


DESDE 1979,
QUANDO O LÍDER
DENG XIAO PING

IMPLANTOU
O CHAMADO

"CAPITALISMO
DE ESTADO",

o PIB DA
CHINA CRESCE

A UMA MÉDIA
ANUAL DE 9%
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Os números da economia chinesa

são cada vez mais opulentos e im-

pressionantes. Embalada por um

avanço anual médio de 9% em sua

economia a partir de 1979 - quan-

do o então secretário-geral do Par-

tido Comunista Chinês, Deng Xiao

Ping, líder máximo do país, deu

início ao chamado "capitalismo de

Estado" -, a China acabou por se

transformar em um dos maiores

fenômenos de desenvolvimento da

história recente. Ano passado, seu

Produto Interno Bruto (PIB) che-

gou a 3,43 trilhões de dólares - o

que significou uma taxa de cresci-

mento acima de 11% -, deixando

para trás o de potências européias

como Itália, França e Inglaterra,

além da Alemanha, de quem to-

mou o terceiro lugar no ranking

das maiores forças econômicas do

planeta. Se continuar nesse ritmo,

o vice-campeão da lista, o Japão,

deverá ser alcançado pelos chi-

neses em 12 anos. As reservas da

China, por sua vez, somaram em

2007 nada menos do que 1,4 tri-

lhão de dólares, sete vezes mais

do que no final de 2000. No ano

passado, os chineses exportaram o

equivalente a 300 bilhões de dóla-

res a mais do que compraram. O

consumo de aço, que era de 384

mil toneladas em 1980, passou

para 1,55 milhão de toneladas. A

utilização de gás natural triplicou.

De petróleo praticamente quadru-

plicou. Gasta-se atualmente na

China 3,4 vezes mais carvão do

que há 20 anos. "Hoje os chine-

ses são um dos maiores mercados

consumidores do mundo e todo

mundo quer vender para eles", diz

o francês Alexandre Guirao, dire-

tor das operações da montadora

francesa Citroen no país.

Pudera: de sua população de 1,3

bilhão de habitantes - a maior do

mundo -, cerca de 350 milhões têm

renda anual de 1,6 mil dólares (em

cidades como a capital Pequim e

Xangai esta cifra sobe para 8 mil

dólares). Isso, claro, os credencia

à invejável condição de consumi-

dores em potencial. Outros tantos



milhões de chineses, por sua vez, querem alcançar o mes-

mo privilégio. Esse quadro vem provocando uma intensa

corrida do campo para as cidades. Para tentar controlar a

situação, o direito de ir e vir não é livre na China: um tra-

balhador não pode deixar a zona rural rumo às metrópoles

se não tiver o hukou, um documento que comprova que ele

está vinculado a uma empresa, via de regra de construção

civil. Por lei, o operário não pode trazer sua família para a

cidade onde trabalhará e deve deixar o lugar assim que a

obra se encerre. Contudo, o volume dessa mão-de-obra é

tão numeroso que muitos não cumprem as regras do jogo,

deixando de regressar para sua região de origem. Calcula-

se que, dos 15 milhões de habitantes de Pequim, cerca de

25% pertençam a essa massa de trabalhadores temporá-

rios. Para tentar flagrar os milhares de clandestinos, a po-

lícia monta bloqueios até na saída das estações de metrô,

exigindo documentos. Calcula-se que habitantes de cida-

des como a capital chinesa, Xangai, e de províncias como o

Cantão ganhem, em média, 1.170 euros, quatro vezes mais

do que consegue um morador do campo. Essa diferença es-

timula cada vez mais gente a procurar trabalho nas cidades

por sua conta e risco.

Tocada por essa mão-de-obra sem maiores qualificações,

durante muito tempo, a China foi vista pelos estrangeiros

apenas como uma terra ideal para produzir bens a cus-

tos mínimos. Bastava importar máquinas antiquadas para

MUITO HÁ POR FAZER
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DIREITOS INDIVIDUAIS .

UM TRABALHADOR

RURAL NÃO PODE

VIVER NAS GRANDES
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PROVÍNCIAS
QUE ANTES
CULTIVAVAM
CEREAIS E
LEGUMES HOJE SE
TRANSFORMARAM
EM DISTRITOS
INDUSTRIAIS

o país, arranjar funcionários para

operá-las por salários reduzidíssimos

e estava aberto o caminho para a for-

tuna. Foi assim que as redondezas de

Qiatou, no sul do território chinês,

passaram a produzir 70% dos botões

de roupa do país. Ou que Songxia fa-

bricou 350 milhões de guarda-chuvas;

Sengzhou tornou-se dona de 40% da

produção mundial de gravatas; Wuyi

começou a responder pela produção

de l bilhão de jogos de cartas de ba-

ralho; Datang apoderou-se de um

terço da demanda internacional de

meias.

