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A China caminha para o centro do mundo
e recoloca em debate a idéia da criação de uma nova

moeda internacional, dada a "fraqueza do dólar"
ano de 2009 registra duas
datas que deixaram mar-
cas profundas na história

do povo chinês. No dia 4 de junho, a
tragédia (ou massacre, para muitos) da
Praça da Paz Celestial, que completou
20 anos. E, em 1° de outubro, a Repú-
blica Popular da China fará 60 anos -
proclamada nesse dia, levou à posse,
em dezembro, de Mao Tse Tung. Mas,
em dezembro de 2008, os chineses ha-
viam comemorado outra data, também
de particularíssima importância: os 30
anos do lançamento do programa do
então presidente Deng Xiaoping ("re-
forma e abertura").

Em meio a tantas efemérides, de
sinais contraditórios, a China cami-
nha para o centro do mundo. Abre
as asas para África e América Latina,
enquanto cuida dos vizinhos asiáti-
cos; amplia investimentos internos e
externos; persegue um crescimento
de 8% neste ano, apesar da crise; e
recoloca em debate a idéia da criação
de uma nova moeda internacional,
dada a "fraqueza do dólar". Busca, so-
bretudo, um papel maior nos fóruns
internacionais. Paralelamente a isso,
reveste sua estratégia de um elemen-
to inimaginável nos tempos heróicos
da revolução popular (e muito menos
nos da Revolução Cultural de 1966-
76): espalha pelo mundo unidades
do Instituto Confúcio, associando-se
a conceitos de integridade, tolerância,
obediência, simplicidade, parcimônia
de seu filósofo mais importante. Con-
fúcio está, pois, vivo. Está mais vivo
do que Mao? Ou ambos convivem em
igual proporção?

Não dá para resumir com ligeireza
a complexidade de uma nação como

a China, com dezenas de etnias e dia-
letos, uma população de mais de 1,3
bilhão de pessoas, o terceiro PIB do
mundo por critérios de mercado ou o
segundo PIB em paridade de poder de
compra. Mas a crescente auto-confian-
ça chinesa - para não dizer nacionalis-
mo - já é evidente. Charles Freeman,
embaixador americano aposentado,
que foi intérprete do ex-presidente
Richard Nixon quando este reatou as
relações com a China, no começo dos
anos 1970, afirmou (ao jornal O Es-
taào de. S. Paulo) que a comemoração
dos 60 anos da revolução comunista
vai marcar a "reemergência da China
como Estado moderno e poderoso",
inclusive militarmente, tal como os
Jogos Olímpicos marcaram a compe-
tência técnica e econômica.

Respostas a antigas humilhações
não constam mais do vocabulário di-
plomático, e público, chinês. À moda
de Confúcio, que pregava "suavidade
no falar, mas rapidez na ação", a China
concentra-se em preservar um cres-
cimento econômico de, no mínimo,
8%, depois de conquistar taxas de
dois dígitos nos últimos anos. Imple-
menta, desde o final do ano passado,
um imenso programa de estímulos
fiscais voltado ao mercado doméstico,
incluindo incentivos diretos ao con-
sumo de bens duráveis - que já pare-
cem ter caído no gosto de pelo menos
parte da população, atraída por uma
redução de impostos que é desconta-
da diretamente do preço de geladeiras,
televisores, carros.

O avanço do consumo, porém, é
limitado pela propensão a poupar dos
chineses e da maioria dos orientais.
Num país de baixos salários, precá-

rio atendimento à saúde, sem sistema
previdenciário, os chineses têm mais
razões para pensar no futuro - tanto é
assim, que a taxa de poupança chega a
40% do PIB, mais que o dobro da bra-
sileira. Mais do que isso, conceitos con-
fucianos estão entranhados na mente
dos chineses. "É melhor pecar pela
simplicidade do que pela extravagân-
cia", ensinou o filósofo. Calcula-se que,
no momento, haja 150 a 200 milhões
consumindo, diz Rodrigo Maciel, se-
cretário executivo do Conselho Em-
presarial Brasil-China (CEBC), atento
às questões chinesas, até por ofício.

Ao mesmo tempo em que se
abrem para o mundo, os chineses cui-
dam particularmente de seu principal
parceiro, os Estados Unidos, que, com
dois extravagantes déficits, cambial e
orçamentário, são o maior comprador
de seus produtos. A China amealhou
outros extravagantes US$2,2 trilhões
em reservas externas, dos quais 65%
estão aplicados em títulos denomina-
dos em dólar. Estabeleceu-se, assim,
um consórcio até agora inextricável:
um depende do outro e vice-versa; um
teme o outro e vice-versa.

A mútua dependência incomoda
a ambos. "O déficit de longo prazo e
a dívida que temos são insustentáveis;
não podemos continuar emprestando
da China ou de outros países", disse o
presidente Barack Obama. A China,
por sua vez, tratou de reagir jogando
uma cartada política, em linha com
sua estratégia de ampliar os espaços
que ocupa na cena internacional. No
dia 23 de março, o site do Banco Po-
pular da China divulgou artigo do seu
presidente, Zhou Xiaochuan, claman-
do por uma reforma do sistema mo-



netário internacional. Sua proposta:
substituir o dólar por uma moeda de
reserva supranacional, nos moldes dos
Direitos Especiais de Saque (DES),
moeda escriturai do FMI lastreada em
dólares, euros, libras e ienes - sem o
yuan, não custa sublinhar.

