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DO G-2
LAURO JARDIM. DE PEQUIM

om um vigor que lembra
o seu espantoso cres-
cimento econômico das
últimas três décadas, de
quase 10% ao ano, a
China está manobrando

a seu favor o xadrez geopolitico interna-
cional. Os movimentos do país que mais
cresce no planeta contrastam com a per-
plexidade das grandes potências, semipa-
ralisadas pela crise econômica mundial.
Até meados da década, a China destaca-
va-se na paisagem global por ter sido
capaz de tirar da miséria centenas de
milhões de pessoas. Agora a nação tem
pretensões muito maiores. Quando se
espanarem as cinzas jogadas pela crise
sobre o mapa econômico e político, a
China surgira com uma estatura e uma
força relativa inéditas na nova ordem
mundial Niall Ferguson, historiador da
Universidade Harvard, resume com cla-
reza esse novo papel de Pequim: "Os
Estados Unidos deveriam se apressas" a
fazer uma reunião do G-2 com a China
antes que ela faca um G-1 sozinha''.

Nos últimos três meses, a China fez
várias apostas, Todas elas altas. Numa
ponta, mirou os EUA como alvo de ata-
ques. Noutra, ousou comparar seu au-
tointitulado ''sistema superior" de go-
verno com os praticados pelas demo-
cracias representativas do Ocidente, E
bateu no peito para afirmar com todas
as letras que seu sistema era mais efi-
ciente para resolver a crise. Numa ter-
ceira ponta, abriu o cofre para comprar
fabricantes estrangeiros de matérias-
primas. Uma das aquisições mais espe-
taculares foi a de parte da mineradora
anglo-australiana Rio Tinto pela estatal
de alumínio chinesa por 19.5 bilhões de
dólares. E, para completar, a China pis-
cou o olho (e abriu a carteira) para paí-
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sés da Ásia, América Latina e África,
num momento em que as nações de-
senvolvidas .só vêem os próprios pro-
blemas. O colosso chinês almeja, en-
fim, mais .do que ser reconhecido so-
mente como o chão de fábrica do pla-
neta, somente como aquele país que
produz 75% dos brinquedos e 36% do
aço do planeta — e passou a deixar tal
ambição patente. Ou. conforme a defi-
nição de Tímothy Garton Ash, profes-
sor da Universidade Oxford, o dragão
parou de agir como "mero lagarto".

N3o que a crise não a tenha afeta-
do. Atingiu sua economia, sim. As ex-
portações, um dos pilares do milagre
chinês, caem desde novembro, e no
primeiro trimestre a queda passou dos
20% em comparação com os três pri-
meiros meses do ano passado. Anuali-
zada, essa queda é quase o dobro de
tudo o que o Brasil exporta. A constru-
ção civil, outro desses pilares, fechou
março sem se recuperar de um baque
que começou há um ano (veja a repor-
tagem que começa na pagina 88). Mas
suas reservas trilionárias a colocam em
situação privilegiada na crise. A verda-
de é que a China está mais ou menos
do mesmo tamanho — a novidade é

que os outros gigantes encolheram.
Um exemplo: desde setembro, os três
maiores bancos do mundo em valor
de mercado passaram a ser chineses.
Em 2006, nenhum deles figurava entre
os vinte maiores. Os EUA. que tinham
sete entre os vinte grandes (incluindo
os dois primeiros), agora se contentam
com três nesse ranking. Até o número l
em depósitos é, desde abril, um banco
chinês: o Banco Comercial e Industrial
da China tem o equivalente a 1,3 tri-
lhão de dólares em depósitos, superan-
do o JPMorgan Chase, que possui 1,03
trilhão de dólares.

É justamente na relação com os
EUA que a nova postura fica evidente.
A subida de tom e a escalada de críticas
são notáveis. Logo após i
o encontro com Barack
Obama, na véspera do
G-20, o presidente da
China, Hu Jintao, deu a
senha: 'Ter boas relações
com os EUA não é ape-
nas algo de interesse dos
dois povos, mas também é
benéfico para a paz. a esta-
bilidade e a prosperidade
da Ásia e do mundo como
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um todo". A frase é verdadeira, mas é
novidade em seu repertório. É como se
Hu Jintao dissesse: "Estamos num pata-
mar de igualdade". O dirigente chinês
acrescentou que "resultados positivos
não serão conseguidos com facilidade".
No mesmo diapasão, o governo chinês
divergiu dos Estados Unidos ao apoiai1 a
versão da Coréia do Noite de que botara
em órbita um satélite de comunicação
que, para os EUA, era na verdade um
míssil armado com urna ogiva nuclear.

