
AS ÚLTIMAS DUAS DÉCADAS, A CHINA

foi uma espécie de Wal-Mart da eco-
nomia global. Abasteceu o planeta
com mercadorias baratas, que iam de
brinquedos a roupas, de sapatos a
iPods, de teias de plasma a produtos
químicos. Foi, em grande parle, gra-

ças à agressividade de custos, à escala monstruosa e
à mão-de-obra abundante c barata que a China pôde
estabelecer um novo padrão mundial de preços. Para
continuar no jogo, os concorrentes tiveram de igualar
as ofertas, criando um movimento que teve papel fun-
damental no controle da inflação cm diversos países
— desde os emergentes até potências como os Esta-

dos Unidos. Viveu-se, a partir de então, uma longa era
de camisas a menos de 5 dólares, brinquedos cotados
a alguns centavos e aparelhos eletrôni-
cos em média 60% mais baratos do que
os similares americanos ou japoneses.
"As trocas comerciais com a China con-
tribuíram para um boom de produtivi-
dade global e. ao mesmo tempo, exer-
ceram uma tremenda pressão para bai-
xar os salários em várias partes do mun-
do", disse a EXAME Kenneth Rogoff,
professor de economia e política da
Universidade Harvard.

Nos últimos tempos, porém, vêm surgindo indí-
cios fortes de que o "efeito Wal-Mart" da China so-
bre os mercados mundiais pode estar com os dias con-
tados. O país enfrenta hoje uma escalada infíacioná-
ria. Em fevereiro, o índice de carestia na China regis-
trou aumento de 8,7% em relação ao mesmo perío-
do do ano passado. Não se via nada igual desde a me-
tade da década de 90. O acumulado da inflação em
2007 foi de 4.8%, quatro vezes maior do que a taxa
registrada em 2003 (veja quadro na página ao lado}.
"E senso comum o fato de que a China exerceu urn
poder deflacionário sobre o mundo durante os últi-
mos anos. O temor agora é que a taxa acelerada de
inflação doméstica no país gere altas nos preços dos
produtos vendidos no exterior. Em outras palavras,
os chineses poderão exportar sua inflação para o res-

to do mundo", diz Síephen Lewis, eco-
nomista do banco holandês Insinger
de Beaufort. que produziu recentemen-
te um trabalho sobre esse tema.

O aumento dos gastos com a mão-
de-obra no país e do poder de consu-
mo da população está entre as princi-
pais causas da alta dos preços. Os sa-
lários nas fábricas, principalmente nas
cidades costeiras, cresceram até 80%
nos últimos anos. Esse custo está sen-



Loja nos do agora repassado
Estados Unidos: para as mercadorias.
preços 10% Alguns problemas sa-
mais altos zonais também con-

o descontrole infla-
cionário. O setor agrícola chinês, que já
vinha sendo castigado por fortes secas nos
últimos meses, recebeu outro golpe duro
no final de janeiro. As piores nevascas dos
últimos 50 anos atingiram 21 províncias,
mataram 107 pessoas e causaram prejuí-
zos de cerca de lê bilhões de dólares. Fo-
ram cerca de 23 milhões de hectares afe-
tados, o equivalente a um sexto das áreas
cultiváveis da China, de acordo com a
agência de notícias oficial de Pequim. Xi-
nhua. O desastre climático provocou co-
lapso nos sistemas de transporte e de ener-
gia de várias regiões rurais, fazendo dis-
parar os preços dos produtos agrícolas.

Já existem alguns indícios de que o
processo inflacionário na China está con-
taminando outros países (veja quadro na
pág. 122). Alguns especialistas estimam
que os consumidores americanos —já as-
sustados com a crise do subprime e a pos-
sibilidade de recessão — podem pagar em
2008 até 10% a mais por brinquedos, cal-
cados, roupas e outros itens importados
da China. No mercado americano de brin-
quedos, apenas para ficar num exemplo.
os produtos chineses dominam 80% das
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Text Box
Fonte: Exame, a. 42, n. 5, p. 120-122, 26 mar. 2008.