Entretanto, nos últimos anos, os chi-

neses deram um passo à frente e se

tornaram também fabricantes de pro-

dutos sofisticados. Empurrada por

pesados investimentos em pesquisa,

que quintuplicaram na última déca-

da e no ano passado foram maiores

até do que os realizados pelos japo-

neses, atingiu o montante de 1,4% do

Produto Interno Bruto (com previsão

de representar 2,5% dele em 2020). A

China já tomou, por exemplo, uma

vasta fatia do mercado global de

leitores de CD. Apenas no Cantão,

são fabricados um terço de todos os



A QUESTÃO DO MEIO

AMBIENTE TEM

PREOCUPADO CADA VEZ

MAIS AS AUTORIDADES
CHINESAS. PARA

MELHORAR O AR DA
ESFUMAÇADA PEQUIM,

212 INDÚSTRIAS
POLUENTES FORAM

DESATIVADAS OU
TRANSFERIDAS PARA

OUTRAS REGIÕES

compact discs que circulam pelo planeta e 45% de todos

os fornos de microondas. O apetite avança ainda para

segmentos mais sofisticados, como o dos computadores.
Há três anos, a Lenovo comprou a tecnologia de PCs
da norte-americana IBM e, desde então, tornou-se uma
potência: já ocupa o pódio entre os maiores produto-
res mundiais, atrás apenas das americanas Dell e HP.
O país mais povoado do planeta também pulou para o

terceiro lugar na fabricação mundial de automóveis. No
ano passado, montadoras instaladas em seu território
produziram 5 milhões de carros, quase o mesmo do que

a Alemanha e 30% a mais do que a Coréia do Sul. E, em
dezembro de 2007, foi apresentado o ARJ-21, o primei-

ro avião para passageiros made in China.
Tamanho desenvolvimento, no entanto, não tem dado

atenção à questão do meio ambiente, apesar das pressões
cada vez maiores das autoridades locais. Para melhorar

a qualidade do esfumaçado ar de Pequim, 212 indústrias
poluentes foram desativadas e transferidas para outras
regiões do país. Providências como essa vêm transfor-



NOS ÚLTIMOS ANOS,

O PAÍS DEU UM

PASSO À FRENTE

COM A FABRICAÇÃO

DE PRODUTOS

SOFISTICADOS

mando a paisagem no interior, nem sempre para melhor.

Beixu, uma cidade localizada nos confins da província da

Mongólia, vivia até 2001 do plantio de cereais e legumes.

Foi então que o prefeito local decidiu modernizá-la a qual-

quer preço e criou distritos industriais, que não param de se

expandir. O resultado dessa mudança de perfil econômico,

apressada e sem qualquer planejamento, foram 1.300 hec-

tares de terra devastados. Não é um caso isolado, como se

poderia supor. Bozhou, encravada no meio do sertão chinês,

e Lishui, situada a 500 quilômetros ao sul de Xangai, são

outros exemplos de desenvolvimento desordenado e desres-

peitoso à natureza.

Segundo o Banco Mundial, morre na China, anualmente,

uma multidão de 400 mil pessoas vítimas de doenças cau-

sadas pelo ar poluído. Além do ar, rios e lagos chineses vêm

sofrendo as conseqüências do desenvolvimento não susten-

tável. O leito do rio Yantzé, o maior do país, recebe todos

os anos 30,5 bilhões de toneladas de dejetos. O Amarelo já



CRESCER COM PRESSA E A TODO
CUSTO, MUITAS VEZES, SAI CARO

PARA OS CHINESES EM RAZÃO
DE FALHAS ESTRUTURAIS. A

MONUMENTAL USINA DE TRÊS
GARGANTAS TEVE SEU ORÇAMENTO

INICIAL DE 20 BILHÕES DE
DÓLARES TRIPLICADO

tem vários trechos mortos pelo esgo-

to. Em média, a cada três dias ocor-

re um acidente ambiental em águas

chinesas. Alguns são devastadores,

como o que entupiu, com toneladas

de benzeno (substância utilizada na

fabricação de detergentes, corantes

etc.), o rio Songhua, situado na par-

te norte do território da China. Essa

pressa em construir logo, mesmo

com o risco de falhas estruturais e

problemas ambientais, não poupou

sequer megaprojetos caros ao gover-

no, como o da usina hidroelétrica de

Três Gargantas, no vale do rio Yantzé,

no centro do país. Planejada para ser

a maior do planeta, com capacidade

para gerar energia equivalente à de 18

centrais nucleares, a obra foi iniciada

no final dos anos 1980 sem levar em

conta o meio ambiente e atropelando

os custos. Prevista para custar 20 bi-

lhões de dólares, seu custo final será

três vezes e meia maior do que isso.