Não por acaso, as pretensões chine-
sas passam também por expandir seu
poderio bélico. Em março, a China
anunciou, que aumentará seu orçamento
militar em 14,9% neste ano. Algo como
70 bilhões de dólares para se armar. Em
2008. já gastara 17% mais do que no
ano anterior. O Pentágono duvida dos
números chineses. Em documento ofi-
cial, calculou que no ano passado a
China gastou entre 110 e 150 bilhões de
dólares com a área militar — oficial-
mente, esse valor era de 60 bilhões de
dólares. Ressalie-se, contudo, que. seja
qual for o parâmetro, os gastos milita-
res da China ainda são bastante inferio-
res aos dos EUA: os chineses gastam
1,4% do PIB. os EUA 4%. ou 515 bi-
lhões de dólares (isso sem contar o di-
nheiro gasto nas guerras em que os Es-
tados Unidos se metem). Mas bastante
superiores ao de dois países emergen-
tes, como Brasil (12 bilhões de dólares
por ano) e Rússia (50 bilhões de dóla-
res). Por enquanto, quem mais se preo-
cupa são os EUA. Diz um relatório do
Pentágono, apresentado semanas atrás
ao Congresso americano: "Muita incer-
teza cerca o futuro da China, principal-
mente sobre como o seu aumento de
poder militar será usado''.

O momento-chave da escalada chi-
nesa deu-se em março, quando o pri-
meiro-ministro Wen Jiabao bateu na
sagrada solidez do dólar. "Empresta-
mos uma enorme quantidade de recur-
sos aos EUA. E é claro que estamos
apreensivos com a segurança dos nos-
sos ativos, Para falar francamente, es-
tamos um pouco preocupados." Pronto.
Foram apenas 28 palavras, mas sufi-
cientes para obrigar Obama a respon-
der, reafirmando algo que até ali nin-
guém pusera em dúvida: a capacidade
de os EUA honrarem os títulos que
emitem. Foi uma espécie de jogo de

cena dos chineses, que detêm 1,4 tri-
lhão de dólares em bônus emitidos pe-
lo Tesouro americano, dos 2 trilhões
que possuem em reservas estrangeiras
(só no ano passado compraram mais
400 bilhões de dólares em T-Bonds).
Exatamente por ser a maior detentora
desses títulos é que não interessaria ã
China pôr publicamente em dúvida a
solidez desses ativos. Mas não deixou
passar a oportunidade para fragilizar os
EUA diante do mundo, obrigando-os
— suprema ironia — a reafirmar a se-

gurança dos seus títulos como se fos-
sem um desses países caloteiros. "Con-
tinuaremos comprando bônus america-
nos, mas prestaremos atenção de perto
a possíveis flutuações de valor", disse,
dias depois, a vice-presidente do Ban-
co Central da China. Hu Xiaolian. No-
vamente, deixou uma ameaça pairando
no ar. "É um tema que nos preocupa:
manter nosso dinheiro com os Estados
Unidos depende mais deles do que de
nós", afirmou o diretor-geral adjunto
do Ministério do Comércio, Shen
Danyang. em entrevista concedida a
VEJA numa das amplas salas de reu-
nião do ministério, peno da Praça da
Paz Celestial, em Pequim.

Para não deixar o assunto da fragili-
dade do dólar (e, por extensão, dos
EUA) sumir do noticiário, no calculado
intervalo entre a fala do primeiro-minis-
tro e a reunião do G-20, o presidente do
Banco Central da China, Zhou Xiao-
chuan, publicou um artigo propondo a
substituição do dólar como moeda in-
ternacional de referência para as reser-
vas. Em seu lugar, entraria uma moeda
contábil usada internamente pelo FMI
(a SDR, na sigla em inglês), regida por
uma cesta de moedas que reúne o euro,
a libra, o dólar e o iene. Os economistas
que prevêem o fim do dólar como
moeda de referência acham que isso
acontecerá a longo prazo. O resto con-
siderou a idéia muito mais como uma
provocação. Novamente, contudo, a
China obrigou o governo americano a
posicionar-se — contra, naturalmente.
É assim que ela tem medido forças com
os EUA. Num movimento paralelo, fe-
chou alguns acordos, com países como
Argentina e Indonésia, para que nas
transações de comércio exterior se uti-
lize o iuane. jogando o dólar para es-
canteio. O Brasil pode ser o próximo a
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Especial

fechar um acordo desse tipo com a Chi-
na. Na imprensa oficial chinesa (um pleo-
nasmo, aliás), cada um desses entendi-
mentos é saudado corno "mais um passo
para tornar o iuane uma moeda global".

