
Participei recentemente da pri-
meira Reunião Anual dos No-

vos Campeões, promovida pelo
Fórum Econômico Mundial, em
Dalian, na China. Depois do encon-
tro, que discutiu o papel da nova
geração de líderes e companhias
multinacionais no mercado glo-
bal, três coisas ficaram bem claras
para mim sobre o futuro desse país.

Em primeiro lugar, a China S/A
tem um longo caminho a percorrer
até que fique claro que sua reputação
- cada vez mais precária no que diz
respeito à segurança, ao meio am-
biente e aos direitos humanos - não
será empecilho à sua ascensão ao pa-
tamar de potência econômica. Terá
também de mostrar que é capaz de
criar marcas que inspirem confian-
ça. O episódio envolvendo a Mattel
- em que a empresa americana se viu
obrigada a fazer recall de brinquedos
depois de constatar a presença de
níveis elevados de chumbo na tin-
ta usada por fornecedores chineses
- é sintomático da escala do desafio.

É verdade que, pelo menos na
área ambiental, há iniciativas em
andamento para inverter a maré de
atentados contra a saúde e a ecolo-
gia. Mais de 750 empresas foram
fechadas, ou receberam ordens para
melhorar seus padrões ambientais,

graças a uma campanha capitanea-
da pela agência estatal de proteção
ao meio ambiente (SEPA, na sigla
em inglês). Pan Yue, vice-ministro
da SEPA, foi citado algumas vezes
por ter declarado que a campanha foi
realizada em pequena escala. "Ainda
temos muito que fazer para frear a
expansão industrial. Ela exige quan-
tidades enormes de energia e gera ní-
veis altíssimos de poluição", disse ele.

Em segundo lugar, conforme
enfatizou Klaus Schwab, presiden-
te do Fórum Econômico Mundial,
observa-se uma preocupação cada
vez maior com o empreendedoris-
mo e com a participação social no
mundo todo. Resta saber de que ma-

neira se dará a influência dos "novos
campeões" nesse quadro. Creio que
eles inspirarão mudanças profun-
das no decorrer da próxima década.

Por último, temos de avaliar cri-
ticamente nossas primeiras impres-
sões. É fácil se deixar seduzir pela
China, mas é preciso levar em conta
de que maneira as coisas costumam
acontecer por lá. Dalian fez questão
de que os estrangeiros em visita à ci-
dade fossem bem tratados sob todos
os aspectos, mas de uma forma em
que se percebe o firme controle do
poder pelas autoridades. As escolas
ficaram fechadas durante o encontro
e a população local recebeu instru-
ções sobre como tratar os estran-
geiros. Também é fácil supor que a
China esteja decidida a maximizar
o crescimento econômico a qualquer
preço. No entanto, os líderes do país
reconhecem que o sucesso econômi-
co -não será possível sem algum grau
de estabilidade ambiental e social.

Mesmo sendo contra algumas
práticas chinesas - como, por exem-
plo, o tratamento dado a ONGs que
tentam introduzir novos padrões
de transparência e prestação de
contas -, acredito que todos nós te-
mos interesse no futuro da China.
Sua influência política e econômi-
ca crescerá cada vez mais.
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