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UANTO MAIS irritados
eles ficam, menos intimidantes parecem. As
greves, paralisações de
trabalho e suicídios que
afetaram as fábricas estrangeiras no litoral da
China nos últimos meses abalaram a famosa imagem da mão de
obra chinesa como dócil, diligente e extremamente barata. O maior sindicato dos
Estados Unidos, o AFL-CIO, culpa as importações chinesas por tirar milhões de
americanos de seus empregos. Mas em junho, seu presidente aplaudiu os "jovens e
corajosos trabalhadores automobilísticos" que fizeram uma greve bem-sucedida

na fábrica da Honda em Foshan, exigindo
aumento de salários.
Enquanto os sindicatos estrangeiros
aplaudem, as empresas multinacionais tremem. Segundo a Unctad (Conferência das
Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento), estrangeiros investiram quase
500 bilhões de dólares em capital acionário
na China. Suas afiliadas empregam cerca de
16 milhões de indivíduos. Durante uma década, essa combinação dominou o crescimento global da manufatura, despachando
produtos cada vez mais baratos dos portos
chineses. Dos 200 maiores exportadores da
Chinano ano passado, 153 eram firmas com
participação estrangeira. Mas a recente inquietação colocou a mão de obra chine-
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sa em atrito com o capital estrangeiro.
As firmas talvez precisem se habituar
com trabalhadores mais radicais. O número de jovens adultos deverá diminuir, o que
provavelmente tornará mais difícil agradar aos rapazes e garotas das fábricas chinesas.
Mas, como indica o AFL-CIO, os trabalhadores chineses merecem um aumento de
salário: sua parcela da renda nacional caiu
nas últimas duas décadas, contribuindo
para o baixo índice de consumo chinês.
Com o aumento dos salários, o mercado interno se tornará mais lucrativo. As firmas
estrangeiras que vieram por causa da mão
de obra ficarão pelos consumidores. A China se tornará mais uma oficina para si mesma e menos para o mundo.

A inquietação
dos trabalhadores
é mais comum do
que se pode pensar
e o número de
processos cresce
rapidamente
Como dizia Marx. Reunidos
em uma fábrica, "estranhos"
criam empatia entre si

A inquietação trabalhista na China é mais
comum do que se pode pensar. Os tribunais
do país cuidaram de mais de 280 mil processos trabalhistas em 2008, segundo a revista
oficial Outlook Weekly. E difícil saber se a inquietação cresce, mas o governo ao menos
parece pensar que sim. A mesma fonte indica que o número de processos no primeiro semestre de 2009 foi 30% maior do que
um ano antes. Guangdong, província favorita entre as empresas estrangeiras, registrou
ao menos 36 greves entre 25 de maio e 12 de
julho, segundo o jornal oficial China Daily.
Como estudantes de Karl Marx e de
história, os líderes partidários chineses
devem saber que os movimentos trabalhistas podem começar com problemas

econômicos e terminar em revolta política. Ao concentrar pessoas em um lugar,
Marx afirmava, as fábricas transformam
uma multidão de estranhos em uma "classe": consciente de seus interesses, unida e
contra o patrão. Mas os trabalhadores nas
fábricas do litoral da China até agora demonstraram pouca consciência de classe.
Eles migraram de todo o país, saltaram de
uma fábrica para a outra e voltaram para
suas aldeias quando os tempos pioraram.
Sua assertividade pode refletir uma lei trabalhista introduzida em janeiro de 2008,
que deu aos trabalhadores mais direitos
contratuais. Os grevistas da Honda eram
mais bem-educados que a média dos mi-

grantes rurais e também foram treinados
juntos, o que pode ter-lhes dado o cimento
social para organizar seu protesto. Os descontentes também podem representar uma
mudança de geração entre trabalhadores
migrantes. Segundo John Knight e Ramani Gunatilaka, da Universidade de Oxford,
eles não comparam mais sua sorte com os
habitantes rurais que deixaram para trás,
mas aspiram a padrões de vida urbanos.
Os grevistas se aproveitaram da disposição do governo a apoiar o sentimento nacionalista. A polícia tem muito menos probabilidade de atacar com cassetetes os grevistas
em uma fábrica de propriedade japonesa do
que em uma do Estado. Na Honda, os trabalhadores se queixavam de que seus salários •