Para além da disputa direta com os
Estados Unidos, a China tem estendido
a mão aos seus vizinhos asiáticos e aos
países africanos e latíno-americanos.
Com o bolso forrado de reservas, pro-
cura novos amigos — um jogo de sedu-
ção que os EUA praticaram por déca-
das. Anunciou a criação de um fundo
de investimento em projetos de infraes-
irutura nos países do Sudeste Asiático,
Para isso. separou 25 bilhões de dóla-
res, No Congo, em Angola, na Nigéria
e em vários outros países africanos, a
China opera basicamente com acordos de
permuta: banca e faz obras de engenha-
ria pesada (estradas, barragens) em tro-
ca de concessões de exploração de jazi-
das minerais. A Sinopec, estatal de pe-
tróleo, fechou um acordo com a Petro-
bras para financiar 10 bilhões de dóla-

res em troca de fornecimento de petró-
leo. Tem estreitado também relações
com Hugo Chávez, de olho no petróleo
venezuelano, e com os russos, com
quem a empresa firmou um compro-
misso de abastecimento de petróleo pa-
ra as próximas duas décadas no valor
de 25 bilhões de dólares.

A curva de crescimento de investi-
mentos da China no exterior não para
de apontar para o alto. Em 2008, foram
52 bilhões de dólares em aquisições.
Menos que os 186 bilhões de dólares
dos EUA e os 74 bilhões de dólares do
Japão. Mas 63% a mais do que no ano
anterior. A previsão para este ano é
chegar aos 100 bilhões de dólares, A
China quer comprar o que puder na
baixa — e não há por que não fazê-lo.
Tudo o que for matéria-prima, recursos
minerais e fonte de energia interessa ao
país: a China é o maior consumidor
mundial de cobre, zinco, alumínio e
aço; o segundo maior de petróleo. As
ofertas têm sido feitas. Para que se te-

nha uma idéia do tamanho do mega-
consumo chinês, o Brasil consome 24
milhões de toneladas por ano de aço; a
China, quase vinte vezes mais: 450 mi-
lhões de toneladas por ano.

A China acumula 2 trilhões de dóla-
res em reservas estrangeiras — boa par-
te desse patrimônio amealhada de 2007
para cá. Graças de certo modo a um iua-
ne desvalorizado: como o câmbio não é
flutuante, sua moeda mexeu-se relativa-
mente pouco nos últimos anos, apesar
do volume monstruoso de ingresso de
capital estrangeiro no país e do azul ra-
diante de sua balança comercial. Nos
últimos meses, as autoridades chinesas
passaram a reagir de forma cada vez
mais irritada quando os EUA repelem a
velha reclamação de que o país manipu-
la o iuane — as respostas à surrada co-
brança americana têm sido mais enfeza-
das do que nunca. Seja como for, como
enfatiza o articulista Martin Wolf no li-
vro A Reconstrução do Sistema Finan-
ceiro Global, "a China, como o maior

6 DE MAIO. 2fXW



país superavitário do mundo, tornou-se
fundamenta] em qualquer solução para
os desequilíbrios globais. O país desem-
penha um duplo papel na economia
mundial: é, ao mesmo tempo, o maior
exportador de capital (como o Reino
Unido do fim do século XIX) e o gigan-
te emergente em mais rápido crescimen-
to (como os EUA da mesma época)".

Portanto, a China tem mais dinhei-
ro em caixa que qualquer outro país.
Mas tem também 900 milhões de po-
bres ainda à espera para entrar no fabu-

loso trem de prosperidade que tirou
quase 400 milhões de pessoas da mise'-
ria desde que Deng Xiaoping deu o
pontapé inicial às reformas que arran-
caram o país das trevas econômicas
produzidas na era Mão. Não é só a po-
breza que aflige: a China convive ainda
com a humilhação de ter 116 milhões
de analfabetos, um numero que vem
crescendo, aliás. E esses são problemas
que nem os EUA (donos de uma econo-
mia ainda o triplo da chinesa) nem a
Europa nem o Japão têm.

Por isso, apesar dos movimentos
calculados dos últimos meses, a China
não pode descuidar-se: o equilíbrio in-
terno tem sido conseguido à base de um
crescimento médio de dois dígitos ao
ano nas últimas três décadas. É falsa,
por isso, a impressão superficial que se
tem no Ocidente de que um crescimen-
to de 6% (projetados por economistas
de vários bancos) a 8% (a meta do go-
verno) seja algo aceitável em termos
chineses. E um número de dar inveja ao
resto do mundo. que. segundo o Banco
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Mundial, deve crescer 1,3% em 2009.
Mas é um tombo e tanto. O próprio go-
verno chinês diz que abaixo de 8% não
conseguirá produzir empregos para os
15 milhões de chineses que deixam o
campo todos os anos e para os 7 mi-
lhões de jovens que se graduam nas uni-
versidades. No ano passado, o pais
cresceu 9% e 11 milhões de empregos
urbanos foram criados — menos, por-
tanto, do que o necessário. Em 2009,
por enquanto, nenhuma melhora: neste
primeiro trimestre, o desemprego urba-

no subiu em relação ao fim do ano pas-
sado. Além disso, l milhão (de um to-
tal de 7 milhões) dos graduados em
2008 nas universidades chinesas estão
sem trabalho.

