




O dinheiro que vem sendo gasto tam-
bém ajuda a colocar em prática um am-
bicioso plano para o desenvolvimento do
interior do país. A idéia é reduzir as enor-
mes disparidades geográficas da China,
levando capital e know-how para as re-
giões pobres e trazendo de lá os recur-
sos naturais ainda não totalmente explo-
rados. Como resultado das obras já rea-
lizadas, as províncias do interior têm cres-
cido ao ritmo de 12% ao ano, acima da
já alta média nacional de 11. l %. "É uma
tática de crucial importância para o fu-
turo do país", afirmou a EXAME Zhang
Xiaojing, chefe de macroeconomia da
Academia Chinesa de Ciências Sociais.
"Investir em infra-estrutura é a melhor
forrna de gerar empregos e criar estabi-
lidade, evitando que haja uma migração
desproporcional para as metrópoles. As
grandes obras também são excelentes pa-
ra captar fundos externos."

Alguns projetos têm um interesse po-
lítico, como os 3,4 bilhões de dólares apli-
cados na construção da ferrovia Qing-
hai—Tibete, inaugurada em julho do ano
passado. "Para a China, esses trilhos sig-
nificam uma aproximação concreta com
o Tibete, uma iniciativa de poder que dei-
xa clara a intenção da China de não acei-
tar a emancipação da região", afirma

Zhang. Foram necessários cinco anos e
mais de 100 000 trabalhadores para a obra
ficar pronta. Hoje, com l 956 quilôme-
tros de extensão, ela "representa um mi-
lagre na história das ferrovias do mun-
do'', como disse o presidente chinês, Hu
Jintao, quando a obra foi inaugurada.

Além do trecho que cruza os montes
Tanggula. a 5 072 metros acima do ní-
vel do mar (o ponto mais elevado já al-
cançado por um trem), cerca de 80% do
percurso passa a 4 000 metros de altura,
em terreno congelado, de proteção am-
biental e ar rarefeito. Em razão da alti-
tude, os vagões são equipados com más-

caras de oxigênio: e as janelas, com fil-
tro contra os raios ultravioleta. A ferro-
via vem trazendo novos investimentos
ao Tibete e um incremento do fluxo tu-
rístico sem precedentes na história. Des-
de a inauguração da Qinghai-Tibete, che-
garam à região mais de 530 milhões de
dólares em investimentos domésticos e
estrangeiros, quase o equivalente ao to-
tal recebido durante os cinco anos ante-
riores. Paralelamente, houve um boom
de visitantes. Até 2010, segundo estima-
tivas do governo, o local deve receber 6
milhões de turistas, o dobro do fluxo atual.
Mas nem todos estão contentes com a



obra. Segundo os críticos, a médio e lon-
go prazo, o empreendimento pode trazer
mais problemas do que benefícios ao Ti-
bete, em razão do crescimento exagera-
do do fluxo de pessoas à região.

Em Pequim, o pacote de obras é ain-
da mais notável, por causa da realização
dos Jogos de 2008. Além da construção
das instalações para as competições, co-
mo o deslumbrante Estádio Olímpico de
Pequim, cuja arquitetura imita um ninho
de pássaros, o governo também está em-
penhado em melhorar toda a infra-estru-
tura que será utilizada pelos visitantes. O
aeroporto da cidade, o Beijing Capital,



ganhou um projeto de Norman Foster, o
mesmo autor do City Hall de Londres e
dos modernos terminais de Stansted. na
Inglaterra, e Chek Lap Kok, em Hong
Kong. O Beijing terá teto transparente e
estruturas em vermelho e amarelo — co-
mo a bandeira chinesa. Para deixar tudo
pronto até o próximo ano, serão gastos
3,3 bilhões de dólares. Os chineses re-
ferem-se à obra como o "novo" aero-
porto internacional, que vai ganhar uma
pista extra e um terceiro terminal de pas-
sageiros, com 900 000 metros quadra-
dos e 99 portas de embarque. O local
foi concebido para receber até 80 mi-
lhões de passageiros por ano (atualmen-
te são 35 milhões).

Como acontece com obras como o
porto de Guangzhou, parte do esforço
realizado no Beijing Capital tem como
objetivo impressionar os visitantes com
a capacidade empreendedora dos chine-
ses e deixar aos investidores um recado
claro: traga seu capital para o país, pois
ele será bem tratado. "O novo aeroporto
será o cartão-postal da cidade e vai en-

trar para a lista dos terminais de primei-
ra classe do mundo", afirmou a EXAME
Zhu Jingyuan, projetista-geral da obra.
Segundo estatísticas do Banco Mundial
(Bird), os chineses atraíram um quarto
de todo o investimento direto estrangei-
ro destinado aos países em desenvolvi-
mento durante a última década. A idéia
é aumentar a cota para 30% até 2010.

Por trás da construção de muitos dos
novos e monumentais cartões-postais
da China, porém, existem algumas ques-
tões que não contribuem muito para a
imagem do país no exterior. Durante a
construção de Três Gargantas, a maior
hidrelétrica do mundo, por exemplo,
houve escândalos de subornos milioná-
rios. A corrupção foi uma das razões
que fizeram com que os custos saltassem
dos originais 8 bilhões para 24 bilhões
de dólares. Não está computado aí o
enorme custo social e ambiental da bar-
ragem, que forcou a mudança de mais
de 1,2 milhão de pessoas e submergiu
várias cidades, destruindo relíquias ar-
queológicas de valor incalculável. Se-

gundo a organização ecológica Os Ami-
gos da Terra, a obra ainda contaminou
o Yang Tsé, o principal rio da Ásia, e re-
presenta um sério risco para as cidades
vizinhas no futuro, devido à crescente
erosão do terreno.

A China Three Gorges Project Cor-
poration (CTGPC), que administra o em-
preendimento, reconhece parte do desas-
tre. Mas argumenta que os benefícios
energéticos compensam os problemas.
Aos poucos, porém, devido à crescente
pressão internacional, esse tipo de pos-
tura começa a mudar no país, pois o go-
verno de Pequim teme que, sem demons-
trar mais transparência na política e nos
negócios, além de maior preocupação
com questões como a sustentabilidade
do planeta, os grandes investimentos ten-
dam a se afastar da China. Com tratores
passando por cima de monumentos his-
tóricos e sem resolver problemas como
a corrupção e a poluição, o tiro de trans-
formar os investimentos em infra-estru-
tura num grande diferencial para o país
corre o risco de sair pela culatra. •
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