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Com recursos abundantes, altos índices de poupança e uma infraestrutura que chama a 
atenção de qualquer estrangeiro que visite o país, a economia chinesa tem peculiaridades que 
só podem ser interpretadas por quem convive de perto com o dia a dia do território que 
concentra o maior número de habitantes do mundo. O embaixador brasileiro Marcos 
Caramuru, cônsul-geral do Brasil em Xangai - o centro financeiro da China continental -, 
conhece bem as características dessa região. O diplomata alerta para a visão simplificada que 
a maioria dos estrangeiros têm da rotina chinesa. "As pessoas têm uma visão da China muito 
estereotipada, uma visão que corresponde à de muitos anos atrás e não aos problemas mais 
recentes", diz Caramuru. Nesta entrevista à Gazeta Mercantil, ele dá uma aula de como 
funciona a dinâmica da economia chinesa nos dias de hoje.  
 
Gazeta Mercantil - Atualmente, qual é a visão que os estrangeiros têm da China? 
Corresponde à realidade?  
 
As pessoas têm uma visão da China muito estereotipada, uma visão de muitos anos atrás e 
não dos problemas mais recentes. O país passou por muitas mudanças na área de regulação. 
De 2007 para 2008 é uma nova realidade, novas leis de contrato de trabalho, que forçam as 
empresas a só terem empregados contratados e as obriga a pagar a previdência social, entre 
outras mudanças. A China tem uma série de desafios diários que muitas vezes não são 
percebidos pelos estrangeiros. A China de sucesso é visível, é só passar uma hora em Xangai 
que qualquer um pode ver. A maioria das pessoas tem conhecimento apenas da história de 
sucesso ou da história estereotipada, de que ainda é um país que procura a importação de 
capital utilizando custos baixos para exportação e que as empresas atuam na informalidade. 
Isso está mudando. Hoje as empresas têm um grau de informalidade muito menor. Parece ser 
uma política deliberada do governo formalizar e sofisticar a indústria, fazer com que ela 
busque nichos mais sofisticados e, ao mesmo tempo, tirando a competitividade dos 
estrangeiros. Até 2007, as empresas estrangeiras pagavam um imposto de 15% enquanto as 
chinesas pagavam 25% - ou seja, havia um estímulo para que as empresas estrangeiras 
viessem para cá. Isso foi equalizado em 2008, e as empresas estrangeiras hoje pagam 25% de 
imposto também. Quando falo sobre a China tento mostrar que também é um país com muitos 
desafios, e que esses desafios estão presentes na gestão diária da economia, que não é menos 
complexa que nos outros lugares. As pessoas tendem a ter uma visão simplificada.  
 
Gazeta Mercantil - Os países asiáticos possuem uma taxa de poupança muito 
elevada. Isso é uma questão cultural?  
 
Em parte é cultural, e em parte é pelo fato de eles não terem um regime de previdência social. 
Na maioria dos países da Ásia - pelo menos nos países que não tiveram regime comunista 
centralizado - a aposentadoria se dá muito cedo, entre os 55 e 60 anos. Então o trabalhador 
recebe os recursos do empregador e do governo. Na China é um pouco diferente, as pessoas 
que vêm do regime comunista recebem uma aposentadoria até o final da vida, e essa 
aposentadoria é muito pequena. Mas eles conseguem sobreviver com esses recursos, porque 
estão acostumados a sobreviver com recursos escassos. Os trabalhadores que estão agora no 
mercado, estes sim terão uma virada, porque não está muito claro o sistema de aposentadoria 
que será adotado daqui para a frente. Mas certamente não será do mesmo jeito e, se for, isso 
não irá satisfazer mais, porque essas pessoas já viveram numa sociedade aberta com status 
pessoal, consumo e etc., que não tinham antes. Então esta nova geração poupa, porque não 
tem muita certeza de qual é o regime previdenciário que vai se aplicar.  
 
Gazeta Mercantil - Então, na falta de uma política definida de previdência social, os 
mais jovens sustentam os mais velhos na China?  
 
Eles acreditam que a sobrevivência na velhice depende do que eles façam ao longo da vida. 
Estruturalmente, em uma família asiática, quem sustenta a velhice é o jovem, então é por isso 
que na ausência de um sistema de previdência social, a sociedade financia o crescimento da 
economia. E, ao financiar este crescimento, gera emprego para os jovens, e assim os jovens 



sustentam os mais velhos. Essa é a lógica de qualquer país asiático. Eles usam a massa de 
recursos para financiar a economia. E são países que crescem há muitos anos com taxas altas 
e poupança muito elevada, o que faz com que tenham esse progresso.  
 
Gazeta Mercantil - Quais são as outras características que levam essas economias a 
crescer a taxas elevadas?  
 