O camponês miserável precisa ver
que a fila está andando, que seu paren-
te está migrando para um emprego nas
regiões urbanas, para que possa su-
portar a própria condição. A estabili-
dade chinesa funciona como a bicicle-
ta: não pode pedalar muito devagar,
senão cai. Numa palavra, com cresci-

mento de um dígito, a esperança num
futuro melhor esboroa. No fim de
2008, o governo chinês impressionou
o mundo ao admitir que 20 milhões de
trabalhadores haviam perdido o em-
prego com a crise e tiveram de voltar
para o campo. À moda chinesa, reco-
nheceu o óbvio: a crise econômica é
democrática, atinge a todos, inclusive
a China. Por que "à moda chinesa"?
Porque lançou um dado sem fazer
uma comparação com o número de
demitidos no mesmo período do ano
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anterior. A propósito, os especialistas
em China são unânimes em colocar
dúvidas sobre as estatísticas chinesas,
controladas a ferro e fogo pelo gover-
no (o economista americano Nouriel
Roubini, por exemplo, acha que são
40 milhões de desempregados). De
qualquer forma, ainda que com algu-
mas ressalvas, é com elas que se con-
ta. O mais importante, porém, é que o
fosso de renda que separa os trabalha-
dores rurais dos urbanos alargou no
ano passado, quando a crise atingiu o
país de forma patente no último tri-
mestre. A renda dos camponeses cres-
ceu 8% ante 8,4% do aumento de ga-
nhos daqueles que trabalham nas zo-
nas urbanas. Na China, a remuneração
média de um empregado nas cidades é
quase o quádruplo dos 50 dólares
mensais ganhos pelos camponeses.

Em novembro, o governo lançou
um pacote de estímulo de 585 bilhões
de dólares para enfrentar a crise que
dois meses antes começara a devastar
o mundo financeiro (leia sobre os re-
sultados desse pacote na reportagem
que começa na página 88). Uma bola-
da e tanto, embora a grande questão
seja quanto de dinheiro novo entrou no
pacote. O número mais provável se-
gundo se acredita no Ocidente, é 185

bilhões de dólares — o resto já estava
previsto. Mas nunca se saberá ao cer-
to: a transparência não é mesmo a ca-
racterística mais marcante de governos
autoritários. O que importa para con-
sumo externo e para a população chi-
nesa é que o governo reagiu rápido.

Essa foi a razão de o presidente do
BC da China ter louvado as vantagens
e a "superioridade do sistema chinês"
— também autointimulado "socialis-
mo com características chinesas" —
sobre as democracias representativas.
Nesse sentido, foi uma resposta rápi-
da e sem contestação, como em qual-
quer regime autoritário. Discussões e
negociações no Congresso para apro-
var um pacote de recuperação da eco-
nomia ou críticas ácidas da imprensa,
como é obrigado a ouvir o recém-em-
possado Barack Obama? Nem pensar.
Praticamente, a unanimidade das de-
zenas de chineses com quem conver-
sei em diversas cidades do país repe-
liu com pouca variação a frase "o go-
verno quer acabar com a crise, vai
acontecer', No mundo real, até o gi-
gantesco retrato de Mão Tsé-tung na
entrada da Cidade Proibida sabe que
não é assim. O governo dizia, por
exemplo, que o país cresceria 9,7%
no ano passado. Cresceu 9%.

Há um manifesto perigo se ideais de
regimes "superiores" de partido único
prosperarem mundo afora. Por muito
tempo, o Ocidente imaginou que a li-
berdade econômica que os chineses ex-
perimentam de modo crescente há três
décadas pudesse resultar no futuro em
liberdade de expressão e política. Até!
agora, nada autoriza que se continue
pensando nessa direção, pelo menos a
médio prazo. A China assume-se como
potência neste início de século, mas sem
abrir mão (muito pelo contrário) de um
dos três princípios essenciais do modelo
fixado por Deng Xiaoping — o de que o
PCC deve ter o controle absoluto do sis-
tema político. Um controle que comple-
ta sessenta anos em outubro. Os outros
dois princípios são: a eficiência cada
vez maior da economia para produzir
riquezas e o controle direto e um papel
relevante do estado na economia.

O ano de 2009 será talvez lembra-
do no futuro como marco da entroni-
zação da China no posto de potência
mundial. Ou o ano em que a terceira
maior economia do mundo colocou a
segunda, o Japão, na alça de mira e
estabeleceu com a primeira, os Esta-
dos Unidos, uma relação tão simbióti-
ca que o destino de uma se amarrou
ao da outra. 2009, o ano do G-1.
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