


M 2006, A IBM DECIDIU MUDAR
seus mais importantes escritó-
rios de compras. De Somers, no
estado de Nova York, a 20 quiló-
metros da sede da empresa, em
Armonk, para o sul da China,
em Shenzhen, no delta do rio
das Pérolas, nas imediações de
Hong Kong. Foi um momento

histórico: pela primeira vez, um dos departamentos mais estra-
tégicos da IBM era transferido para fora dos Estados Unidos. Foi
um marco importante na trajetória que fez da IBM uma empre-
sa mundialmente integrada. Seus executivos sabiam que essa
região do sul da China havia se tornado fonte riquíssima dos
melhores profissionais do mundo na área de compras. A empre-
sa aportou ali em 1993 com a produção de computadores pes-
soais, que acabou vendendo para a chinesa Lenovo, em 2005.
Por muitos anos, a IBM havia produzido servidores, sistemas
para o varejo, equipamentos de armazenagem e impressoras
em Shenzhen: primeiramente para os mercados externos e, pos-
teriormente, num grau cada vez maior, para o mercado chinês.

Nesse período, as redes de fornecedores locais cresce-
ram num ritmo impressionante no delta do rio das Pérolas. A
IBM seguiu os investimentos do governo chinês em projetos de
infraestrutura mais adequados aos negócios, como a criação de
poios económicos, parques industriais, rodovias, portos para
recepção de contêineres, universidades e escolas normais. Com
a transferência para Shenzhen, a IBM não procurava apenas
fortalecer sua plataforma de suprimentos mas também dar me-
lhores condições de atuação a um de seus principais negócios:
permitir que sua clientela consolidasse a cadeia de fornecedo-
res. A empresa havia ainda investido em pesquisa e desenvol-
vimento (P&D) no Laboratório de Pesquisas da China, um dos
oito de primeira linha que mantém em várias partes do mun-



do. O laboratório chinês está situado no Parque de Software de
Zhongguancun, próximo do principal campus universitário de
Pequim. A maior parte dos seus 150 pesquisadores tem douto-
rado ou mestrado pela Universidade de Pequim, Tsinghua ou
outra universidade chinesa de renome. O laboratório trabalha
especificamente com tecnologias de linguagem, recursos inter-
nacionais para empresas eletrônicas e computação invasiva,
que consiste na implantação de microprocessadores em obje-
tos do cotidiano. A empresa abriu outro laboratório em Xangai
em 2008. No segmento de consultoria, apesar da desaceleração
económica mundial, a IBM só tem crescido, duplicando seu
negócio em 2009 em decorrência da demanda chinesa. Tam-
bém planeja abrir mais quatro escritórios, elevando o número
de unidades no país de seis para dez. Além disso, controla de
Xangai o crescimento global de seus negócios na Ásia, Amé-
rica Latina, Rússia, Europa Oriental, Oriente Médio e África.

Em síntese, a presença da IBM no país é muito diferen-
te do que se imaginava há alguns anos. Pode-se definir a China
não como uma população de consumidores em expansão, ou de

A CHINA URBANA
Um número crescente de cidades se transformam em importantes mercados
de consumo. Mas ainda são. em boa medida, ignoradas pelas multinacionais

mão de obra barata, e sim pela integração da atividade chinesa
à área internacional da companhia. A exemplo de um número
cada vez maior de corporações - Coca-Cola, Honeywell, KFC e
Goodyear, entre as mais importantes -, a IBM pratica na China
uma estratégia baseada em uma visão que não enxerga divisões
no mundo. As vantagens desse tipo de operação unificada têm
se mostrado óbvias. Um número crescente de multinacionais
- ou de empresas "estrangeiras", conforme dizem os chineses
- está pronto para aumentar sua presença. Muitas delas já ven-
dem seus produtos para consumidores chineses, ou recrutam
mão de obra no país. Outras transferiram para lá suas unida-
des de produção, mas agora querem mais. A rapidez com que a
China se recuperou da recessão mundial, impulsionada por um
setor bancário reorganizado e por uma classe média emergen-
te, atraiu muitas empresas para a economia local. Como Martin
Wolf escreveu em sua coluna no Financial Times, "a reputação
da competência económica do Ocidente está em frangalhos,
ao passo que a da China decolou". Além disso, a lucratividade
das empresas globais na China é cada vez maior. Um estudo de

2009 da Câmara Americana
de Comércio em Pequim desta-
cou que, em 1999, apenas 13%
das empresas tiveram margens
superiores à média mundial.
Em meados de 2008 (antes da
crise financeira mundial), esse
número havia chegado a 50%.

