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A Província de Guangdong, maior centro exportador da China, anunciou ontem que vai 
aumentar o salário mínimo, na média em mais de 20%. A medida acontece em meio a 
preocupações quanto à inflação na China e a reclamações das fábricas, tanto de Guangdong 
quanto de outras partes do país, de que falta mão de obra e sobram vagas, o que dificulta dar 
conta do repique de encomendas que vem ocorrendo desde fevereiro. 
 
"Muito da nossa mão-de-obra vem tradicionalmente da região ocidental da China, que é mais 
pobre. Por isso, as fábricas estão se mudando para lá, para tirar vantagem dos salários e 
impostos mais baixos", disse Au Yiu-chee, empresário de Hong Kong que tem uma fábrica 
têxtil em Dongguan. 
 
Au afirmou que tem apenas um terço dos trabalhadores de que precisaria para dar conta de 
uma encomenda feita para maio por uma marca europeia. 
 
O "Diário do Povo", o jornal do Partido Comunista, afirmou que as fábricas no delta do rio da 
Pérola têm mais de 2 milhões de vagas não preenchidas. 
 
Guangdong, que faz fronteira com Hong Kong, disse que o aumento dos salários vai ajudar a 
atrair mais trabalhadores de outras áreas e a melhorar a condição de vida da população de 
baixa renda, que tem de enfrentar o aumento inflacionário. O Índice de Preços ao Consumidor 
anual da China atingiu 2,7% em fevereiro, em relação ao mesmo mês de 2009. 
 
A Província de Jiangsu, que fica próxima a Xangai e é uma das áreas rivais de Guangdong, 
aumentou o salário mínimo mensal em 13%, para US$ 140. 
 
O aumento de Guangdong, que vale a partir de maio, vai levar o salário mínimo para US$ 150 
em Guangzhou, a capital da Província, e para US$ 140 em Dongguan e outras grandes cidades 
da Província. Nas cidades pequenas, o salário vai variar entre US$ 95 e US$ 120. 
 
Para Au, a possibilidade de uma valorização da moeda chinesa, o que aumentaria o custo das 
exportações, faz com que o aumento de salários seja duplamente preocupante, mesmo que 
ajude a reverter a escassez de mão-de-obra. 
 
Ontem, o Conselho de Promoção do Comércio Internacional da China divulgou uma pesquisa 
feita com mil empresários e que mostra que os exportadores dos setores intensivos em mão 
de obra estão trabalhando com margens de lucro tão baixas quanto até 3%. 
 
Guangdong exportou US$ 53,3 bilhões em produtos nos meses de janeiro e fevereiro, 22,1% a 
mais do que no mesmo período do ano passado. 
 
A Província, que já foi a preferida das indústrias de produção de baixo custo, agora compete 
com centros tanto na China quanto no resto da Ásia. 
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