
O antídoto chinês

global será reerguida após
ruir em virtude dos terremo-
tos em Wall Street. Os diri-
gentes chineses, espertos,
não se deram essa importân-
cia. Preferiram tratar a deci-
são como uma questão inter-
na, resumida na idéia de que
pretendem diminuir a desi-
gualdade abissal existente
entre os miseráveis do campo
e a emergente classe média
que vive em suas metrópoles.
Na devida hora, podem estar
certos, cobrarão alguma gra-
tidão de todos nós.

E por que deveríamos
agradecer? Porque ao distri-
buir algo que se assemelhe a
um título de propriedade de
terra, ao magnífico contingen-
te de agricultores que habita o
interior do país, a China pode
estar injetando na economia
que mais cresce no mundo um eficiente antídoto aos males
que sofreria com a provável recessão nos centros desenvol-
vidos. A partir de agora, os camponeses poderão arrendar,
trocar e até usar suas terras como garantia em operações
de crédito. Tornam-se, assim, potenciais consumidores -
quase um bilhão deles -, carentes de tudo o que a indústria
chinesa é capaz de produzir (e talvez até mais). Com isso, o
mercado interno chinês, hoje concentrado em grandes ci-
dades como Pequim, Xangai e Shenzen, explode e migra
para o interior. E provoca uma profunda transformação, em
vez de um arrefecimento, em um modelo de crescimento
antes baseado quase exclusivamente nas exportações.

A decisão chinesa comprova que a burocracia do Partido
Comunista segue ao pé da letra o preceito lançado por Deng
Xiaoping, em 1970. Na sua frase mais famosa, ele disse que
"não importa se um gato é branco ou preto, desde que ele
cace o rato". Desde então, o modelo chinês é percebido como
um modelo essencialmente pragmático - e não socialista ou
capitalista. O que importa é atingir os objetivos de cresci-
mento - não importa quais sejam os meios. E, se eles são

Chegada de 900 milhões de camponeses
ao mercado pode ser um dos alicerces

para a reconstrução da economia global

atingidos, todos aqueles que
fornecem insumos para que
isso aconteça ganham tam-
bém fôlego para os tempos di-
fíceis que vêm por aí. Como a
sociedade chinesa vem se tor-
nando cada vez mais comple-
xa, o PC não admite crescer
menos de 8%. E a sensação de
bem-estar econômico que re-
prime as demandas políticas.

Nesse ritmo de crescimen-
to, a China assumirá de vez o
papel de locomotiva global. O
país hoje tem reservas na
casa de US$ 1,2 trilhão e ple-
nas condições de permitir,
sem nenhum susto, uma valo-
rização de sua moeda em rela-
ção ao dólar. Isso aumentaria
ainda mais o consumo interno.
Além disso, corrigiria algumas
distorções nominais nos nú-
meros de sua economia. O PIB

chinês, por exemplo, hoje está na casa dos US$ 3,5 trilhões.
Com o yuan valorizado, daria um salto, alçando-a para o pos-
to de segunda maior economia mundial, atrás apenas dos
Estados Unidos, que devem estacionar nos US$ 13 trilhões
atuais. Com mais gente comprando, muralhas mercadológi-
cas cairiam uma atrás da outra. Não é difícil imaginar que o
mercado de veículos local atinja dez milhões de unidades em
curto espaço de tempo. Nos Estados Unidos, antes da reces-
são, as vendas chegavam a 14 milhões, mas já se estima que
possam baixar para dez milhões já em 2009.

A notícia é especialmente boa para o Brasil, avalia o ban-
queiro. O País tem estreitado suas relações com a China e
formado uma dobradinha que é vista, mundo afora, como a
mais promissora e lucrativa desses novos tempos. Nós,
vendedores de commodities, temos nos chineses ávidos por
alimentos e outros insumos um cliente preferencial. A cor-
rente de comércio entre os dois países já atinge US$ 31,9 bi-
lhões anuais, o que coloca a China na segunda posição, atrás
apenas dos EUA, entre os nossos maiores parceiros comer-
ciais. Os camponeses podem levá-la ao topo da lista.
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