Com tudo isso, o desafio
de fazer negócios na China cres-
ceu no decorrer dos últimos anos.
A maior parte das empresas, até
mesmo as mais bem-sucedidas
atualmente, vai se dar conta de
que não está devidamente pre-
parada para a dinâmica e o tur-
bilhão de eventos que dominarão
o país. O risco que correm não
é só o de perder as oportunida-
des que a economia oferece mas
também o de ser desbancadas
por concorrentes, velhos e no-
vos, que fazem da China pon-
ta de lança de suas estratégias
competitivas. Em 2005, escrevi
que na economia que mais cres-
ce no mundo a experiência dos
últimos dez anos não servirá de
bússola para os próximos dez.
Essa afirmação tornou-se mais
real, e mais urgente, em 2010.



COMPLEXIDADE_Decomáos
apenas 30 anos desde que decidiu abrir e
liberalizar sua economia, a China oferece a
seus consumidores um leque fantástico de
marcas e de produtos que nenhum outro
país, nem mesmo os ricos mercados consu-
midores do Japão, da Europa e dos Estados
Unidos, é capaz de oferecer. O deslocamen-
to da população do campo em direção à cidade vem repercutin-
do sobre quase todos os aspectos da vida chinesa. Milhões de
pessoas estão saindo da pobreza e, provavelmente, o farão em
número maior nos próximos anos do que nas décadas passa-
das. Desde o início dos anos 90, as vendas no varejo cresceram
mais de 15 vezes, passando de cerca de US$ 100 bilhões para
mais de US$ 1,6 trilhão no final de 2008. (Os valores de 2008
correspondem a cerca de um terço das vendas no varejo dos Es-
tados Unidos no mesmo ano.) A classe média chinesa, embora
recente, não será um fenómeno passageiro. Ela veio para ficar.

À primeira vista, no caso das empresas globais voltadas
para o consumidor, essa situação seria como que a realização de
um sonho. Durante anos, elas aguardaram pela mítica "terra de
mais de 1 bilhão de consumidores" ávidos por novos produtos e
dispostos a comprar os bens e serviços por elas oferecidos. Uma
empresa com um produto ou serviço bem direcionado para
uma categoria de mercado ou segmento de consumo - talvez um
bem embalado, dirigido a consumidores recentemente chega-
dos à cidade, exigentes, porém frugais - poderá se deparar com
centenas de milhares de possíveis consumidores na China. Esse
mercado de consumo constitui a maior oportunidade de explo-
ração de um nicho em toda a história do comércio mundial. Con-
tudo, ele é bem mais complexo do que muita gente imagina. Sua
expansão foi acompanhada de uma concorrência fenomenal,
além de aumentos e reduções abruptas de participação de mer-
cado tanto de produtos novos quanto de antigos. É importante
ressaltar que, embora os mercados chineses estejam abertos aos
produtos globais, eles são também, em grande medida, locais,
arraigados em costumes e preferências nacionais que variam
muito de uma região para outra. Os métodos que grande parte
do marketing internacional tem usado na China terão pouca
eficácia no futuro. A maioria das multinacionais concentrou seu
marketing em partes relativamente pequenas do país, mirando
tão somente uma fração reduzida da população de possíveis con-
sumidores. As empresas globais estão em boa medida familiari-
zadas com as três grandes concentrações geográficas do país: a
região do delta do rio das Pérolas, em torno de Xangai, a região
do delta que vai de Hong Kong até a área de Cantão, e a área em
torno de Pequim e da vizinha Tianjin. Essas três regiões respon-
dem por cerca de 50% do PIB chinês, com um PIB per capita re-
lativamente alto: por volta de US$ 5 mil a US$ 6 mil. Contudo,
as demais regiões do país representam um mercado ainda mais

