
RICOS DA CHINA ENCABEÇAM
RECENTE ONDA MIGRATÓRIA

AChina cresceu invejá-
veis 9,1% em 2009,
quando o mundo de-
senvolvido agonizava
na mais grave crise das
últimas sete décadas.

Ainda assim, milhares de chineses
preferem deixar seu país e se mudar
para os EUA, Canadá, Austrália, Eu-
ropa e regiões vizinhas da Ásia. En-
grossam a que é considerada a mais
recente onda migratória da história
da China.

Os que lideram o movimento
atual não são pessoas desesperadas
fugindo da miséria ou do caos políti-
co. Integram a nova elite do país, que
se muda em busca de melhor educa-
ção para os filhos, segurança econô-
mica, ar puro e mais liberdade. “Aqui
eu nunca sei se as coisas são verda-
deiras ou falsas”, diz Liu Leng, enge-
nheira de software que se inscreveu
no programa canadense de imigra-
ção de profissionais especializados.
Liu não se refere apenas aos clássi-
cos relógios, DVDs e bolsas piratas.
Fala de coisas essenciais, como re-
médios e alimentos. “Quando há pro-
blemas, não temos para quem recla-
mar, a Justiça é inoperante.”

O país, que assumirá o posto de
segunda maior economia do mundo
este ano, à frente do Japão, ainda é
uma das maiores fontes de imigran-
tes do planeta. O movimento se ace-
lerou nos últimos anos, com aumen-
to do número de estudantes que vão
para universidades de prestígio e
não retornam à China, empresários
que preferem a clareza das regras de
países estrangeiros do que a incerte-
za criada pelo regime de partido úni-
co e pessoas que pretendem iniciar
pequenos negócios com a poupança
acumulada em solo chinês.

No período entre 1980 e 1989 – a
primeira década depois das refor-
mas econômicas de 1978 –, os EUA
deram vistos permanentes de resi-
dência a 315 mil chineses. O número
subiu para 410 mil na década seguin-
te e atingiu 637 mil entre 2000 e
2009. Neste mesmo período, 349
mil chineses obtiveram a cidadania
americana, o que implica abrir mão
da chinesa, já que Pequim proíbe a
dupla nacionalidade.

O analista político Willy Lam, de
Hong Kong, acredita que há uma “fu-
ga de cérebros”, evidenciada na emi-
gração de intelectuais, cientistas,
empreendedores de classe média e

futuros talentos.
Nas última três décadas, a China cres-

ceu a uma média de 9,6% ao ano, o que
multiplicou por 11 o seu PIB per capita.
A ascensão econômica, porém, não pa-

rece ter sido suficiente para seduzir os
próprios chineses. Em pesquisa inter-
nacional realizada no primeiro semes-
tre por três instituições canadenses,
77% deles responderam que emigra-

riam para o Canadá se pudessem. Isto
colocou a China no topo do ranking de
20 países pesquisados, pouco à frente
do México (71%), que vive uma guerra
contra o narcotráfico e cujo PIB enco-
lheu 6,5% em 2009.

“As pessoas estão ficando ricas, mas
não estão satisfeitas com a situação da
China”, afirma Lam. “Em razão do fato
de a China não reconhecer normas glo-
bais, como direitos civis e democráti-
cos, muitos de seus mais bem qualifica-
dos cidadãos podem estar ‘votando
com seus pés’ ao se estabelecer no Oci-
dente.”

Parece contraditório, mas o advoga-
do Mikael Charette também afirma
que o enriquecimento é a principal cau-
sa da mudança de chineses para seu
país, o Canadá. Especialista em casos
de migração de investimentos para a
Província de Quebec, ele estima que há
um aumento de 20% ao ano no número
de chineses que se candidatam ao pro-
grama. O candidato deve ter patrimô-
nio de pelo menos US$ 770 mil e estar
disposto a investir US$ 380 mil, o que
lhe dá direito a um visto de residência
de cinco anos, renováveis por períodos

iguais e sucessivos. Nos EUA, 1.979
chineses obtiveram visto de residên-
cia em 2009 com investimentos que
variaram de US$ 500 mil a US$ 1 mi-
lhão. O número é superior aos 1.443
vistos do mesmo tipo dados pelo go-
verno americano, em 2008, a todos
os outros países e representa um au-
mento de 550% em relação aos 360
que foram concedidos a chineses na-
quele ano.

Nem todos que optam pela migra-
ção de investimentos deixam seus
negócios na China. Alguns mandam
as famílias para o exterior e se divi-
dem entre os dois países. Segundo
Charette, a principal motivação pa-
ra a mudança é a educação dos fi-
lhos, mas a busca de segurança eco-
nômica também pesa.

“Muitos dos meus clientes são no-
vos milionários, sabem que a realida-
de atual nem sempre foi a que preva-
leceu no país e se perguntam por
quanto tempo ela poderá se susten-
tar”, diz Charette, em uma menção
velada ao período de turbulência vi-
vido pelos chineses durante as três
décadas de império do maoismo.
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CORRUPTOS FORAM OS PRIMEIROS A SAIR

PEQUIM

Antes de os novos ricos chineses co-
meçarem a se mudar para o exterior,
centenas de ocupantes de cargos de
comando no governo já haviam deixa-
do o país, carregando milhões de dó-
lares desviados dos cofres públicos
em atos de corrupção.

