
nal alcançado pelos investimentos
a fundo perdido na chamada África
Subsaariana, composta por países
pobres ao sul do deserto, fazem do
continente africano um atraente
parceiro comercial para o mundo
todo. O grosso do lucro geopolítico
extraído da África é compartilhado
quase "irmanamente" por Estados
Unidos e Europa há anos, mas o
Brasil também tem uma cota nesse
negócio, principalmente em Ango-
la. A inclusão do continente africa-
no nas rotas das conquistas comer-
ciais chinesas, no entanto, baralhou
as cartas do jogo e está impondo
novas regras aos jogadores.

Como o antepassado Zhen He,
muçulmano eunuco que no século
XV liderou a Grande Armada for-
mada por mais de 200 navios para
proclamar a supremacia da tecno-
logia chinesa da Ásia Marítima até
a costa oriental da África, os
empresários chineses demonstra-
ram na África a voracidade para
conquistar mercados em todo o
mundo. A China já é o terceiro par-
ceiro comercial da África, atrás dos
Estados Unidos e da França e já à
frente da Inglaterra. Em cinco anos,

o comércio chinês com os
países africanos multipli-
cou-se por quatro, e atin-
giu US$ 40 bilhões em
2005 e chegou a US$
55,5 bilhões em 2006.
As exportações para
Angola, maior nação
de língua portuguesa
no continente, no ano '
passado somaram
US$ 9 bilhões, quase
um terço a mais do que
os US$ 5,6 bilhões d
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2005. Em troca, os chineses
fazem enormes investimentos nas

s riquezas minerais da
África do Sul, o petró-
leo dos países localiza-
dos ao Norte da África e
10 prestígio internado-



maiores cidades angolanas e
tomam o lugar do Brasil, antes
considerado o maior parceiro e
investidor direto em Angola. O
Brasil, ao longo da década de
1990, abriu créditos de cerca de
US$ l bilhão a Angola. Os aportes
para o triénio 2005/2007 serão de
US$ 600 milhões, entretanto, os
chineses abriram créditos para
investimentos de US$ 2 bilhões na
direção de Luanda.

As obras realizadas pela enge-
nharia chinesa em Angola vão
desde a construção de hospitais,
escolas, universidades, estádios,
pelo interior do país, até a reforma

do sistema de água e
esgoto na capital.

Além de gran-

estrada na região leste interligan-
do as cidades maiores do interior,
ou o novo aeroporto de Luanda. A
embaixada brasileira em Pequim
trabalha com o número de US$ 5
bilhões de créditos abertos pelos
chineses para o governo angolano
e de US$ 9 bilhões para a África,
entre 2006 e 2008. A Nigéria e o
Sudão vêm logo depois de Angola
nos investimentos de Pequim. As
empreitadas comerciais chinesas,
entretanto, se espalham pelo con-
tinente afora.

A estratégia de conquista chi-
nesa incluiu o perdão da dívida de
Moçambique, avaliada em US$
20 milhões, e um pacote de ajuda
de US$ 154 milhões para serem
aplicados em agricultura e café.
"Foi uma alternativa inteligente
para suprir as necessidades de
petróleo e minérios da China",
avalia Paul Liu, presidente-execu-
tivo da Câmara Brasil-China, que
estava na África acompanhando
as negociações. Para cada país foi
adotada uma política de investi-

mento diferente.
Os retornos dos investimentos

são contabilizados pela imagem
positiva que os aportes nos países
africanos trazem e no estreita-
mento de relações comerciais
com os grandes fornecedores
mundiais de petróleo e minérios.
A contrapartida é suprir parte dos
seis milhões de barris de óleo que
a China consome diariamente.
Três milhões desse total precisam
ser importados. Um milhão de
barris/dia vêm^ de Angola, da
Nigéria e do Sudão. Em novem-
bro de 2006, Angola superou a
Arábia Saudita como maior forne-
cedor individual de petróleo para
a China, entregando naquele mês
480 mil barris/dia. Desde então,
os dois fornecedores seguem pra-
ticamente empatados na tarefa de
vender óleo aos chineses.