A CL i S SE MEDIA CHINESA,
A RECENTE, NA0 SÊRA

UM FENÓMENO PASSAGEIRO.
TOPARA FICAR

promissor, com uma taxa de urbanização mais elevada e novas
vias de transporte e de telecomunicações, além de numerosas ci-
dades com mais de 1 milhão de habitantes. As diferenças entre as
regiões também são enormes. Mesmo nas províncias mais abas-
tadas, como nas regiões costeiras de Guangdong ou de Xeijang,
basta que nos afastemos um pouco em direção ao interior para o
nível de renda cair abruptamente. O abismo entre a população
campesina e a urbana divide a nação. A divisão entre os residen-
tes fixos e os trabalhadores migrantes separa muitas cidades.

Embora a classe média seja grande, ela é também im-
previsível. O ritmo veloz do crescimento económico acabou
com as práticas tradicionais de educação do consumidor que
resultavam na fidelidade a um determinado produto ao longo
do tempo. Gente que há dez anos vivia em apartamentos mo-
destos, de empresas ou sublocados por elas, agora tem casa
própria, bens diversos e possivelmente automóvel. Com pouco
ou nenhum histórico de consumo, esses consumidores cos-
tumam ser páreo duro para o marketing. São volúveis e exi-
gentes, e não raro só compram com base no preço. Lealdade à
marca é novidade para essas pessoas. Ao mesmo tempo, um
grupo cada vez maior de consumidores de renda mais elevada
tem consciência de marca e faz questão de exibir sua riqueza à
medida que vai adquirindo produtos conhecidos. A mudança
contínua dos mercados e dos gostos torna difícil prever para
que lado o consumidor chinês tenderá. Ele sempre surpreende.

SOFISTICAÇÃO CORPORATIVAS companhias
chinesas, cada vez mais bem-sucedidas, já começam a disputar
o mercado internacional. O desempenho de algumas delas, como
a Huawei - terceira maior fabricante mundial de equipamentos
de infraestrutura para telefonia celular -, tem tido um impacto
extraordinário sobre suas respectivas indústrias. A Huawei teve
papel de destaque na reestruturação mundial da indústria de te-
lecomunicações. Isso ficou claro no momento em que a Siemens e
a Nokia fundiram suas divisões de infraestrutura de rede e a Al-
catel comprou a Lucent. Os próximos dez anos assistirão ao sur-
gimento de uma nova geração de empresas chinesas, maiores e
mais enxutas, em melhores condições de competir e preparadas
para operar em escala global. Enquanto as montadoras america-
nas se debruçavam sobre seus problemas domésticos, algumas
companhias chinesas ganhavam o exterior. De igual modo, en-
quanto os bancos americanos e europeus se vêem hoje às voltas



um total de US$ 60 milhões de componentes da China. A empre-
sa acredita que, até 2015, esse valor deverá chegar a US$ 400 mi-
lhões. O A32O da empresa está sendo montado em Tianjin. O pri-
meiro ficou pronto em 2009. Foi construída uma pista separada
no aeroporto da cidade para a realização de testes com a aeronave.

Os fabricantes chineses podem ter uma vantagem na-
tural no que se refere ao crescimento da indústria de linhas
aéreas no país, principalmente se o mercado para viagens
aéreas na China crescer conforme as projeções. Estima-se
que a indústria requer atualmente mais de 3 mil passageiros
e aeronaves de carga nos próximos anos até 2025, num valor
total estimado em pouco menos que US$ 290 bilhões. A exem-
plo das empresas de automóveis e de telecomunicações que
a precederam, a indústria de aviação verá que não pode dei-
xar de ter fábricas na China, por causa da combinação de
custos baixos e de melhor acesso aos mercados chineses.

