
U
manodepoisdede-
mitir milhões de
trabalhadores nas
fábricas,aChinaes-
tá enfrentando

uma escassez de mão de obra
cada vez mais aguda.

Enquanto os trabalhadores
americanosenfrentamumíndi-
cededesempregodequasedois
dígitos,operáriospoucoqualifi-
cados aqui no coração indus-
trialdaChinatêmrecebidoofer-
tas de emprego com bonifica-
ções.

Nas fábricas, os salários au-
mentaram em até 20% nos últi-
mosmeses.Operadoresdetele-
marketing estão recusando po-
tenciaisfreguesesporqueossu-
pervisores os designaram para
a função de telefonar para as
pessoas oferecendo-lhes em-
pregos.

Algunsfabricantes, jácomas
encomendasatrasadasemmui-
tas semanas por causa da difi-
culdade de encontrar funcioná-
rios em número suficiente, es-
tão fechando linhas de monta-
gem e considerando uma eleva-
ção nos preços. Tais aumentos
provavelmente incidiriam tam-
bém sobre o preço pago pelos
consumidores americanos pa-
ra comprar todo tipo de artigos
fabricados na China.

Um aumento nos salários po-
de também levar a uma maior
inflação na China. No passado,
a inflação semeou o desconten-
tamento social.

Acausaimediatadaescassez
é o fato de milhões de trabalha-
dores migrantes terem voltado
para casa para passar o Ano-
Novo chinês no início do mês,
sem retornar à costa. Graças a
um programa governamental
de estímulo avaliado em meio
trilhãodedólares,postosdetra-
balhovêmsendocriadosnointe-
rior do país.

Mas muitos economistas di-
zem que o recente declínio eco-
nômico mundial também ocul-
tou uma tendência de prazo
mais dilatado: a China esgotou
suas antes vastas reservas de
trabalhadores desempregados
nas áreas rurais e está ficando
sem novos funcionários para
suas fábricas.

Já que a China não costuma
divulgar estatísticas regulares
e confiáveis sobre a situação do
empregonopaís,ossaláriossão
considerados o melhor indica-
dor de uma escassez de mão de
obra. E as agências de empre-
gos temporários aqui em Guan-
gzhou elevaram o salário dos
funcionários das fábricas para
US$ 1,17 a hora, um aumento
em relação aos US$ 0,95 pagos
antes do feriado do Ano Novo.

Dois anos atrás, o salário era
deUS$0,80por hora,mas acri-
se financeira global deprimiu
os salários e a demanda.

O retorno dos migrantes dis-

parou esta semana uma busca
desesperada para recrutar os
poucos trabalhadores que de-
sembarcavam de longas via-
gens de ônibus e trem, vindos
do interior.

Num centro de empregos ad-
ministrado pelo governo na re-
gião central de Guangzhou, o
númerodeempregadoressupe-
rava o de candidatos na tarde
de quinta feira.

Do lado de fora, Liang Huo-
qiao, funcionário da indústria
plástica de 22 anos, juntou-se a
um pequeno grupo dehomens e
mulheres que estudava uma
imensalistadeempresasquees-
tavam contratando. “Pode-se ir
aqualquerfábricaparareceber
um emprego”, disse ele.

O jornal oficial China Daily
disse na quinta feira que as pes-
quisasrealizadascomemprega-
doresmostravamqueumemca-
da 12 trabalhadores migrantes
não deveria retornar à provín-
cia de Guangdong. Cidades
mais ao norte na costa chinesa
também estão ficando sem tra-
balhadores; somente em Wen-
zhou é anunciada a falta de até
um milhão de trabalhadores.
Funcionários do governo da
província de Guangdong anun-
ciaramnaquarta-feiraqueesta-
vam avaliando a possibilidade
de um aumento no salário míni-
mo, que varia entre US$ 113 e
US$146 mensaisdeumacidade
para a outra.

Saláriosmaisaltospodemali-

viar a escassez de mão de obra
ao levar as fábricas a reduzir o
seu número de funcionários.

Mas muitas fábricas já ofere-
cemsaláriosbemacimadomíni-
mo. Elas temem novos aumen-
tos salariais porque não estão
certas de que poderão repassar
o aumento aos consumidores –
em especial para os importado-
res americanos e europeus, em
dificuldades econômicas.

Um aumento nos salários su-
gereoressurgimentodeumaes-
cassez de trabalhadores que já
começava a se tornar aparente
mesmo antes da crise financei-
ra. Uma pesquisa realizada pe-
lo governo três anos atrás em
2.749 vilarejos de 17 províncias
descobriu que, em 74% delas,

não restava mais ninguém sufi-
cientemente saudável para ir
trabalharnasfábricas das cida-
des – o pool de trabalhadores
tinha se esgotado.