TRANSIÇÃO ORGANIZADA

De complexa implementação,
pois abre brechas nas soberanias na-
cionais, não é uma idéia nova e vira-e-
mexe vem à tona. Mesmo assim, con-
tinua a dividir opiniões mundo afora.
Não é estranha a Robert Mundell,
prêmio Nobel de 1999, cujos estudos
serviram de base para a formulação do
euro. E ganha franco apoio de Joseph
Stiglitz, Nobel de 2001. Entre os bra-
sileiros, também há quem ache que é
"só uma questão de tempo". As nego-
ciações que levaram à criação do euro
são um caminho a ser seguido, diz
Roberto Troster, ex-economista:chefe
da Febraban. "Com o dólar perdendo

força, é melhor fazer, desde já, uma
transição organizada".

Na outra ponta, a proposta não
agrada, obviamente, ao governo norte-
americano, nem a economistas como
Nouriel Roubini, que já foi o profeta
da catástrofe, mas agora prefere ser
chamado de "doutor realista". O yuan
não seria essa nova moeda. Exigiria da
China reformas que ainda não estão
no ponto, como flutuação, conversibi-
lidade, livre entrada e saída de capitais,
reformas financeiras domésticas. Para
Roubini, é possível "desacelerar o de-
clínio do dólar e manter a capacidade
norte-americana de influenciar nas
questões globais", trabalhando para a
recuperação de sua própria economia.

Os chineses sabem melhor do que
ninguém que nova moeda é coisa para
longo prazo e, mesmo assim, de exe-
cução gradual. Se as reservas chinesas
estão penduradas em dólar, não faria
sentido agir contra ele. Mas as cartas
foram postas na mesa. A aflição chine-
sa, também: o primeiro-ministro Wen

Jiabao já disse esperar que os "Estados
Unidos se esforcem para manter seu
bom crédito, honrar suas promessas
e garantir a segurança dos ativos chi-
neses". Sob Obama, a resposta não tar-
dou: o secretário Geithner, após mon-
tar uma equipe para tratar diretamente
de questões bilaterais, foi a Pequim e
reforçou o discurso da dependência
mútua. Para além do G-8 e do G-20, é
o G-1 nascendo?

Em público, os chineses não tra-
balham com esse bordão. Eles man-
têm sua estratégia de abrir-se para um
mundo sem fronteiras econômicas,
mesmo reservando carinho especial
aos Estados Unidos. Dedicam-se ago-
ra a um esforço sem precedentes de
exportação cultural - valores, idéias,
crenças são as que produzem trans-
formações mais duradouras. Em abril
de 2007, foi inaugurada, em Pequim,
a sede do Instituto Confúcio, desti-
nado a promover língua, literatura e
costumes chinesas nos quatro cantos
do mundo. Já existem mais de 400



unidades, sempre em convênio com
universidades. A unidade brasileira,
inaugurada em novembro de 2008, é a
de número 266 e funciona na sede da
Unesp, na Praça da Sé, em São Paulo.
Doutrinador oficial chinês até o iní-
cio do século 20, Confúcio caiu em
desgraça com a chegada da república,
principalmente da república popular,
inaugurada em 1949, e de sua expres-
são mais radical, a Revolução Cultural
dos anos 1960.

PAZ UNIVERSAL?

Por que, então, Confúcio? Na
inauguração da sede da entidade, Zhi
Hong Xu, decano da Universidade de
Pequim, afirmou: "o Instituto impul-
sionará os vínculos entre universida-
des, o conhecimento mútuo e a cons-

trução da convivência pacífica base-
ada na filosofia de Confúcio". Maciel,
do Conselho Brasil-China, ratifica: a
idéia é desmistificar a China, mostran-
do que a expansão não implica confli-
tos com outros povos.

Nessa balança, outro brasilei-
ro oferece sua análise: é o consultor
Wladimir Pomar, que visita a China
freqüentemente desde 1981, foi do
PCdoB (hoje é do PT) e que se dedica
a promover negócios entre brasileiros
e chineses por meio de sua empresa, a
BWP. "E preciso entender a comple-
xa cultura chinesa", diz Pomar. "Eles
são muito pragmáticos, fazem tudo
ao mesmo tempo; nunca jogam fora
o velho, combinam o velho com o
novo". Quer dizer, nessa combinação
de várias culturas, Confúcio e Mao
não se excluem. Pomar acrescenta: "O

presidente Hu Jintao tem falado muito
em 'grande harmonia', conceito com
o qual tenho dificuldade em tratar,
mas que pode traduzir melhor o que a
China realmente pretende. Em outras
palavras, a China precisa, intensamen-
te, de paz por um longo período (pelo
menos, mais 20 ou 30 anos) para sair
de seu patamar atual e fazer com que
sua sociedade alcance um patamar
'medianamente abastado'".

A China tem tratado com cautela
de questões diplomáticas delicadas, se-
guindo os conselhos de Confúcio e de
Deng Xiaoping, o líder das reformas.
Mesmo assim, pelo sim, pelo não, é ir-
recusável não reconhecer a ela, no jogo
global, um papel compatível com sua
ascensão. Será só - talvez como no caso
do dólar - uma questão de tempo.
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