TRAJETÓRIA OFICIALjtoa. muitos observadores,
sobretudo ocidentais, a adesão da China à economia de mer-
cado parece ter levado o país a abraçar o capitalismo, exceto
no nome. Para esses analistas, num país com liberdade econô-

RESTRIÇÃO_Quando a Coca-Cola chegou à China e abriu
fábricas como a de Chongqing (foto), a indústria não era
supervisionada pelo governo. Mas quando quis comprar
a Sucos Huiyuan, deparou-se com a resistência oficial
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mica e cuja classe média vem crescendo
rapidamente, a liberdade democrática
e política é inevitável. Até agora, porém,
não é o que se vê. No futuro próximo, o go-
verno chinês continuará a agir de forma
autoritária em todos os cenários possí-
veis. O Partido Comunista Chinês (PCC)
talvez seja menos controlador hoje do
que no passado. Porém, seus mais de 70 milhões de membros
continuam a dominar todas as esferas do governo e da socie-
dade, e estão firmemente decididos a não abrir mão do papel de
guardiães exclusivos do poder político. Além disso, acreditam,
assim como muitos outros cidadãos chineses, que o desenvol-
vimento da China, tanto no plano social quanto no económico,
só pode ser alcançado atualmente sob os auspícios do PCC.

No início desta década, os líderes do partido pediram
a diversos institutos de pesquisa que estudassem o que se pas-
sou em outros países, inclusive o colapso do regime socialista
na União Soviética e o sucesso contínuo do Partido de Ação
Popular em Cingapura. A conclusão a que chegaram foi que
o índice extraordinário de crescimento económico do país
não era suficiente para garantir a estabilidade. Seria preciso
criar, conforme disse o chefe do PCC (e seu atual presidente),
Hu Jintao, uma "sociedade harmoniosa", reduzindo as desi-
gualdades que possam resultar em intranquilidade social,
mantendo a abertura do país em relação ao resto do mundo,
adotando a responsabilidade ambiental e gastando mais com
educação e saúde. Seria preciso também manter sob contro-
le o setor de negócios, mesmo proporcionando um volume
maior de atividade empresarial responsável por tanto sucesso.

No caso das empresas, o resultado tem sido um conjun-
to complexo de regras em constante mudança, além de práticas
governamentais que determinam se uma empresa multinacio-
nal terá, ou não, chance de sucesso na China. Ao mesmo tempo,
a política geral de liberalização continua: são cada vez menores
as restrições à propriedade (inclusive o direito de empresas não
chinesas de possuir todas ou parte das subsidiárias chinesas),
bem como níveis mais elevados de "liberdade de mercado para
os produtos", ou seja, a possibilidade de tomar decisões empre-
sariais sem restrições por parte do governo. Algumas indústrias
estão se tornando mais livres do que outras. Há anos as compa-
nhias de bens de consumo desfrutam de elevada liberdade de
posse e de mercado. Isso porque Pequim decidiu que não eram
estratégicas. Já as empresas de telecomunicações tiveram pou-
ca liberdade de propriedade e de mercado. Em meados dos anos
90, muitas das principais operadoras de telecomunicações esta-
vam presentes de algum modo na China. Todas esperavam ter
acesso ao seu setor específico quando os serviços fossem libe-
ralizados. No entanto, até hoje a indústria continua totalmente
nas mãos de estatais. O licenciamento do serviço é restrito, e

AS MULTIS SE DEPARAM
COM CONCORRENTES DO
MUNDO TODO, ALTAMENTE
PRODUTIVOS E INFLUENTES

tudo indica que deva continuar assim. Consequentemente,
quase todas as operadoras fizeram as malas e foram embora.

