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O mundo se acostumou com o ritmo veloz das mudanças na China. Outro ano, outros 10%. 
Contudo, assim como o pai que monitora o crescimento do filho fazendo marcas no batente da 
porta, há algo a ser dito sobre manter registro. Não se trata meramente de registrar o 
crescimento da China. Na verdade, os eventos importantes que tenho em mente são difíceis de 
medir. Certamente, este foi o ano em que, em termos de dólares, a economia da China 
superou a do Japão, o que deverá assegurar um lugar para 2010 nos livros de história. Mas, 
de outras formas, este ano será considerado crucial no renascimento da China. Aqui, sem 
nenhuma ordem particular, estão as sete marcas no batente da porta que assinalam o poderio 
chinês. 
 
Diplomacia carrancuda - Este foi o ano em que a "diplomacia do sorriso" regional da China 
se transformou num cenho franzido. Isso pode estar exagerado. A postura mais afirmativa de 
Pequim veio parcialmente em resposta à tentativa de Washington de se empenhar mais 
ativamente na região, exemplificada por sua oferta de mediar disputas no Mar do Sul da 
China. Pequim entende isso como interferência. Isso permitiu a comentaristas chineses 
suscitar a noção de que a totalidade do Mar do Sul da China seja um "interesse cardinal", 
tornando-o não negociável, no mesmo nível de Taiwan e do Tibete. Numa disputa separada, 
sobre as ilhas Senkaku/Diaoyu no Mar do Leste da China, Tóquio foi surpreendida pelo tom 
mais estridente de Pequim, após apreender um pesqueiro chinês por abalroar uma embarcação 
japonesa. Diplomatas asiáticos, temerosos de serem deixados a sós com uma China 
fortalecida, estão tentando arrastar os EUA mais fortemente às incipientes instituições da 
região. 
 
Google - A China estava pronta para desafiar o blefe do Google quando a empresa ameaçou 
se retirar do país. Posto de outra forma, o Google estava preparado para desafiar o blefe da 
China ao abandonar o maior (embora não o mais lucrativo) mercado de internet do mundo. 
Seja como for, a China começou a assumir uma atitude diferente em relação às multinacionais 
por cujos investimentos e tecnologia ansiou no passado. Depois de assimilar muita tecnologia 
estrangeira, agora parece que o país está virando a arena do jogo a favor das suas próprias 
companhias. 
 
Trens - A China não só cresceu neste ano. Ela também encolheu. Graças a investimentos 
acelerados, a rede ferroviária de alta velocidade chinesa já é mais extensa que a do resto do 
mundo junto. Uma viagem de 1.068 km de Guangzhou a Wuhan leva só três horas, contra 10 
horas em 2009. Uma viagem de distância semelhante, entre Chicago e Nova York, leva 18 
horas. 
 
Yuan - Pequim continuou resistindo à pressão para apreciar o yuan. Em 2010, a moeda 
chinesa se valorizou 2,5% frente ao dólar. Muito mais importantes foram as medidas que a 
China adotou para acelerar a internacionalização da sua moeda. Mais substancial foi a 
mudança que permitiu a bancos de fora do país e bancos centrais investir no mercado 
interbancário de títulos da China, dando-lhes um motivo para manter yuan como reserva, para 
início de conversa. As quantidades de yuan fora do país são pequenas, mas estão explodindo. 
O banco central da Malásia provavelmente não é o único a deter parte do seu balanço 
patrimonial em "vermelhinhas". 
 
Liu Xiaobo - Se a China é um adolescente (metáfora talvez pouco apropriada para uma das 
civilizações mais antigas do mundo), então a sua reação ao Prêmio Nobel da Paz deste ano foi 
seu momento de bater a porta. Melhor teria sido simplesmente ignorar a premiação. Melhor 
ainda, Pequim poderia ter explicado (com razão) em que medida a população da China ficou 
mais livre. Melhor de tudo teria sido libertar Liu, algo que o país poderia ter feito sem 
comprometer a sua legitimidade aos olhos da maioria dos chineses.  
 
Terras raras - Neste ano, o mundo despertou para o fato de que a China controla 97% das 
terras raras, um insumo importante nos setores eletrônico, automotivo e de armamentos. As 
companhias chinesas estão atualmente numa farra de compras sem precedentes de outros 



recursos minerais, adquirindo jazidas de carvão, cobre, minério de ferro e petróleo. Analistas 
dizem que sua tática mais astuciosa é seu silencioso acúmulo de direitos de prospecção, 
menos controverso do que minas e campos petrolíferos em atividade. Em dez anos poderemos 
descobrir que a China domina mais do que somente a produção de terras raras. 
 
Foxconn - A mais profunda de todas as marcas. Uma série de suicídios no complexo da 
Foxconn, que emprega 300 mil operários no sul da China, não só desencadeou aumentos 
salariais de 20% a 25% para partes do contingente de trabalhadores chineses, como suscitou 
ainda questionamentos sobre o modelo de trabalho migrante barato que turbinou o 
crescimento por 30 anos. Outros países, de Bangladesh à Indonésia, tiveram uma recuperação 
na atividade industrial e, consequentemente, nos salários do setor. Para a China, haverá mais 
desenvolvimento industrial nas províncias mais pobres do interior e menos ênfase em 
crescimento movido a exportação. 
 
Algumas dessas tendências estão causando ansiedade, nos ministérios da Defesa de vizinhos 
asiáticos e em diretorias de multinacionais. Mas não devemos nos exceder. Na verdade, a 
ascensão da China causou extraordinariamente pouco atrito. Seu sucesso em tirar centenas de 
milhões de pessoas da pobreza deve ser comemorado. Recentemente, passou a ser de bom 
tom falar sobre uma China que ascendeu ao topo. Isso é prematuro. A China só agora está se 
recuperando do torpor dos últimos 200 anos. Quando a China realmente ascender, não haverá 
nenhuma necessidade de fazer marcas no batente da porta. Nós saberemos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. A13. 