"O Brasil poderia muito bem
ser o padrinho desse casamento, já
que tem inúmeras afinidades cultu-
rais com a África", diz o presiden-
te da Câmara Afro-Brasileira,
Adalberto Camargo. Desbravador
desse mercado - Camargo foi o
primeiro a organizar uma missão
de empresários brasileiros à Áfri-
ca, em 1973 -, diz que o que falta
para as empresas brasileiras se
expandirem na África é apoio
logístico do governo.

orno mostrou a reportagem
de capa da revista Líderes
número 21, de maio de

2007, os chineses estão aboca-
nhando mercados no mundo intei-
ro. As bases para o crescimento
chinês estão fincadas nos remotos
tempos das dinastias, séculos
antes do nascimento de Cristo. "O
chinês tem por tradição ser sub-

des obras de
infra-estrutu-
ra, como a



misso. O respeito à hierarquia é
muito grande. Para o povo chinês,
chefe é chefe", diz Liu. Na histó-
ria recente da China, a submissão
é parte fundamental do regime
político e, conseqiientemente, do
sistema económico.

Foi a presença do Estado que
possibilitou as primeiras multina-
cionais, na época em busca de
mão-de-obra barata, para a China
comunista. "No final da década de
1970, as empresas chinesas que
faziam parceria com os investido-
res estrangeiros eram estatais, o
que tornava possível pagar US$
20 por mês para um trabalhador",
diz o presidente da Câmara Brasil-
China. O uso da mão-de-obra
fazia parte da estratégia reformista
de Deng Xiaoping de criar um
novo modelo de socialismo. Anos
depois de iniciado esse processo,
o que também pesa nas equações
do crescimento chinês são o custo
do capital, que garante financia-
mentos a taxas de 3,5% ao ano
com dez anos de carência; um sis-
tema tributário simples; lucros
reduzidos a longo"prazo; e investi-
mentos em infra-estrutura.

cos e foi desatento. A Organiza-
ção Internacional do Trabalho
(OIT) deu grande destaque ao
caso de um operário da indústria
têxtil de Xangai que perdeu o
polegar na máquina e foi conde-
nado a indenizar a empresa pela
quebra da máquina. A lógica
desse julgamento é essencial-
mente asiática e se refere ao
conceito de responsabilidade,
que era do trabalhador naquele
momento. A empresa provou
que orientara o operário quanto
aos riscos.

A maior parte do parque
industrial chinês (56%) ainda é
estatal, de acordo com informa-
ções dos bancos estrangeiros que
operam na China e da própria
Organização Mundial do Comér-
cio. Nas estatais que operam fora
da área mais moderna do sul do
país, por exemplo, não é inco-
mum não pagar horas extras, se e
quando a produção daquele setor
exigir, por eventual aquecimento
de demanda. A OIT reuniu inú-
meras dessas queixas.

Como não há qualquer entrave

que se vê na China hoje é
bem diferente dos tempos
maoístas. Direito do tra-

balhador e democracia ainda são
assuntos delicados. Os direitos
trabalhistas na China são muito
diferentes dos praticados nas
típicas democracias ocidentais.
A Justiça chinesa dificilmente
reconhece uma indenização por
acidente de trabalho, por enten-
der que a responsabilidade, na
quase totalidade das vezes, é do
trabalhador, que conhecia os ris-



para a abertura de uma empresa,
na prática é uma mera comunica-
ção ao poder local, multiplicam-se
as empresas de fundo de quintal.
A empresa é aberta a partir da
existência do consumidor do pro-
duto. Nada mais. A contratação do
trabalhador obedece às mesmas
regras. O Estado não interfere na
esfera da produção, nem para o
bem nem para o mal. Não há fisca-
lização, porque o registro mais
formal da empresa ocorre com seu
crescimento, variando de provín-
cia para província, com diferentes
exigências, a partir de um deter-
minado número de empregados ou
de acordo com a quantidade de
energia consumida. Os sindicatos
pertencem à estrutura do
partido e encaram as dis-
putas salariais como ajuda
à política económica.

Apesar de tudo isso, a
renda per capita dos chi-
neses dobrou nos últimos
quinze anos. A renda
média dos chineses em
2006, segundo o Banco
Mundial, foi de US$ l mil
anuais. Em 1996, a mes-
ma fonte afirmava que a
renda média na China era
de US$ 590. Segundo o
Escritório Nacional de
Estatísticas (ENE), o IBGE chi-
nês, o país alcançou uma expan-
são do PIB de 11,6% no segundo
semestre de 2007, em relação ao
mesmo período de 2006. Entre
abril e junho, a China cresceu
11,9%, a maior taxa trimestral dos
últimos doze anos, com o Estado
chinês exercendo pleno controle
dessa expansão. Em qualquer
economia, essa situação provoca-

ria forte instabilidade no ciclo de
investimento, por exemplo. Não
na China e no seu curioso regime
comunista. Os investimentos em
ativos fixos no primeiro semestre
de 2007 alcançaram US$ 716
bilhões, 25,4% maior que no mes-
mo período de 2006. Os centros

África, de Angola, Nigéria^
Sudão. Em novembro de 2006,
Angola superou a Arábia Saudita
como maior fornecedor indivi-
dual de petróleo para a China,
entregando naquele mês 480 mil
barris/dia. Desde então, os dois
fornecedores seguem pratica-
mente empatados na tarefa de
vender óleo aos chineses.