eram desproporcionalmente mais baixos
que os dos gerentes estrangeiros. "Os chineses não são tão bons quanto os japoneses?", perguntou um deles. Embora qualquer forma de protesto preocupe os líderes do partido, eles não tentaram reprimir
a recente rebelião nas empresas estrangeiras. Enquanto os trabalhadores gritavam suas queixas para os jornalistas nos
portões, a polícia se manteve a distância.
A China tem a maior força de trabalho fabril do mundo: mais de 112 milhões
de pessoas no fim de 2006, segundo Erin
Lett, que trabalhou no Departamento
de Estatísticas do Trabalho dos EUA, e
Judith Banister, do Conference Board, que
inclui empresas das cidades e aldeias chinesas, onde trabalham 70% de seus metalúrgicos. Essa mão de obra ainda é barata,
81 centavos de dólar por hora, segundo as
estimativas da autora, ou apenas 2,7% do
custo de seus homólogos americanos.
Mas não é tão barata quanto costumava
ser. A compensação dos trabalhadores aumentou mais de 9% ao ano em termos de
dólares entre 2002 e 2006, segundo Lett
e Banister, e mais de 11% nas cidades. Um
novo estudo de Dennis Tao Yang, da Universidade de Hong Kong, Vivian Chen, do
Conference Board, e Ryan Monarch, da
Universidade de Michigan, sugere que os
trabalhadores chineses, ao menos nas cidades, hoje são tão caros quanto seus colegas tailandeses ou filipinos.
Ultimamente os grevistas em Guangdong se saíram ainda melhor. Os da Atsumitec, em Foshan, que fornece peças para
a Honda, voltaram ao trabalho em 22 de
julho, com um aumento salarial de 47%.
Várias cidades aumentaram o salário mínimo em até 20%. O Ministério da Agricultura diz que os salários dos migrantes
aumentaram um sexto do ano passado,
para 1.348 iuanes (197 dólares) por mês.

da Academia de Ciências Sociais da China, e
Li Shi, da Universidade Normal de Pequim,
implicam que ainda há 70 milhões de pessoas nas aldeias chinesas que poderão sair
em busca de trabalho, dada sua idade, obrigações familiares e assim por diante.
Knight e seus coautores sugerem que
o mercado de trabalho ainda pode estar
"segmentado", de modo que um superávit
de mão-de-obra no campo possa coexistir
com déficits no litoral. As políticas agrárias chinesas e seu sistema de registro familiar, ou hukou, podem ser culpados em
parte. Os aldeões correm o risco de perder os terrenos familiares se não cuidarem deles. Ao mesmo tempo, não podem
matricular seus filhos nas escolas das cidades ou beneficiar-se de muitos serviços
públicos enquanto não forem oficialmente reconhecidos como residentes urbanos
permanentes. E isso pode demorar anos.

Deixando as políticas de lado, as pessoas de
mais de 30 anos têm muito menor probabilidade de sair em busca de suas fortunas. Tendo aumentado na última década, o número
de chineses entre 15 e 29 anos vai cair acentuadamente depois de 2011, segundo o Departamento do Censo dos EUA. A queda já
é evidente nas matrículas em universidades,
que caíram por dois anos seguidos, segundo
Stephen Green, da Standard Chartered.
Em outras palavras, a oficina do mundo está envelhecendo. Conforme os
aldeões chineses envelhecem, as fábricas litorâneas terão de oferecer salários
maiores para tentá-los a migrar. Um sexto dos não migrantes diz que estão velhos
demais para ir, apesar de terem menos de
40 anos. O fim do excedente de mão-deobra não é um evento, mas um processo.
Esse processo pode estar em curso.
Quanto dano isto causará à competitividade das manufaturas chinesas depende
não apenas de quanto os trabalhadores gaEsses avanços rápidos talvez não sejam mais nham, mas também de quanto eles produzem. De 1995 a 2004, por exemplo, o custo
que uma pequena bolha pós-crise, recupeda mão de obra nas maiores empresas da
rando o terreno perdido nos piores meses
China triplicou, segundo um estudo de
da recessão global, quando os salários míniChen, Bart van Ark, também do Conferenmos foram congelados, 670 mil fábricas de
ce Board, e Harry Wu, da Universidade
trabalho intensivo fecharam nas cidades liHitotsubashi. Mas a produtividade do tratorâneas de Guangzhou, Dongguan e Shenbalho mais que quintuplicou. O resultado
zhen, e 25 milhões de migrantes perderam
foi que os custos unitários do trabalho caíseus empregos. Mas eles também podem
ram 43%. A manufatura chinesa tornou-se
ser uma prova do que está por vir. Vários
mais competitiva, e não menos.
economistas acreditam que a China atingiu um ponto de virada em seu desenvolviMas repetir esse truque não será fácil. Na
mento, tendo esgotado o excedente de mãomedida em que podem ser verificados, os
de-obra. Outros acham essa conclusão precustos unitários do trabalho na China aumatura. Cálculos de Knight, Deng Quheng,
mentaram com mais freqüência nos últimos

