
O futuro do dragão 
Antonio Luiz M. C. Costa 
 
O congresso comunista sacramenta uma nova estratégia para o capitalismo. 
  
Na China, como outrora na URSS, os congressos do Partido não tomam decisões reais, mas, ao 
sacramentar novas fórmulas e a ascensão de figurões ao comitê central do Politburo, permitem 
entrever tendências, preocupações e conflitos internos de burocracias que passam a maior 
parte do tempo encenando união monolítica e harmoniosa continuidade. 
 
Sinais importantes podem estar contidos no que, aos ouvidos do Ocidente, soa vazio ou 
enigmático. Como quando este 17º Congresso do PC chinês, além de garantir a reeleição do 
presidente Hu Jintao para o segundo e último mandato de cinco anos, consagrou na 
constituição (programa) do partido o seu lema de “Desenvolvimento pela Visão Científica”, 
junto com o marxismo-leninismo, o Pensamento de Mao, a Teoria de Deng Xiaoping e a tese 
das Três Representações consagrada pelo predecessor Jiang Zemin em 2002, acrescentando 
sua própria camada geológica para reduzir as políticas precedentes a meros fósseis, objetos de 
homenagens rituais e vazias. 
 
As três coisas que o partido devia representar, para Jiang, eram as “necessidades do 
desenvolvimento das forças produtivas, da orientação da cultura da China e dos interesses 
fundamentais da esmagadora maioria do povo”. Pode parecer anódino, mas é uma ruptura 
brutal com a tradição para a qual um Partido Comunista deveria representar, em primeiro 
lugar, o interesse dos operários e camponeses. 
 
A prioridade das “forças produtivas” – junto com a abertura das fileiras do Partido aos 
empresários desde então incluídos na “esmagadora maioria” – significou, na prática, uma 
exacerbação do capitalismo autoritário para o qual a China se dirigia desde a virada iniciada 
por Deng em 1978. Isso diluiu as fronteiras entre público e privado, governo e empresas, 
multiplicando modalidades e oportunidades para a corrupção, enquanto o crescimento do PIB e 
a prosperidade do capital, articulado à “orientação” estrita da vida cultural, tornou-se o 
parâmetro único de Pequim. 
 
Nesse contexto, a “visão científica” de Hu Jintao veio como uma retificação no sentido de mais 
regulamentação e planificação racional, mais atenção a questões sociais e ambientais e à 
inserção do país como potência econômica e militar global. Uma fórmula algo mais civilizada e 
equilibrada de desenvolvimentismo, disposta a moderar o despotismo do mercado pelo das 
razões de Estado, das estratégias de longo prazo. 
 
Mal comparando, como passar de Roberto Campos a Delfim Netto, embora a escala, a 
profundidade e as potenciais conseqüências geopolíticas do processo chinês sejam mais sérias 
(e perigosas) que as de qualquer outro processo de modernização autoritária do século XX – 
incluindo não só o Brasil, como também Alemanha, Japão e Rússia. 
 
O discurso de Hu também enfatiza como metas a transição da dependência das exportações 
para o consumo interno e do uso extensivo de recursos naturais e mão-de-obra barata para o 
desenvolvimento intensivo, focado em ciência, tecnologia, aumento de produtividade e 
qualificação da mão-de-obra. 
 
Foi bem a tempo, se é que não foi pouco e tarde demais, pois até uma insuspeita paladina do 
mercado como a revista The Economist põe-se a advertir os líderes chineses da gravidade do 
quadro social dos camponeses. Segundo a revista (edição de 19 de outubro) muitos deles têm 
saudades dos “médicos descalços” da Revolução Cultural maoísta que, bem ou mal, garantiam 
cuidados de saúde rudimentares, mas praticamente gratuitos, aos mais desprovidos 
trabalhadores das cooperativas hoje extintas. 
 
Na era da Teoria de Deng e das Três Representações, os camponeses foram privados até 
mesmo de cuidados básicos de saúde e educação – e, em algumas regiões, 60% das famílias 
em miséria extrema, diz a revista, foram levadas a essa situação por despesas médicas. 



Já a Visão Científica pôs à disposição da maioria das comunidades rurais, desde 2003, um 
seguro-saúde que, mediante uma contribuição módica (dispensada em caso de extrema 
pobreza), cobre 40% a 60% das despesas médicas (quanto melhor o hospital, menor a 
porcentagem) acima de certa franquia. Menos do que alguns países periféricos francamente 
capitalistas, como o Brasil e a Tailândia, e insuficiente para as condições chinesas. 
 
Para camponeses que ganham em média 280 yuans mensais, a franquia de 100 yuans (para 
os hospitais mais modestos – outros chegam a 600 yuans) é bem considerável e mesmo 40% 
das despesas de uma hospitalização trivial, que pode representar centenas ou milhares de 
yuans, podem ser demais. O problema é agravado por médicos que prescrevem exames e 
medicamentos mais caros que o necessário para aumentar seus ganhos. 
 
O sistema ameniza os gastos com saúde dos camponeses mais prósperos, mas os mais pobres 
acabam por morrer em casa para não levar suas famílias à falência – apesar de serem 
forçados a participar desse sistema teoricamente voluntário, visto que as contribuições são 
deduzidas dos subsídios agrícolas, outra novidade da era Hu. Nas cidades, os empregadores 
são obrigados a fornecer seguro-saúde desde o início de 2007, mas esse benefício não chega 
aos “informais”, maioria entre migrantes recém-chegados do campo. 
 