A renda per capita
dobrou nos últimos

quinze anos
e atingiu

US$ l mil anuais
urbanos receberam 26,6% mais
investimentos no ano passado,
ante 2006, mas as zonas rurais
receberam 21,6% mais de aportes
do que em 2006.

A contrapartida é suprir parte
dos seis milhões de barris de
óleo que a China consome dia-
riamente. Três milhões desse
total precisam ser importados.
Um milhão de barris/dia vem da

!
crescimento chi-
nês, no entanto,
gera uma curiosa e

perigosa desigualdade. Na
China de Deng Xiaoping,
o líder da descentralização
económica, há classes
sociais. A vontade de per-
tencer ao partido é um
exercício bem reconheci-
do sobre a relação de cus-
to/benefício. É muito
comentada em Pequim a
história de um dos
homens mais ricos da Chi-

na, Huang Guangyu, de 36 anos,
com fortuna pessoal estimada em
US$ 1,9 bilhão, dono de uma
cadeia de lojas de varejo (Gome
Electrical), entre outros negócios
de importação e exportação.
Guangyu faz questão de cultivar a
história de que mora em um
pequeno apartamento de dois
quartos com a mulher e filho,
dentro de rígidos padrões de



modéstia e não esconde sua filia-
ção ao partido.

Nenhuma lenda envolvendo
milionários, no entanto, supera a
história de Yang Huiyan, uma
moça de 26 anos, formada nos
Estados Unidos em administração
de empresas, herdeira de fortuna
estimada em mais de US$ 16
bilhões. O pai, dono de uma
empreiteira baseada em Hong
Kong, deixou o comando do gru-
po para ela em 2004. Em julho
deste ano, como a imprensa oficial

fez muita questão de noticiar, a
jovem bilionária casou-se com o
filho de uma "alta autoridade chi-
nesa", cujo nome não foi divulga-
do por motivo de discrição fami-
liar. O mais curioso de toda a his-
tória é o que muitos chineses gos-
tam de contar: a jovem Yang
conheceu seu príncipe "num
encontro às cegas" (blind date).
Aliás, a imprensa noticiou esta
versão com grande destaque, não
se discute nem se desconfia dessa
versão. Desde então, porém, a
hipótese de felicidade via blind
date se transformou numa febre na
classe média chinesa.

Um professor universitário em
Pequim, que trabalha em um insti-
tuto de pesquisas económicas,
depois de argumentar que as pes-

recidas pela máquina do Partido
Comunista, o que pode ser obser-
vado em qualquer hotel que aten-
da a estrangeiros nas grandes
cidades chinesas.

Empresários, turistas e jorna-
listas surpreendem-se nesses
hotéis com a quantidade de
jovens uniformizados, de feições
bem simples, com um inglês mui-
to precário, que se acotovelam
atrás do balcão da recepção. O

soas enriquecem "misteriosamen-
te" na China, lembrou a regra de
ouro do novo socialismo com
características chinesas: "você
tem que enriquecer em silêncio".

ssim como os ricos, os chi-
neses mais pobres depen-
Idem das oportunidades ofe-



gerente de um grande hotel de
Guanzhou explica as razões dessa
oferta excessiva: "Esses jovens
vêm de muito longe, das cidades
do Norte da China, e são escolhi-
dos a partir do bom comporta-
mento deles e de suas famílias".
O salário é menos de US$ 100
mensais. Esse emprego, porém,
representa um salto grande na
qualidade de vida. Como há pas-
saporte interno na China (nin-
guém viaja sem autorização ofi-
cial e muito menos consegue um
emprego formal como o ofereci-
do por um hotel de alto nível), o
gerente apenas sorriu quando per-
guntado se era o partido que defi-
nia o que era bom comportamen-
to do jovem e de sua família. Esse
é apenas um, entre os muitos

por pessoas que estudaram com
grande sacrifício, já que não exis-
te ensino universitário gratuito na
China - herança da Revolução
Cultural Proletária, que pratica-
mente desativou o ensino superior
no país porque via a intelectuali-
dade como inimiga -, ou que têm
negócio próprio.