Outra característica de uma economia com taxa de poupança elevada é a seguinte: o sistema 
financeiro é menos aberto do que o nosso, que sempre foi baseado na ideia de que é preciso 
captar poupança externa. Nossas taxas de poupança sempre foram baixas. Nossas crises de 
balanço de pagamento sempre se deram porque é preciso captar recursos para crescer a níveis 
elevados. E para captar poupança externa é preciso ter muita eficiência no sistema financeiro. 
É preciso trazer o sistema financeiro de fora, porque isso gera competição e gera entrada de 
recursos. Mas se há uma taxa de poupança alta e não há necessidade de absorver recursos de 
fora, a pergunta seria: porque vão entregar a poupança na mão de um banco estrangeiro? A 
resposta é: porque o país precisa da competição para dar eficiência ao sistema. Aqui há o 
capitalismo com a presença mais forte do Estado. Também porque a maior parte da massa de 
recursos que está na economia é a massa que ele absorve das contribuições previdenciárias, 
que não são baixas na China. Em Xangai, a contribuição previdenciária do empregador é de 
44% do salário, e a contribuição do empregado varia conforme a faixa de salário, podendo ir 
de 18% a 20%. Portanto, também não é baixa. O estado é detentor de uma massa grande de 
recursos. É um modelo muito diferente do nosso. A existência ou ausência de poupanças cria 
realidades muito diferentes. Além disso, a China tem uma economia que tem um mercado de 
capitais que não se desenvolveu tanto quanto o resto da economia, mas ao mesmo tempo isso 
se tornou uma bênção, porque há uma crise no sistema financeiro mundial e a China está 
relativamente protegida por conta dessa característica.  
 
Gazeta Mercantil - Que outras diferenças existem em relação à economia brasileira?  
 
Todos os países asiáticos tendem a ser mais abertos do ponto de vista de comércio por uma 
razão básica: quando veio a onda de abertura comercial do mundo eles não tinham 
propriamente um parque comercial; a China era um país fechado. Eles desenvolveram uma 
indústria e começaram a exportar, e deram-se muito bem viabilizando indústrias que 
interessaram ao mundo moderno como a de informática, telefonia celular e outras. Então eles 
têm uma tendência a ter tarifas mais baixas do ponto de vista comercial e a ser menos abertos 
do ponto de vista financeiro, porque têm uma poupança muito grande. Eles também têm uma 
paixão extraordinária pela construção civil e uma excelente formação de pessoas na área de 
engenharia e tecnologia; têm vocação para isso. Eles têm uma visão do futuro muito mais 
forte que a visão do passado, no sentido de que estão sempre focando no que virá. Eles não 
ficam remoendo as coisas que aconteceram antes.  
 
Gazeta Mercantil - O que os empresários brasileiros deveriam aprender com os 
chineses?  
 
O Brasil tem uma coisa fantástica que é a capacidade de empreendimento. Nós temos um 
setor privado muito ativo, e tivemos um setor privado que olha menos para o Estado do que o 
setor privado asiático. Nossas empresas dependem menos do estado. São modelos diferentes, 
mas não acho que o empresário brasileiro tenha a aprender com os chineses. É engraçado, 
porque China e Brasil são países muito parecidos, porque em ambos a força das províncias é 
muito grande, as políticas dos estados têm impacto sobre os negócios. E nos dois países a 
costa é mais importante economicamente do que o interior. Há uma série de semelhanças 
curiosas. Mas há também diferenças do próprio modelo econômico, na fixação do câmbio e na 
política monetária, por exemplo.  
 
Gazeta Mercantil - Em um momento de crise mundial, qual o papel de economias 
emergentes como a chinesa?  
 
Agora, a crise nasce nos países desenvolvidos, o papel dos países em desenvolvimento é 
ajudar no crescimento mundial. Antigamente pensava-se que o crescimento vinha só das 



economias amadurecidas. Os demais vinham a reboque. Agora pensa-se o oposto, que as 
economias amadurecidas vão entrar em recessão e as demais vão ajudar a sustentar o 
crescimento mundial.  
 
Gazeta Mercantil - O que permite o grande avanço dos mercados internos de países 
como China e Índia, por exemplo?  
 
A redução da pobreza, a melhora na qualidade de vida das pessoas, o crescimento da oferta de 
trabalho, programas sociais, enfim, uma combinação de fatores. Esse grau de crescimento da 
economia vai gerando muito emprego. Outra grande diferença entre a China e os países da 
América Latina é que a pobreza na Ásia é um fenômeno rural, e a pobreza na América Latina é 
um fenômeno urbano. A China está focada na situação do campo. No fundo o grande problema 
da China é esse. Além disso, eles ainda não criaram o mecanismo de crédito ao consumo. 
Poucas pessoas usam cartão de crédito, e a verdadeira explosão do consumo ainda está para 
acontecer.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 maio 2009, China, p. E1-E4. 