No fim de 2008 e início de
2009, demissões em massa de-
correntes da crise financeira
mundialmascararamtempora-
riamente a crescente escassez
de trabalhadores industriais.
Mas duas poderosas tendên-
ciasagiamparareduziraoferta
de jovens que se encaminha-
vam para as fábricas.

Umadelaséo fatodeogover-
nochinêsterpromovidoumará-
pida expansão na educação su-
perior. Universidades e outras
instituições do ensino superior
receberam 6,4 milhões de ma-
trículas no ano passado, em
comparação às 5,7 milhões re-
gistradas em 2007 e às apenas
2,2 milhões registradas em
2000. Ao mesmo tempo, a taxa
de natalidade chinesa tem re-
cuado constantemente desde a
implementação da política de
“filho único” em 1977.

Hoje, a oferta de empregos
no interior do país é muito
maior. Isso porque projetos go-
vernamentais, como estradas
de ferro e a construção de ou-
tras vias de transporte, absor-
veram milhões de trabalhado-
res, principalmente depois que
Pequim destinou quase US$
600 bilhões em estímulo econô-
mico para os gastos em 2009 e
2010.
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Novo paradigma em marcha?

●●● Amir Khair, mestre em Finan-
ças Públicas pela FGV-SP, é con-
sultor. Foi secretário de Finanças
da Prefeitura de São Paulo na
gestão da prefeita Luiza Erundina
(1989-1992). Atualmente é con-
sultor na área fiscal, orçamentá-
ria e tributária.

Coordenou a elaboração do Ma-
nual de Orientação para Cresci-
mento da Receita Própria Munici-
pal da FGV-SP, sob o patrocínio
do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-
DES). Elaborou o Guia de Orienta-
ção para as Prefeituras – Lei de
Responsabilidade Fiscal do BN-
DES – e do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, em
2000.

Dentre os trabalhos que reali-
zou, destacam-se as assessorias
em gestão financeira nas prefeitu-
ras de Belo Horizonte, Salvador,
Goiânia, Guarulhos, Ipatinga, Lon-
drina, Angra dos Reis e Juiz de
Fora e a criação de um sistema de
acompanhamento de gestão fiscal
para a Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo. ●
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Após demissões, falta mão de obra na China

A
crise internacional
pôs a nu a fragilida-
definanceira,mone-
táriaefiscaldospaí-
ses desenvolvidos,

que estão sendo obrigados, pa-
ra estimular o consumo, a ope-
rarcomtaxasdejurosreais(ex-
cluída a inflação) negativas. A
ajuda governamental ao siste-
ma financeiro insolvente criou
déficits fiscais e endividamen-
tos públicos sem precedentes.

Osendividamentos elevados
vão causar proximamente ta-
xas de juros crescentes, am-
pliando os já elevados déficits
fiscais, que por sua vez amplia-
rãoainda mais osendividamen-
tos. O elevado nível de desem-
prego e o endividamento da po-
pulação reduzem o consumo e
os investimentos e isso atinge
em cheio a arrecadação pública
e amplia a demanda social.

Receitas públicas menores e
necessidades de despesas so-
ciaisede juroscrescentesagra-
varão ainda mais os déficits fis-
cais dos países desenvolvidos e
contaminarão as condições de
vidade suas populações. Não se
exclui, por causa da contração
do consumo, a possibilidade de
terem de enfrentar a deflação –
queda de preços por causa da
postergação das compras.

O mais grave é a possibilida-
dedeaparecimentodecrisesso-
ciais,comdesestabilizaçãopolí-
tica.Na Grécia,as crisessociais
já começaram.

O presidente do Banco Cen-
tralEuropeu(BCE),Jean-Clau-
de Trichet, afirmou que a situa-
ção fiscal dos Estados Unidos e
do Japão não era muito melhor
do que a da Grécia.

Segundo a Organização pa-
raaCooperaçãoeoDesenvolvi-
mento Econômico (OCDE), os
déficitsfiscaisprevistosparaes-
te ano em relação ao Produto
Interno Bruto (PIB) da Irlanda
de 12,2% e da Inglaterra de
13,3% superam o da Grécia de
9,8%. E, em tamanho da dívida
líquida, Itália (100,8%) e Japão
(105%) superam o da Grécia
(94,6%). Como destacou Celso
Ming, em sua coluna de 21 de
fevereiro no Estado, com da-
dos da OCDE: “Ficha por ficha,
a dos Estados Unidos está pior
do que a maioria dos países eu-
ropeus. Ostenta um déficit fis-
cal de 10,7% do PIB e uma dívi-
da (líquida) de 65,2% do PIB an-
te6,7%e57,9%,respectivamen-

te, da área do euro.”
Segundo dados do Fundo

Monetário Internacional (FMI)
edaagênciaBloomberg,nosúlti-
mos dez anos (2000 a 2009), o
crescimento da economia em
escala global foi de 42%, tendo
os países desenvolvidos cresci-
do 17,1% e os países emergen-
tes, 75,1%, ou seja, os emergen-
tes cresceram em média nesse
período 4,4 vezes mais do que
os desenvolvidos.

