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Favorito à
cúpula enfrenta
escândalo

PEQUIM

As vozes em defesa da retomada
das reformas na China são cada
vez mais estridentes, no mais cla-
ro indício de paralisia do proces-
so. O Banco Mundial divulgou re-
latório no qual fala da urgência
da tarefa e o primeiro-ministro
Wen Jiabao disse ao Congresso
Nacional do Povo há uma sema-
na que a transformação do mode-

lo de desenvolvimento é a mais
importante missão diante do
Partido Comunista.

Também cresce a pressão por
mudanças políticas e, para al-
guns, elas são pré-requisito para
o sucesso de reformas pró-mer-
cado. Considerado um dos mais
importantes economistas chine-
ses, Wu Jinglian afirmou no mês
passado que as reformas econô-
micas não podem ser aplicadas
sem transformações políticas.
Segundo ele, esta é a questão “la-
tente” desde 1992, quando Deng
Xiaoping realizou sua célebre
viagem ao sul da China para re-
lançar o processo de reformas
que estava estagnado desde a re-
pressão aos protestos na Praça

Tiananmen em 1989.
Atualmente, é o governo que

desempenha o principal papel
na alocação de recursos como
crédito e terra, em decisões polí-

ticas que nem sempre levam em
conta a racionalidade econômi-
ca do investimento.

Integrante do Centro de Pes-
quisa em Desenvolvimento do

Conselho de Estado, Wu defen-
de o estabelecimento de um sis-
tema com base no império da lei,
que dê previsibilidade, garanta
direitos de propriedade e permi-
ta que o mercado arbitre preços
e aplicação de recursos.

Corrupção. Editora da revista
financeira Caixin, uma das mais
independentes publicações do
país, a jornalista Hu Shuli escre-
veu artigo no dia 1.º atacando o
capitalismo de Estado que ga-
nhou fôlego na China desde a cri-
se de 2008, afirmando que ele é
incompatível com o modelo de
economia socialista de mercado
de Deng Xiaoping.

“A mão pesada do Estado cria
e sustenta monopólios, sufoca a
concorrência e mina um merca-
do justo. Evidências empíricas
mostram repetidamente que o

capital estatal é menos eficiente
que o privado”, escreveu Hu em
artigo publicado no jornal South
China Morning Post, de Hong
Kong. “Acima de tudo, ele abre
espaço para autoridades busca-
rem ganhos pessoais. O desen-
volvimento da rede de trens rápi-
dos da China, com sua série de
escândalos de corrupção, é um
microcosmo desse sistema.”

O economista Mao Yushi afir-
ma que o atual modelo é insus-
tentável e defende a realização
de reformas, mas é pouco otimis-
ta quanto a sua implementação.
“O PC sempre insistiu na pro-
priedade pública e reluta em mu-
dar. A situação agravou-se em
anos recentes, pois há sérios con-
flitos em relação às reformas po-
líticas e eu acredito que o lado
que defende os princípios tradi-
cionais vai prevalecer.” / C.T.

Incerteza antecede
transição chinesa
Temendo cometer erros na busca pelo poder, futuros líderes evitam pistas
sobre mudanças, em meio a retrocessos nas reformas econômicas e políticas

Cresce pressão contra capitalismo de Estado
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PEQUIM

O processo de sucessão chinês
ganhou tons cinematográficos
com o escândalo político que
atingiu Bo Xilai, um dos princi-
pais candidatos à cúpula do Parti-
do Comunista, e reduziu a popu-
laridade de seu “modelo de
Chongqing”, que privilegia o pa-
pel do Estado na economia e é
temperado pelo resgate de can-
ções vermelhas que estiveram
em alta na Revolução Cultural
(1966-1976).

A crise que envolve Bo benefi-
cia seu rival Wang Yang, patrono
do “modelo de Guangdong (Can-
tão)”, mais liberal do ponto de
vista econômico e político. A pro-
víncia do sul da China foi a pri-
meira a realizar reformas nos
anos 80 e tem a mais livre im-
prensa do país.

Secretário-geral do Partido
Comunista em Guangdong des-
de 2007, Wang defende a redu-
ção do papel do Estado em favor
da iniciativa privada e é simpáti-
co à ideia de uma sociedade civil
ativa. O dirigente ganhou pon-
tos da opinião pública pela ma-
neira pacífica com que adminis-
trou a revolta que levou campo-
neses a erguerem barricadas e a
ocuparem as ruas na vila rural
Wukan no fim do ano passado.

A crise terminou com a realiza-
ção de eleições para substituição
dos chefes locais acusados de
corrupção, em disputa vencida
pelos líderes do movimento.

Personalista e ávido por publi-
cidade, Bo parecia destinado a es-
tar entre os nove integrantes do
Comitê Permanente do Politbu-
ro até o mês passado, quando
seu ex-braço direito Wang Lijun
buscou refúgio no Consulado
dos EUA em Chengdu, capital da
Província de Sichuan.