Não há dados confiáveis sobre
quantas autoridades fugiram da Chi-
na desde o início do processo de re-
forma e abertura econômica, em
1978, mas a estimativa citada com

mais frequência fala em 4 mil funcioná-
rios, cada um dos quais teria embolsa-
do, em média, US$ 14,7 milhões.

Os principais suspeitos nos casos de
corrupção seguidos de fuga são os cha-
mados “oficiais nus”, que permanecem
na China enquanto toda sua família se
muda para o exterior. Muitos se juntam
à mulher e ao filho mais tarde, levando
consigo o que conseguiram amealhar
em falcatruas.

No mês passado, o Comitê Central
do Partido Comunista anunciou medi-
das disciplinares com o objetivo de au-
mentar a fiscalização de funcionários
que possuem parentes no exterior. De
acordo com as novas regras, os “oficiais
nus” devem informar aos órgãos disci-
plinares a renda e as propriedades do
cônjuge e dos filhos que vivem no exte-
rior e comunicar todas as mudanças que
ocorrerem em sua situação financeira.

Esses funcionários também passa-
ram a ser alvo de uma avaliação mais
rigorosa nos pedidos de visto para via-
gens internacionais. No entanto, mui-
tos duvidam da eficácia das medidas, já
que os recursos desviados são transferi-
dos ao exterior por canais ilegais e nem
sempre são usados em operações regis-
tradas em nome dos familiares diretos
do funcionário corrupto.

Insegurança. As reviravoltas da histó-
ria chinesa, desde a vitória dos comunis-
tas de 1949, explicam grande parte da
sensação de insegurança que acomete
os novos ricos do país. Muitos passaram
fome no Grande Salto Adiante
(1958-1962) e cresceram durante os
anos de terror da Revolução Cultural
(1966-1976), quando até vender vege-
tais na calçada era considerado um des-
vio capitalista imperdoável.

Apesar da integração ao mundo, a
China continua a ser governada por
um Partido Comunista, que declara
estar na primeira etapa de constru-
ção do socialismo, sem dar detalhes
de como será a última. O nebuloso
ambiente de negócios deixa os novos
milionários inseguros. “Em razão da
opacidade das leis comerciais e tribu-
tárias, muitos empresários acham
prudente transferir parte de suas for-
tunas para países ocidentais”, afirma
o analista político Willy Lam.

Segundo Lam, os esforços do go-
verno para reter talentos no país e
atrair de volta os que emigraram en-
frentam outro obstáculo: os limites
para promoção dos que não perten-
cem ao Partido Comunista nas carrei-
ras ligadas ao governo ou às podero-
sas empresas estatais. Sem uma lon-
ga folha corrida de serviços presta-
dos ao partido, é pouco provável que
esses funcionários cheguem a postos
de comando, por mais talentosos
que sejam. / C. T.

Diáspora chinesa

● Pequim estima que existam 45 mi-
lhões de pessoas de origem chinesa es-
palhadas pelo mundo, o que forma o
maior contingente de “imigrantes” do
planeta. Grande parte são descendentes
dos que deixaram o país nas sucessivas
ondas migratórias que ocorreram a par-
tir do fim do século 19, quando o antigo
Império do Meio se esfacelava por cau-
sa de revoltas internas e da colonização
estrangeira.

Os que deixaram a China naquela
época eram em sua maioria pobres anal-
fabetos que foram trabalhar na constru-

ção de ferrovias nos EUA, em minas de
ouro no Canadá ou em plantações para
produção de borracha nas colônias britâ-
nicas no sudeste asiático.

A “diáspora chinesa” teve um papel
fundamental no processo de reforma
econômica iniciado por Deng Xiaoping,
em 1978. Grande parte dos investimen-
tos estrangeiros recebidos pela China,
desde então, tem origem na Ásia e é rea-
lizada por chineses ou pelos descenden-
tes dos que emigraram no passado.

Dos US$ 74,8 bilhões em investimen-
to estrangeiro direto recebidos pela Chi-
na em 2007, US$ 42,1 bilhões vieram da
Ásia. O governo de Pequim dá tanta im-
portância à diáspora chinesa que existe
até mesmo um ministério específico pa-
ra tratar dos chineses no exterior, subor-
dinado ao gabinete do primeiro-ministro
chinês. / C. T.

Contexto. Entenda a sharia,
a lei islâmica
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Integrantes da nova elite de milionários chineses deixam país em busca de liberdade

No topo. Em pesquisa feita este ano, 77% dos chineses responderam que iriam para o Canadá se pudessem, o maior porcentual entre 20 países

O maior contingente
de imigrantes do mundo
vem da China

Vida nova. Liu Leng
busca melhor
qualidade de vida e
boa educação para a
filha no Canadá
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Autoridades do PC teriam
deixado o país no início do
processo de abertura
econômica levando milhões
dos cofres públicos

Oficial. Militar em Pequim: controle

%HermesFileInfo:A-22:20100815:

A22 DOMINGO, 15 DE AGOSTO DE 2010 O ESTADO DE S. PAULO

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. A22.