Para os próximos anos, a
maioria das análises prevê que
adiferençaentreodesempenho
de emergentes e desenvolvidos
será reforçada, impulsionada,
principalmente, pela Ásia, com
grande peso para China. A pre-
visão continua sendo de que a
demanda doméstica (consumo
e investimento privado) será o
carro-chefe desse processo.

Ao que tudo indica, a crise
serviu para acelerar um novo
arranjogeopolíticoemconstru-
ção nas últimas décadas com o
avanço da globalização, que ra-
dicalizou o processo de concor-

rência internacional.
A regulação de preços vai se

deslocando gradualmente das
políticas monetárias locais pa-
ra os preços ditados pela con-
corrência internacional. As-
sim, a política monetária perde
força face ao avanço da globali-
zação comercial, que interco-
nectou os mercados. A tendên-
ciadospreçosanívelglobalpas-
sou a ser mais ditada pelopreço
das commodities.

Dentro desse processo da
globalização, a expansão natu-
ral do capital foi na direção da
minimização de custos de mão
de obra, de menor tributação e
de localização daexpansão geo-
gráfica do consumo mundial.
Os países desenvolvidos têm
custos elevados de mão de obra
e mercados estagnados ou em
declínioe,porissoforameconti-
nuarão perdendo a atrativida-
dequetiveramfrenteaosemer-
gentes, notadamente da Ásia e
emalgumgraudaAméricaLati-
na. A consequência desse pro-
cessofoiatransferênciadeofer-

ta de empregos dos desenvolvi-
dos para os emergentes, com
uma incorporação sem prece-
dentes de elevado contingente
depessoasnomercadodetraba-
lho e de consumo nos emergen-
tes. Essa expansão de consu-
mo,porsuavez,reforçaosmovi-
mentos do capital para esses
países.

Esse movimento caminhou
juntamente com os processos
migratórios de mão de obra na
busca de melhores oportunida-
des de emprego ocorrendo com
acriseretornodamão deobra a
seuspaísesdeorigem.Atendên-
cia desses dois movimentos é
umadiminuiçãodasdesigualda-
des salariais em termos locais e
globais. Em outras palavras, os
salários mais altos e o emprego
dos países desenvolvidos vão
continuar cedendo terreno pa-
ra os emergentes.

Ao lado desse processo, vem
sedesenvolvendoumenfraque-
cimento de controle político
dospaísesdesenvolvidosnosfó-
runs internacionais. Os países

do G-7 (grupo dos sete mais in-
dustrializados) começam a ce-
der espaço aos países compo-
nentes do G-20 e são questiona-
das as representações dos de-
senvolvidos nesses fóruns.

Esse novo arranjo geopolíti-
coestáemprocessoe,comacri-
se internacional, que enfraque-
ceu os países desenvolvidos e
fortaleceuosemergentes,aten-
dência é para aceleração do no-
vo arranjo.

Outraformadeanalisaresse
processodecriseeconômica, fi-
nanceira e social dos países de-
senvolvidos é a do esgotamento
do modelo de desenvolvimento
experimentado desde o início
da revolução industrial. Esse
modelosebaseounumaconcen-
tração derenda e riqueza, o que
levou inevitavelmente a crises
de superprodução.

O novo modelo, em fase de
implantação, se apoia na ascen-
são de forte contingente de no-
vos consumidores pela geração
de emprego e renda de popula-
ções antes marginalizadas da

sociedadedeconsumo.Tudole-
va a crer que esse novo modelo
apresenta maior dinamismo e
estabilidade do que o anterior.
Dinamismo pela concorrência
internacionalsemparaleloees-
tabilidade por se apoiar numa
base de consumo bem maior.

Dentro desse quadro, não é
de esperar sustentação para a
tentativaderetomadadomode-
lo anterior, onde os países de-
senvolvidos detinham parcela
significativa do crescimento da
demanda mundial. A gangorra
pendecadavezmaisparaalide-
rança dos emergentes no papel
antes desempenhado pelos paí-
ses desenvolvidos.

É possível que o novo para-
digma econômico já esteja em
fase de formação e, caso isso
aconteça, a redistribuição de
renda tende a beneficiar as po-
pulações dos emergentes.

Será que o capitalismo expe-
rimentará uma nova fase na
qual sua viabilização se dê
apoiadanumamelhordistribui-
ção de renda e riqueza? ●
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