uma série de suicídios de trabalhadores.
Outra, a Anhui, fica a algumas centenas de quilômetros de Xangai subindo
o Rio Yangtsé, mas sua renda per capita pertence a outro reino. Os estrangeiros investiram 3,8 bilhões de dólares na
província no ano passado, atrás de terras e mão de obra mais baratas.

cinco anos, segundo o Banco Mundial. Isso
está começando a aparecer no notório "preço da China", que antes superava todos os
concorrentes. Entre os verões de 2006 e
2008, os preços que os americanos pagaram por importações da China aumentaram 6%. Eles caíram durante a crise, mas
estão aumentando novamente. Isso poderá
deixar espaço para que países de salários
mais baixos entrem em setores em que a
China está gradualmente saindo.
Por exemplo, o Vietnã é muitas vezes considerado a próxima China. Seu volume de
investimento direto estrangeiro triplicou
desde 2000 e suas exportações quadruplicaram. Em julho, a Hoya, fabricante japonesa de vidro óptico, anunciou uma fábrica de 146 milhões de dólares perto de Hanoi para fabricar os substratos de vidro dos
quais são feitos os discos rígidos. A Intel
deverá abrir uma fábrica de 1 bilhão de dólares para montar e testar chips de silício.
O Vietnã é barato: sua renda per capita
é menor que um terço da chinesa. Mas sua
oferta de mão de obra não é tão grande. As
tensões estão aparecendo no mercado de
trabalho. Os trabalhadores fizeram greves
95 vezes no primeiro trimestre deste ano. O
Partido Comunista decretou aumentos de
salários de dois dígitos e as empresas estão
resmungando sobre uma nova lei trabalhista. O Vietnã talvez não seja o santuário
das dificuldades que as firmas que fogem
do litoral da China poderiam desejar.
A próxima China talvez esteja mais perto
de casa: dentro das fronteiras chinesas, mas
longe do litoral. Três províncias do interior
estão atraindo a Foxconn, a companhia de
eletrônicos de Taiwan que aumentou os
salários em sua fábrica costeira depois de

A Unilever, que transferiu a produção de
Xangai para a capital de Anhui em 2002,
disse em abril que aumentaria seu investimento na província em 103 milhões de dólares. Mais reveladora, talvez, é a chegada
de firmas de Guangdong, como a Midea,
uma firma de eletrônica, e a Konka, fabricante de televisores, que comprou uma fábrica de refrigeradores. Os campeões do
crescimento em Anhui, como a Chery Auto, também estão se expandindo. A Heli
exporta caminhões para mais de 40 países. No ano passado, a economia da província cresceu mais depressa do que a de
suas vizinhas costeiras mais famosas.
O interior tem profundidade demográfica: Anhui somente tem uma população de
62 milhões, cerca de três quartos da população do Vietnã (embora cerca de um quinto
de sua mão de obra trabalhe fora da fronteira). Províncias mais a oeste são ainda maiores: Sichuan tem 82 milhões de habitantes.
Até onde as indústrias chinesas poderão ir
rio acima? A mais de 2,5 mil quilômetros
de Xangai, onde o Rio Yangtsé marrom encontra as águas mais verdes do Jialing, a cidade de Chongqing floresce. E o centro de
um município de 28 milhões de habitantes,
dirigido diretamente pelo governo central.
O PIB municipal cresceu mais de 19% ao
ano até o primeiro trimestre.
Os moradores de Chongqinga descrevem
como uma "cidade vertical", sua topografia
montanhosa acentuada pelos arranha-céus
acima e as profundas escavações para baixo,
onde estão sendo construídas as fundações
de novas torres. O mais conhecido arranha-céu da cidade, chamado New York Tower, é uma homenagem ao edifício Chrysler. Mas a própria Chrysler hoje está atrás
de um fabricante de carros de Chongqing:
a Chang'an Automobile vendeu 1,9 milhão
de veículos no ano passado, na comparação
com 1,3 milhão da Chrysler.

Fonte: Carta Capital, São Paulo, ano 16, n. 608, p. 38-41, 11 ago. 2010.