Outro progresso – ou regresso parcial – de benefícios associados à Visão Científica é a 
educação gratuita. Desde 2005, as taxas de matrícula foram abolidas e algumas províncias 
fornecem livros gratuitos e pensões subsidiadas. Junto com a abolição dos impostos rurais em 
2004 (viabilizada pela redução do peso da agricultura a menos de 12% do PIB) e a alta dos 
preços de alimentos, isso melhorou a renda líquida no campo. Mas o fim dos impostos rurais 
também minou o orçamento das municipalidades rurais, obrigadas a reduzir a quantidade de 
escolas e de professores e a qualidade do ensino. 
 
No que se refere à proteção ambiental e ao combate à corrupção, também parece haver 
alguma evolução. Um número crescente de bodes expiatórios tem sido condenado e Hu fez um 
bocado de alarde disso durante o Congresso. Mas as críticas e denúncias, quando não partem 
do governo, continuam malvistas e podem ser perigosas para seus autores. A dissidência ainda 
é vista como um perigo maior do que qualquer dessas mazelas. 
 
E a maior garantia contra qualquer risco sério de dissidência ou insatisfação, mesmo do 
campo, é mesmo o “milagre” chinês, ante o qual até mesmo aqueles que teriam mais motivo 
para protestar acreditam que sua vida vai melhorar em breve. O ritmo do crescimento 
manteve uma média de 10,2% ao ano no primeiro governo Hu, ante 9,8% nos dez anos de 
Jiang. Acima de todo o discurso “científico” continua a meta de quadruplicar a renda per capita 
de 2000 a 2020. Isso significa um crescimento anual médio do PIB superior a 7,8% ao longo 
de todo o período – ou, considerando que o valor já quase dobrou nos últimos sete anos, um 
crescimento anual de 6,8% no resto do período. 
 
Parece dentro do possível e levaria a China, ao fim do período, a uma renda per capita 
comparável à que hoje tem Portugal ou Hungria – um patamar que Hu chama de “sociedade 
moderadamente próspera” – e um PIB que, convertido pela taxa de câmbio, só seria inferior 
ao dos EUA ou da União Européia e, segundo a paridade de poder aquisitivo, pode superar a 
soma de ambos. 
 
Como descobriram, porém, aqueles que apostaram no futuro do Brasil Potência de Médici, 
extrapolar tendências pode ser enganoso. Embora a China não tenha dívida externa – é a 
maior credora do mundo, hoje com 1,43 trilhão de dólares em reservas que crescem mais de 1 
bilhão por dia – os desafios ao crescimento mudarão de qualidade nos próximos anos. 
 
A inflação, que desde 1997 se mantinha em patamares muito baixos (média de 1% ao ano, 
com pico de 3,9% em 2004), acumulou 6,5% nos 12 meses encerrados em agosto – e as 
pressões inflacionárias são cada vez mais difíceis de conter, à medida que o crescimento 
pressiona os preços das matérias-primas não só do país, como de todo o mundo.  



A valorização da moeda chinesa pode compensá-las em parte, mas ao custo de prejudicar 
ainda mais as exportações ameaçadas pelo esfriamento do consumo dos EUA. O crescimento 
do mercado interno chegará a tempo de restaurar o equilíbrio? 
 
De uma maneira mais fundamental, com a nova dimensão da economia e a desejada mudança 
de rumo do crescimento, o desenvolvimento da China deixa de ser complementar às 
necessidades dos países centrais. Até agora, a China os ajudou a conter salários e preços de 
matérias-primas e proporcionar lucros fantásticos a suas transnacionais sem pressionar a 
inflação. Mas a transição de industrialização extensiva para aperfeiçoamento tecnológico 
intensivo, mão-de-obra mais protegida e qualificada e produtos superiores a fará um 
concorrente cada vez mais direto por mercados, energia, matérias-primas e direitos de poluir, 
colocando-a em rota de colisão geopolítica com as demais potências. 
 
Talvez seja ainda mais sério o risco de colapso ambiental, que pende como espada de 
Dâmocles sobre grande parte do país. Este ano, o Lago Taihu, centro turístico e fonte de 
pescado e água para 2 milhões de pessoas perto de Wuxi, foi tomado por algas e bactérias 
alimentadas pela poluição. As cidades vizinhas tiveram de cortar o fornecimento e seus 
habitantes compraram água engarrafada, cujo preço sextuplicou antes de ser tabelado. O 
governo teve de fechar 1,3 mil fábricas ao redor para tentar controlar o problema. 
 
E depois de 2012? O sucessor de Hu Jintao será provavelmente escolhido entre dois líderes 
regionais. Um é Li Keqiang, indicado por Hu, líder de uma província do Nordeste (Liaoning), 
notado por programas sociais em habitação e provavelmente favorável à mesma estratégia. O 
outro, Xi Jinping, tido como favorito de Jiang Zemin, é líder em Xangai, coração do capitalismo 
chinês e provavelmente representa os interesses mais imediatos das alianças entre a 
burocracia partidária e a nova classe empresarial. Suas realizações mais visíveis: sobreviveu 
ao expurgo por corrupção que, em 2006, levou à prisão boa parte da cúpula partidária da 
metrópole, inclusive seu predecessor, e inaugurou o terceiro maior arranha-céu do mundo, o 
Shanghai World Financial Center. Mais do mesmo ou retrocesso ao descaso total por questões 
sociais e ambientais: a democratização continua distante. 
 
Fonte: Carta Capital, ano. 13, n. 467, p. 36-38, 24 out. 2007. 


