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O tamanho e
a duração da

crise norte-
americana

podem levar o
PIB chinês a

ultrapassar o
dos Estados
Unidos já no
ano de 2015

O dragão vai ficar
ainda mais poderoso

Definitivamente, 2008 é o ano da China.
Além do sucesso na realização da Olimpíada, e
do primeiro lugar em medalhas de ouro, a na-
ção é hoje a segunda maior economia mundial
se observado o critério da paridade do poder
de compra. Nenhuma surpresa nessa vigorosa
ascensão: de 1978 a 2007, a renda per capita dos
chineses cresceu de US$ 190 para US$ 2.360.
Nesse período, seu comércio exterior cresceu
mais de 100 vezes(!), saltando de US$ 20,6 bi-
lhões para US$ 2,17 trilhões, o que lhe garantiu
o segundo lugar mundial em exportações, com
8,8% do total, atrás da Alemanha.

Mas 2008 é o ano em que a China assume
definitivamente a sua condição de liderança
mundial, ocupando o espaço aberto pelo enco-
lhimento dos EUA, na lógica de que em política
não existe vácuo. Há cinco anos, especialistas
jogavam para 2020, ou até 2040, esse emparelha-
mento da China com os EUA. Como cresceu a
inacreditáveis 9,8% anuais, na média de 1979 a
2007, e os EUA muito menos, a China "chegou
lá" agora. Dependendo do tamanho do buraco e
da duração da crise norte-americana, é provável
que em 2015 o PIB chinês ultrapasse o dos EUA.

Não deixa de ser irônica essa situação, dado
que há apenas dez anos, quando a Ásia foi atingi-
da pelo tsunami financeiro que devastou várias
economias da região, muita gente boa assegurou

ser podre o sistema bancário chinês e frágil a sua
economia. Entretanto, mais do que na economia
e no comércio, a liderança chinesa se consolida é
na política internacional, por meio de uma estra-
tégia que se revela nos sucessivos fatos envolven-
do os países asiáticos, europeus, africanos e lati-
no-americanos. Por um lado, a China faz propa-
ganda dos 30 anos das Reformas, que permitiram
ao país atingir o atual patamar de desenvolvimen-
to socioeconômico e passar de 1,8% para 6% sua
participação no PIB mundial. De outro, planeja
os próximos 30 anos assegurando os recursos na-
turais necessários ao seu crescimento. Por isso,
investe na infra-estrutura que os outros países
(Brasil incluído) precisam para lhe fornecer a bai-
xo custo minerais, alimentos e energia renovável.

Em 2006, a China "parou" a capital, Beijing,
por uma semana, para receber 34 países africa-
nos e tratar de suas relações com cada uma des-
sas nações. Desde então, intensificou muito o
comércio e os investimentos no continente afri-
cano. A China é também a maior parceira co-
mercial dos países do lado do Pacífico na Amé-
rica do Sul, assim como de boa parte da Ásia.

Dentro dessa estratégia, após a Olimpíada de
2008 ocorreram três eventos, quase simultâneos,
nas cidades de Harbin, capital de Heilongjiang, na
divisa com a Rússia; em Beijing; e em Chengdu,
capital de Sichuan, no Centro-Oeste. O primeiro,
em 20 e 21 de outubro, foi a II Cumbre Empresa-
rial China-América Latina (www.clasummit.net),
em Harbin, com praticamente todos os países das
Américas do Sul e Central, e alguns do Caribe.
Na reunião, a Comissão Econômica para a Amé-
rica Latina e Caribe da ONU (Cepal -
www.cepal.org) distribuiu o estudo "Las relacio-
nes econômicas y comerciales entre AL y Asia-
Pacífico - El vínculo con China" uma análise atua-
lizada e bastante completa sobre o tema. Regis-
tre-se, a bem da verdade, que havia um estande
"Café da Colômbia mas não um "Café do Brasil";



e as equipes dos estandes tinham três, quatro ou
mais pessoas, menos o do Brasil, no qual estava
somente o esforçado Jimmy, da seção comercial
da embaixada.

Evento de grande peso político, econômi-
co e comercial, a 7a Asem ("Visão e Ação: para
uma Solução de Benefício Mútuo"), em 24 e 25
de outubro, em Beijíng, também praticamente
"parou" a cidade, tal a quantidade de gente pas-
sando em grande estilo, com batedores e tudo
o mais. A Asem é a reunião Ásia-Europa, com
mais de 40 países. Do lado asiático, além de
China e índia, também o Japão, Coréia do Sul,
Indonésia, Vietnã, Filipinas, Paquistão,
Mongólia, Cambodja etc. Dizem que ali estava
representada metade da população e do PIB, e
60% do comércio mundial. Agendada muito
antes, a reunião acabou sendo obrigada a tra-
tar da crise mundial como tema principal.

Por último, em Chengdu, de 26 a 31, ocorreu
a 9a Feira do Oeste (www.westernchinafair.org),
com a participação de 11 províncias e regiões au-
tônomas, mais o município de Chongqing - que
somam mais de dois terços do teritório chinês. E,
claro, dezenas de países. Dessa vez, a programa-
ção tratou de um tema de grande interesse para
as regiões Oeste da China, Sudeste Asiático e Ásia
Central: a construção de ferrovias nessa imensa
área, interligando os países vizinhos com os quase
80 mil km de trilhos existentes na China e, por
extensão, a seus portos.

Como tudo está interligado, ao ampliar a
logística interna e em toda a Ásia, a China faz a
sua parte para, por exemplo, concretizar a esti-
mativa da Organização Internacional do Turis-
mo (OIT), de que em 2020 o país será o maior
emissor de turistas, com 100 milhões anuais, e o
maior receptor, com 160 milhões de visitantes.
A título de curiosidade, dos 41 milhões de chine-
ses que viajaram para o exterior em 2007, o Bra-
sil recebeu apenas 38 mil - ou menos de 0,1%.

Em plena crise financeira na Ásia, em 1999,
o governo chinês divulgou a estratégia de desen-
volvimento para a Região Oeste, que consistia
basicamente em acelerar a construção de infra-
estrutura, preservação ambiental e alteração qua-
litativa da indústria existente, para aumentar a
competitividade. Ao puxar o crescimento dos
países pobres da América Latina e Caribe, Áfri-
ca e Ásia (à exceção da índia), a China passou a
liderar uma grande parte do mundo. Agora, com
os EUA sem fôlego, e a Europa cambaleante,
talvez a China se torne mais cuidadosa na eco-
nomia, e certamente mais ousada na política.
No tocante ao Brasil, estão aceleradas as
tratativas para novas visitas recíprocas dos dois
presidentes, em 2009, e a participação brasileira
no estande de 3 mil m2, na ExpoShanghai 2010, a
megaféira de caráter mundial.

Mais do que o
primeiro lugar
em medalhas
de ouro ou a
força no
comércio
mundial, é na
política
internacional
que a
liderança
chinesa se
consolida

Diretor de negócios da BWP,
empresa do Grupo Brasif

Text Box
POMAR, Milton. O Dragão vai ficar ainda mais poderoso. Amanhã, Porto Alegre, ano 22, n. 248, p. 88-89, nov. 2008.




