decidam ir para a cida-
de, onde ficam nas ruas se oferecendo
para trabalhar, cena bastante comum.

Fato interessante descobriu a Aca-
demia Chinesa de Ciências Sociais:
dentro de três anos começará a faltar
mão-de-obra barata na China. A reser-
va de mão-de-obra rural, disposta a

trabalhar por US$ 120 ao mês nas fábri-
cas, não seria de 150 milhões ou 200
milhões de chineses, como se pensava,
mas de apenas 50 milhões. O que se pre-
vê é que, tão logo acabe essa reserva, os
salários na China começarão a subir.

ALIMENTAÇÃO
SE TIVER ASAS, COMA

"Ni chi lê fan?" Esse cumprimento
pode ser ouvido de vez em quando, so-
bretudo entre as pessoas do interior.
Basicamente, quer dizer "Como vai?",
mas significa, literalmente, "Você
comeu?" A outra pessoa responde
"Comi". É uma forma simples de di-
zer que está "tudo bem" em um país
onde morreram de fome 30 milhões de
pessoas entre os anos 50 e 60. A velha
fama de que os chineses comem de tudo
- insetos, cachorros, gatos, cobras - é
completamente verdadeira. Nasceu de
uma cultura em que tudo o que pudesse
trazer alguma proteína era muito bem-
vindo. Na província de Guanzhou, é

costume dizer que se come tudo que
tenha asas e não seja avião, e tudo que
tenha pernas e não seja mesa. Mas, gra-
ças aos novos tempos, a velha saudação
já não é tão usada. A China tem apenas
7% das terras cultiváveis do mundo,
mas carrega 23% da população mun-
dial para alimentar. Apesar disso, os
investimentos do Estado para aumen-
tar a produtividade no campo estão
permitindo que a China tenha uma
balança agrícola com déficit mínimo,
inferior a US$ 400 milhões neste ano.

Passado o trauma da falta de comi-
da, hoje os chineses devem ser as pesso-
as que mais desperdiçam alimentos no
mundo. Em restaurantes de zonas ur-
banas ou rurais, duas pessoas podem
pedir mais de dez pratos, que acabam
invariavelmente ficando pela metade.
Em uma mesma refeição, os chineses de
hoje são capazes de pedir peixe, dois ti-
pos de carne, mariscos, vegetais, sopa...
Servir mais comida do que se pode
ingerir é a forma mais comum de de-



monstrar hospitalidade. Comer, na ver-
dade, é uma obsessão nacional. Quan-
do saem do país, os chineses sofrem se
não conseguem encontrar um restau-
rante chinês. Sou argentino e uma vez
fui à universidade dar uma palestra
sobre meu país. Primeira pergunta:
"Existe comida chinesa na Patagônia?"

POLUIÇÃO
O PÓ DO DESERTO

A poluição na China faz com que
São Paulo pareça um vale suíço. Em
um dia de sol sem nuvens, a lu-
minosidade de Pequim é igual
à de uma cidade brasileira
em dia nublado. O céu é cinza,
com uma nêvoa constante que
os chineses não estranham
mais. Alguns dizem que é "o
pó do deserto da Mongólia",
e efetivamente ocorrem com
grande freqüência tempesta-
des de areia que vêm do norte
e deixam a cidade irrespi-
rável. Mesmo em dias nor-
mais, porém, os olhos ardem.

Com apenas 40O milhões
de seus 1,3 bilhão de cidadãos
considerados urbanos, neste
ano a China deve superar os
EUA como principal emissor de gases
causadores do efeito estufa. A razão
principal é que a entrada no mercado
de centenas de milhões de pessoas está
produzindo um aumento nunca experi-
mentado no consumo de energia. Como
70% da energia da China é produzida
com a queima de óleo e carvão, isso ex-
plica o céu cor de chumbo. Recentemen-
te, Pequim foi apontada pela Agência
Espacial Européia como a metrópole
mais poluída do mundo. Não parece o
lugar ideal para as Olimpíadas. O dió-
xido de carbono da cidade seria, segun-

do os médicos, responsável pela morte
prematura de 400 mil pessoas por ano.

Em lugares como Xi'an, as chuvas
deste ano caíram pela metade, devido à
concentração de poluição. Ela absorve a
umidade das nuvens e impede a preci-
pitação. Das 20 cidades mais poluídas
do planeta, 16 estão na China. E 70%
dos rios estão poluídos, sendo que um
terço do país sofre chuvas ácidas. Vale
a pena, entretanto, colocar a situação
em perspectiva. Um estudo recente do
World Wide Fund for Nature (W WF)

demonstrou que a China está contami-
nando o mundo com uma produção vol-
tada majoritariamente para o mundo
"civilizado" e "limpo". A borracha, por
exemplo, chega à China, é transforma-
da em calçado, e 70% dela volta a sair,
rumo à Europa e aos EUA. É o mundo
transformando a China da pior forma.

DEMOCRACIA
VOTAR PARA QUÊ?

A China caminha para um "ilu-
minismo asiático", aquela forma de
democracia à coreana ou à japonesa

que preserva, embalsamadas, as hie-
rarquias históricas do país? Aparente-
mente, sim. As restrições à liberdade de
expressão na China estão se esgotando
pelo próprio peso da modernização: os
filiados ao Partido Comunista são 60
milhões, mas os usuários da internet
já são 13O milhões. Engana-se, porém,
quem imagina a China como um país
em que as pessoas procuram expres-
sar-se politicamente sem que possam
fazê-lo. Na cabeça das pessoas comuns
não existe a idéia de que o voto livre ou

a liberdade de imprensa se-
jam vitais. Mas, à medida que
o país se ocidentaliza, essas
idéias começam a penetrar na
cabeça das novas gerações. O
governo corre contra o relógio.

A democracia ainda é um
tema secundário. Para os chi-
neses, a questão principal é se o
governante está cuidando bem
de seus "súditos", na velha defi-
nição confuciana. Quando isso
não ocorre, surgem tensões.
Esse é o pano de fundo das mi-
lhares de manifestações que
ocorrem todos os anos organi-
zadas por camponeses arrasa-
dos pelo confisco arbitrário de

terras - muitas vezes, para ser entre-
gues a empresas. "Se o governo é efi-
ciente para que eu viva bem, não preci-
samos do voto direto", diz Zhang Liang,
um universitário de 28 anos. Ao nosso
lado passa um carro abrindo caminho,
tocando uma buzina grosseiramente
estridente. Na China moderna, os ofi-
ciais do Partido Comunista podem ter
buzinas mais altas, para que todos sai-
bam que é preciso deixá-los passar, ou

ecarvalho
Text Box
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