O Banco Mundial estima que a
classe média chinesa já alcance
200 milhões de pessoas em uma
população de 1,3 bilhão. As esti-
mativas são de que em 2011 serão

300 milhões nessa camada. Espe-
cialistas estabeleceram um perfil
de renda familiar para essa cama-
da média entre US$ 5 mil e US$ 8
mil. É um valor alto na China, e
deve ser avaliado a partir do poder
de paridade de compra desse dólar
que é cinco vezes maior do que o
do dólar nos Estados Unidos.

Mais de 80% desse grupo mora
nas grandes cidades e a maior des-
pesa é com moradia, quase sempre
mais de um terço da renda fami-
liar. Os lançamentos imobiliários
atraem muita gente, mas bem
menos do que atraíam no começo
da abertura da economia, na
segunda metade dos anos 1990.
Em Xangai, a verdadeira capital
económica da China, no ano pas-
sado foram construídos mais de

a China do século XXI há
espaço até para uma redu-
zida classe média, formada

mecanismos de "premiação" do
Partido Comunista Chinês para
os menos favorecidos.



apartamentos são os
pequenos e médios em-
presários em ascensão.
Os juros dos emprésti-
mos imobiliários subiram
muito desde 2005. Alcan-
çaram 8,4% no ano pas-
sado, quando a inflação
foi de 4,2% no ano. Não
há crédito para bens durá-
veis na China, nem siste-
ma hipotecário. Mas a
bolsa de valores rendeu
mais de 40% em 2006.
Resultado: muita gente
devolveu o imóvel para o
banco e foi aplicar o dinheiro na
bolsa e pagar aluguel.

Como crédito apenas não
existe na China (ninguém tem
um talão de cheque e mesmo um
carro precisa ser comprado à vis-
ta), a classe média acumula enor-
mes frustrações de consumo e
sente-se um pouco desamparada
pelo onipresente Partido Comu-
nista Chinês.

A única alternativa do partido
é vigiá-los, para que não desen-
volvam ou pratiquem qualquer
atividade política. E até softwa-
res especiais foram desenvolvi-
dos para ajudar nessa tarefa. Os
12,5 milhões de habitantes de
Shenzhen, a cidade símbolo da
chegada do capitalismo na Chi-
na, receberam em agosto do ano
passado cartões de residência
equipados com um chip com

nome, endereço, currículo pro-
fissional, formação educacional,
religião, origem étnica, antece-
dentes policiais situação do
seguro médico e telefone do
empregador. O dispositivo per-
mitirá, em breve, uma vigilância

mais eficiente da política do
filho único. Keith Bradsher,
repórter do The New York Times
publicou em agosto essa infor-
mação, anunciando que até o
final de 2008 a tecnologia atingi-
rá os cartões de residência de
150 milhões de chineses, que

com estatais chinesas, inclusive
para desenvolvimento de novas
tecnologias. Em cada uma dessas
ZDI trabalham, em média, 200 mil
pessoas. Os salários são regulados
pelo mercado, mas há pisos defini-
dos pelo governo.

Um jovem com 19 anos, saído
da escola técnica da própria ZDI,
receberá em média entre 900
iuans e 950 iuans, aproximada-
mente US$ 120 dólares, para tra-
balhar nove horas por dia e mais
cinco horas aos sábados. Com
quatro anos de experiência, já
receberá em torno de 1.200
iuans, um pouco mais de US$
160, o que é bastante dinheiro na
China pelo conceito de Poder de
Paridade de Compra. As férias
são proporcionais ao tempo de
serviço e diferentes em cada

mil prédios. Pequim lançou a
metade disso, mas os preços dos
apartamentos eram bem maiores.
O metro quadrado de um imóvel
típico de 60 metros custa em
média US$ 1,1 mil, o que é bem
caro. Quem mais compra esses

Também depende pouco
do Estado a elite operária
chinesa, formada por traba-
lhadores mais jovens, for-
mados nas milhares de
escolas técnicas e que
vivem uma realidade
melhor. Geralmente traba-
lham nas empresas, nas
Zonas de Desenvolvimento
Industrial (ZDI), 75 áreas
especiais criadas pelo
governo, com infra-estrutu-
ra paga pelo Estado, onde
se instalam as grandes mul-
tinacionais, em parceria

moram nas cidades maiores do
sudoeste do país. Pequim limi-
tou-se a confirmar a notícia pela
agência Nova China, afirmando
apenas que se tratava de uma
forma de proteger os cidadãos
contra criminosos.

setor ou atividade.

Text Box
Fonte: Líderes, a. 10, n. 29, p. 22-28, fev. 2008.