Entre esses dois extremos, há indústrias que contam
com regulações de propriedade relativamente liberais, po-
rém há um controle rigoroso sobre o tipo de produtos e ser-
viços que podem oferecer. Desde fins de 2006, por exemplo,
uma instituição estrangeira do setor bancário pode ter até
20% de qualquer banco chinês, contanto que a participação
total das instituições estrangeiras em bancos locais não ul-
trapasse os 25%. Já no setor de cartão de crédito é indispen-
sável a participação de um banco chinês. Novos produtos
amargam longos atrasos antes de ser aprovados. É pouco
provável que um banco estrangeiro possa introduzir uma
inovação no setor de investimentos sem que, antes, tal inova-
ção seja oferecida primeiramente por um congénere chinês.

RESISTÊNCIA OFICIALJm outros setores, a liber-
dade de propriedade é relativamente limitada, porém a liber-
dade de mercado para o produto é alta. Nenhuma companhia
estrangeira pode deter mais de 50% de uma montadora chine-
sa. Há, porém, algumas restrições no tocante ao tipo de carros
que as montadoras estrangeiras podem produzir e à forma de
venda utilizada. Em indústrias mais restritas, as quais o go-
verno considera estratégicas, as empresas estrangeiras têm
de lidar com numerosas regulações, cuja interpretação varia
conforme o humor ou o capricho das autoridades. Por causa
disso, a maior parte das empresas que atuam nessas esferas
é estatal ou controlada pelo Estado. Nas indústrias com me-
nos restrições, as multinacionais deparam com numerosos
concorrentes, geralmente de todas as partes do mundo, todos
eles, provavelmente, dotados de enorme capacidade produ-
tiva e de poder de pressão sobre o rebaixamento de preços.

A dinâmica das restrições impostas pelo governo pode
surpreender dada a sua complexidade. Desde princípios da dé-
cada de 90, por exemplo, a indústria de refrigerantes abriu-se
para as empresas de qualquer país praticamente sem nenhuma
supervisão do governo. Contudo, quando em 2004 a Coca-Cola
quis comprar a Sucos Huiyuan, a maior do setor na China, depa-
rou-se com a resistência oficial. O Ministério do Comércio recu-
sou a oferta feita em 2009 recorrendo à nova lei antimonopolis-
ta do país. A opinião pública, que se manifestou contra o negócio
em blogs e fóruns online, não ajudou em nada a Coca-Cola, at



POR LÍVIA BARBOSA

V isitei a China pela primeira vez em 1988. Desembarquei em Pe-
quim, em um aeroporto velho, sujo, sem qualquer tipo de in-
formação e com funcionários ríspidos e sem preparo para li-
dar com os turistas que tiveram a estranha ideia de visitar um

dos países mais fechados do mundo. Conheci uma cidade triste, controlada pela
polícia, movida por uma massa humana de bicicletas, silenciosa e taciturna.

Retornei à China no ano passado. Desembarquei em um aeroporto novo e super-

moderno, com indicações em inglês e
gerido por funcionários bem uniformi-
zados, atentos e eficientes, que deixa-
riam com inveja a imigração americana.
Em Pequim não foi diferente. Encontrei
uma metrópole estalando de nova, com
edifícios arrojados e equipamentos ur-
banos de fazer inveja a qualquer grande
país desenvolvido. Vi jovens vestindo
saias que mais lembram cintos largos,
casais de mãos entrelaçadas, gente com
cabelo pintado de cores extravagantes
e um corpo de baile que junta pesso-
as, carros, bicicletas, ônibus, triciclos e
motos em uma coreografia imprová-
vel. A sensação de radical estranheza
que me acompanhara durante toda a
minha primeira visita deu lugar a um
sentimento de tranquilidade e conforto.

Viajamos por nove cidades, de norte
a sul, de oeste a leste; de trem, de carro, de
avião e de barco. Apesar das diferenças
entre as regiões, a começar pela língua,
culinária, maior ou menor desenvoltura
no trato com o estrangeiro, sistemas de

serviços mais ou menos eficientes, há
alguns elementos em comum. Primeiro,
a China atual fornece um sentimento de
familiaridade para o visitante ociden-
tal na sua dinâmica cotidiana e urbana.

