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O "modelo de Pequim"
Em breve, uma zona comercial comparável àquela criada pelo Mercosul ou à União Européia será alavancada
pela China Neste ano o país vai ultrapassar o Japão e se tornar a segunda maior economia do mundo. E deverá
ocupar o primeiro lugar até 2026, de acordo com uma estimativa do banco americano Goldman Sachs
POR SERGE HALIMI

S
essenta anos depois, retomando
uma declaração de Mao Tsé-tung
feita em 1° de outubro de 1949, o seu
sucessor (distante) Hu Jintao fez a
seguinte avaliação: "Hoje a China

se mantém de pé graças às realizações do
socialismo". De fato, o reerguimento foi es-
petacular. Há muito tempo o país deixou de
ser humilhado ou desmembrado pela Euro-
pa e pelo Japão. E, mais importante, uma
parte de sua população tornou-se próspera.

Contudo, o socialismo é outra conver-
sa... Tão estranha à realidade que se pode até
mesmo afirmar que o crescimento chinês
(de 9,6% em 2008, de 8,7% em 2009) auxiliou,
em parte, a locomotiva estadunidense em
pane. E contribuiu para a convalescência de
um sistema capitalista que acabava de
amargar sua principal derrocada desde
1929. Ferida em Wall Street, a globalização
recobrou algumas forças em Xangai.

No nascer do Sol, o pensamento segun-
do o qual "o vento do Leste irá sobrepujar o
vento do Oeste" anunciava algo bem dife-
rente da acessão da China ao status de maior
exportador mundial e de eldorado para as
redes de hipermercados: hoje o francês Car-
refour tem 156 lojas instaladas no seu terri-
tório; o britânico Tesco, 72; e o gigante ame-
ricano Wal-Mart não estaria tão poderoso
agora sem a superexploração dos trabalha-
dores chineses, que lhe permite "esmagar"
os preços (e seus concorrentes).

Se a grande reviravolta pela qual o mun-
do está passando deve ser avaliada em fun-
ção de tais transformações, não há razão al-
guma para que ela venha assustar certos
meios de negócios ocidentais. Ao contrário,
o Wall Street Journal não esconde o tamanho
das suas expectativas: "A China continua
sendo um mercado extremamente atraente
para as empresas ocidentais em busca de

crescimento. E todos reconhecem que fo-
ram os mercados emergentes que salvaram
o mundo da recessão". Bem menos entusias-
mado, o sindicato estadunidense dos meta-
lúrgicos pediu às autoridades em Washing-
ton para processar a China... por dumping!

Contudo, não é mais possível resumir o
"modelo chinês" a uma plataforma de ex-
portação cujo motor é movido a baixos salá-
rios; cada vez mais, o país busca orientar seu
desenvolvimento para o mercado interno e
para o fortalecimento dos laços com as eco-
nomias regionais. Em breve, uma zona co-
mercial comparável àquela criada pelo Mer-
cosul ou à União Européia deve ver a luz do
dia na região. E favorecer, como costuma
ocorrer por via de regra, os setores mais po-
derosos do país dominante. Ora, ao ultra-
passar o Japão, de fato um país muito menos
povoado, a China deverá tornar-se neste ano
a segunda maior economia do mundo. E de-

verá ser a maior até 2026, de acordo com uma
estimativa do banco Goldman Sachs.

Em quais objetivos ela empenhará sua
potência? Nem as cúpulas do G-20, nem
aquela de Copenhague permitiram detectar
na China uma defensora dos pobres ou dos
países do sul. O seu modo de desenvolvi-
mento seduz alguns, mas, sobretudo, aque-
les que gostariam de conciliar crescimento
econômico com liberalismo comercial e es-
tabilidade no poder de uma oligarquia
meio-política, meio-industrial1. Está surgin-
do um número crescente de defensores do
"modelo de Pequim" nas fileiras do patrona-
to ocidental...
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