Durante a construção, dezenas de fis-

suras foram detectadas, o que levou

o então primeiro-ministro chinês,

Zhu Rongji, a declarar que o concreto

utilizado em Três Gargantas tinha "a

consistência de um tofu".

Diante de tal quadro, as autoridades

da China, a começar pelo primeiro-

ministro Wen Jiabao, assumiram a

postura de que "o desenvolvimento

de recursos renováveis e de soluções

para respeitar a ecologia é priorida-

de para a construção da sociedade

chinesa". Levada à risca, essa política

premiará um esforço notável, como

há muito não se via, para tirar um

país do atraso e colocá-lo, de modo

sólido e duradouro, na linha de frente

da economia mundial. O que, eviden-

temente, não trará benefícios apenas

para os chineses.



Trinta e oito bilhões de dólares. Essa é a monta-

nha de recursos que os chineses se dispuseram

a gastar para montar o cenário dos próximos

Jogos Olímpicos, que começam em Pequim,

no dia 8 de agosto.

Com vistas ao megaevento, foram projetadas 37 novas ins-

talações esportivas espetaculares, como o Estádio Nacional

(com capacidade para 91 mil espectadores e uma estrutura

que utiliza 42 mil toneladas de aço, três vezes mais do que

a Torre Eiffel, em Paris) e uma Vila Olímpica para 16 mil

atletas. O governo da China também encomendou uma

Por Fernando Valeika de Sarros

TRINTA E SETE
NOVAS INSTALAÇÕES
ESPORTIVAS -- INCLUINDO
A VILA OLÍMPICA, PARA
16 MIL ATLETAS -- FORAM
PROJETADAS PARA O
JOGOS DE PEQUIM



grandiosa reforma do aeroporto da capital. Ele
ganhará um terceiro terminal, com l milhão de

metros quadrados, 99 novos pontos de embar-
que e teto transparente. Tudo isso se junta ao
maior projeto de renovação urbana do mun-

do, que vem ganhando corpo em Pequim. Para
consumá-lo, nada menos do que 1,5 milhão de

habitantes foram despejados dos hutongs, os
cortiços que ocupavam uma larga faixa do cen-
tro da cidade, para dar lugar a enormes condo-
mínios residenciais e áreas comerciais.

"Com o propósito de colocarmos os nossos

Jogos Olímpicos na História, abrimos a possi-
bilidade de as maiores empresas de consulto-
ria, arquitetura e engenharia do planeta par-

ticiparem deste projeto", diz Ping Yongquan,

ex-diretor do Escritório de Planejamento de
Pequim e secretário-geral do Comitê de Li-

citação, que participou das etapas de seleção

dos parceiros para a construção e renovação
de estádios e da infra-estrutura das Olimpía-
das. Para executar a reforma do aeroporto da

capital, por exemplo, foi contratado o britâ-

nico sir Norman Foster e seu premiadíssimo
escritório de arquitetura, responsável, entre

outras obras, pelo exuberante terminal de
Chek Lap Kok, em Hong Kong. Já o novo es-

tádio foi confiado aos arquitetos suíços Jac-
ques Herzog e Pierre de Meuron, autores da
galeria Tate Modem, de Londres.
Derrotados por Sidney em 1993, na primeira

vez em que tentaram emplacar Pequim como

cidade-sede dos Jogos Olímpicos, os chi-
neses voltaram à luta oito anos depois com
uma proposta muito bem estruturada. Du-
rante meses, integrantes do Comitê de Lici-
tação percorreram a Europa, Estados Unidos

e Austrália com a missão de colher informa-

ções que iam da concepção dos projetos aos
cronogramas de construção e às exigências
técnicas para executarem as obras com o que

havia de mais moderno no globo. Ao que
tudo indica, o esforço pelo empenho nos úl-

timos sete anos será compensado.

A ARQUITETURA

DO EXUBERANTE

ESTÁDIO
NACIONAL FOI

CONFIADA AO
ESCRITÓRIO DOS
suíços JACQUES

HERZOG E PIERRE
DE MEURON

Text Box
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