O estado pol icialesco e os indivíduos
acuados que encontrei na minha primei-
ra viagem não são visíveis de imediato.
A comunicação é difícil, porque poucos
falam inglês. Mas me parece transitório.
Um grande investimento na aprendiza-
gem do idioma está em curso e crianças
pequenas se aproximavam para trei-
nar suas habilidades linguísticas com
frases do tipo "How do you do?", "Mv
name is Chan" ou "I am 4 years old".
Mas não nos iludamos: os chineses não
irão trocar o mandarim pelo inglês,
como fizeram os indianos para lidar com
seus problemas étnicos e linguísticos.

Vislumbrei uma sociedade de in-
tensa sociabilidade, que nos faz sentir
próximos. Os chineses são barulhentos e
alegres, com disponibilidade para sorrir

facilmente. Também são muito prestati-
vos. Minhas malas foram carregadas por
inúmeras mãos, que desapareciam rapi-
damente depois de deixá-las em seguran-
ça em uma plataforma de estação de trem,
às vezes sem me dar tempo de agradecer.

A família, a despeito de todo o es-
forço da Revolução Cultural em des-
truí-la, continua sendo de importância
fundamental. Três gerações passeando,
comendo ou trabalhando juntas é bas-
tante comum. Avós e avôs cuidando dos
netos são cenas cotidianas. As relações
entre os sexos parecem ter passado por
mudanças radicais, no que concerne à
geração de menos de 30 anos. Grupos de
ambos os sexos e casais em bares notur-
nos e restaurantes, que em nada se distin-
guem dos nossos em termos de músicas,
bebidas e ambiente. Contatos físicos em
público ocorrem sem que suscitem es-
tranhamentos. A política de filho único,
embora não seja um consenso, principal-
mente nas gerações mais velhas, parece
ter se estabelecido entre os mais jovens.

NAS RUAS, Acima, Lívia Barbosa
e o marido, John, com moradoras
de Pingyao; ao lado, vendedor em
Tai-Yuan, em frente à casa onde foi
filmado Lanternas Vermelhas
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A MESA... Uma das categorias básicas da cozinha de
qualquer sociedade é a distinção entre co-

mestível e não comestível. No Brasil é fácil fazer essa distinção, mas na Chi-
na é quase impossível identificar o que não se come. Os próprios chineses têm
consciência do avassalador apetite que possuem por tudo aquilo que cresce,
se mexe, nada ou voa. Para a nossa sensibilidade visual e gustativa, identificar
e escolher entre uma miríade de cores, formas e texturas estranhas sem aju-
da de um local é uma verdadeira aventura. Inexistem menus em inglês em to-
dos os lugares, com explicações sobre o que você irá enfrentar. Sopa de ninho
de andorinha, testículos de todos os animais que se possa imaginar, barbata-
nas de tubarão, espetinhos de insetos diversos e formas marinhas gelatino-
sas não identificáveis são engolidos com gosto e sem hesitação pelos chineses.

A carne, de qualquer espécie, que para nós constitui o prato principal, na
China aparece, em grande parte, cortada em tiras bem finas (c carne inclui tudo
do animal), perfumando e exaltando os legumes e vegetais, em uma posição de
subordinação e não de centralidade, como ocorre entre nós. As cozinhas chine-
sas são ricas, variadas e sem preconceitos - parecem se integrar sem problemas
à China ultramoderna. Importaram a forma - comer rápido e barato - sem alte-
rar o conteúdo. Em um fast-food típico, encontra-se a cozinha local disposta em
balcões de autosserviço, permitindo aos chineses fazerem suas três refeições
quentes diárias. Exatamente como o nosso "quilo", que fornece comida de pa-
nela e quente, na hora do almoço ou do jantar, de forma rápida, barata e gostosa.

PAISAGEM CULINARIAJ1) Homem aprecia carnes à venda em mercado de rua em Xangai; (2) Peixes mantidos
vivos em mercado, uma tradição entre os nativos; (3) Um padeiro em Xangai; (4) Luminoso de fast-food; (S, 6, 7, 8,
9 e 10) Moluscos em mercado; (11) Pepino-do-mar com flores; (12) Seção de laticínios de supermercado em Datong



IA CASA DENTRO DA RUA
Nós, brasileiros, fazemos uma distinção básica entre a casa e a rua. Na China essa
divisão se mantém, mas de modo diferente. Existe uma visibilidade de práticas
cotidianas cujas fronteiras não são muito claras, pois podem estar nos dois locais.
Por exemplo: a prática de comer na rua estende-se a outras atividades. Cozinha-
se, anda-se de pijama, lavam-se e estendem-se roupas nas sacadas ou em grandes
hastes de metal projetadas sobre as vias urbanas. Essas práticas não parecem ser
sobrevivências de uma sociedade tradicional ou rural. São expressões materiais do
tipo de sociabilidade que permeia a sociedade chinesa e a sua intensa vida comu-
nitária. Um passeio, ao final da tarde, pelos hutongs - conjunto de pequenas ruas
estreitas ladeadas por habitações com um pátio no seu interior - que sobraram da
sanha construtora governamental nos permite ver mulheres e homens ocupados
em cozinhar, lavar e conversar nas calçadas. E essas práticas não se restringem a
cidades pequenas - se é que alguma coisa pequena é possível de ser encontrada
na China -, mas também estão em Pequim, Xangai, Cantão e Xian, e são defen-
didas veementemente, embora o governo esteja tentando "domesticar" algumas
delas, como o hábito de se caminhar de pijama. Seria uma pena. É estimulante e
reconfortante ver como as sociedades hibridizam suas práticas tradicionais às no-
vidades que lhes batem à porta. Essa possibilidade de combinação é que nos faz
perceber quão superficiais e simplificadores são os debates sobre globalização.

1 CENAS URBANAS(1) Jovens dormem no trem para Datong; (2) Vendedora de comida em Pingyao; (3) Salão de beleza na

mesma cidade; (4) Músicos e cantoras em um parque de Xian; (5) Grupo de homens que jogam cartas na rua, também em Pingyao



REVOLUÇÃO CULTURAL
Quem não se lembra de Mao Tsé-Tung e do "Grande Salto" que deixou atrás de
si um rastro entre 14 a 20 milhões de mortes, segundo diferentes estatísticas?
O que mais me parece significativo, em relação às propostas da Revolução Cul-
tural, é o restabelecimento fulminante das artes, dos gostos, das tradições, dos
mitos e das crenças da sociedade chinesa, que seus líderes tentaram extirpar
a sangue, suor e fogo durante a década de 60. Em qualquer lugar que se vá na
China atual, budas sorridentes, de jade, marfim e ouro, nos aguardam. Nos tea-
tros e bales, a arte revolucionária foi substituída pelos amores de imperadores e
suas concubinas, pela paixão entre jovens ricas e camponeses pobres. Sedas bri-
lhantes em vermelho, amarelo e dourado saltam da decoração de lojas, prédios
públicos e restaurantes, numa verdadeira exibição de um gosto de novo-rico.
Fábricas das mais finas porcelanas, com reproduções tradicionais e incorpora-
ção de estilos modernos fazem a felicidade dos turistas dispostos a pagar US$ 1
mil por um aparelho de chá para seis pessoas. Na rua, vendedores de artesanato
fazem a festa, com reproduções de antiguidades chinesas e fábricas de móveis
de laca. A moda austera de terninhos de algodão grosso azul deu lugar a saias
curtas, sandálias de salto, meias arrastão e transparências. Mas a suprema iro-
nia é a recuperação de toda a história chinesa, que hoje fornece a matéria-pri-
ma fundamental de todo o turismo, interno e externo, da China contemporânea.

O PASSADO NA VITRINEJl) Imagens de líderes políticos, como Mao, em bairro boémio de Xangai;
(2) Show de bale chinês em Xian-, (3) Pintando com mãos e dedos, em loja de lembranças ao pê da
muralha, em Pequim; (4) Religioso queima incenso em templo de Xangai; (5) Loja de pipas em Pequmi

Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 38, p. 144-155, abr. 2010.