Não se sabe se ele pediu asilo
político ou usou a representação
diplomática americana para ne-
gociar proteção de Pequim con-
tra seu ex-chefe, temendo ser as-
sassinado. Wang está sendo in-
vestigado sob acusação de cor-
rupção, em um caso que pode res-
valar em Bo.

Mesmo que suas chances de
chegar à cúpula do Partido fo-
rem enterradas, Patrick Chova-
nec, da Universidade Tsinghua,
não acredita que o “modelo de
Chongqing” estará morto. “O
apelo desse sistema que privile-
gia a presença do Estado na eco-
nomia vai além de Bo Xilai”, ob-
serva o economista. / C.T.

Lugar garantido. Xi Jinping deverá assumir a presidência
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A China prepara-se para a tran-
sição de poder a uma nova ge-
ração de líderes incerta sobre
o rumo a seguir. As reformas
pró-mercado, pelas quais em-
barcou na globalização e se
tornou a segunda maior econo-
mia do mundo, estão em um es-
tágio de paralisia. Também há
estagnação política. Nos últi-
mos três anos, aumentou a re-
pressão a dissidentes e confli-
tos étnicos com uigures e tibe-
tanos agravaram-se.

Na mais importante troca de
guarda em uma década, a atual
geração de líderes comandada
pelo presidente Hu Jintao e o pri-
meiro-ministro Wen Jiabao co-
meçará a sair de cena no fim do
segundo semestre, quando o Par-
tido Comunista realiza congres-
so para escolha de seu novo Co-
mitê Central, encarregado de ele-
ger os 25 nomes do Politburo,
dos quais sairão os 9 integrantes
de seu Comitê Permanente que
detém o poder supremo da Chi-
na.

Dois nomes já estão definidos
desde o congresso anterior, reali-
zado em 2007: Xi Jinping, prová-
vel sucessor de Hu Jintao, e Li
Keqiang, que deverá assumir o
lugar de Wen Jiabao. As outras
sete vagas são objeto de feroz dis-
puta interna entre as facções do
Partido, sob forte interferência
dos líderes atuais, que tentarão
manter sua influência por meio
da escolha de seguidores políti-
cos.

Depois da era de homens for-
tes dominada por Mao Tsé-tung
(1893-1976) e Deng Xiaoping
(1904-1997), a China iniciou um
período que privilegia a lideran-
ça coletiva dentro do Partido, na
qual o presidente e o primeiro-
ministro precisam do sinal ver-
de dos outros membros do Comi-
tê Permanente do Politburo pa-
ra aplicar suas decisões.

“O líder máximo chinês, o se-
cretário-geral do Partido e presi-
dente Hu Jintao, é agora visto co-
mo não mais do que ‘o primeiro
entre iguais’ nesse organismo su-
premo de decisão política”, diz
Cheng Li, do Brookings Institu-
tion em Washington.

Integrantes da chamada quin-
ta geração de líderes, Xi Jinping,
de 58 anos, e Li Keqiang, de 56,
cresceram durante a Revolução
Cultural (1966-1976) e passaram
parte da adolescência trabalhan-
do como camponeses, dentro da
campanha maoista de enviar jo-
vens urbanos para a zona rural.

Ambos deram poucas indica-
ções do que pretendem fazer
quando assumirem o comando
do país. Enquanto nas eleições
ocidentais os candidatos normal-
mente se elegem com a promes-
sa de mudanças, na China o que
conta é a defesa da continuidade
e a habilidade de não cometer er-
ros – ou dar declarações ousadas
– na caminhada rumo ao topo do
poder.

“Não está claro qual caminho
a China seguirá no futuro”, res-
salta o economista americano
Patrick Chovanec, professor da
Universidade Tsinghua em Pe-

quim. “Xi Jinping e Li Keqiang
não mostraram suas cartas para
não fazer inimigos antes de che-
garem ao poder.”

A grande incógnita é se ambos
retomarão o processo de refor-
mas econômicas e políticas, de-
pois de anos de paralisia e até re-
versão em algumas áreas. “As re-

formas morreram”, afirma o ana-
lista político independente
Chen Zemin.

Revés. O ímpeto por mudanças
perdeu fôlego em meados da dé-
cada passada e foi freado com a
crise financeira de 2008, da qual
a China saiu relativamente ilesa

graças a um pacote de estímulo
que ampliou o poder do Estado
na economia e fortaleceu as em-
presas do governo.

Parte dos líderes comunistas
convenceu-se de que o modelo
de capitalismo de Estado chinês
é superior ao falido capitalismo
ocidental, até então a fonte inspi-
radora das reformas que prega-
vam abertura e desregulamenta-
ção da economia.

A expectativa de mudanças po-
líticas diminuiu a partir de 2008,
quando conflitos étnicos chacoa-
lharam o Tibete e Xinjiang.

O cenário piorou ainda mais
em 2011, depois de convocação
anônima para realização de pro-
testos semelhantes aos ocorri-
dos na Primavera Árabe. O Parti-
do Comunista reagiu com uma
onda repressiva que levou à de-

tenção de dezenas de ativistas
políticos e à condenação de al-
guns deles a penas de até 10 anos
de prisão.

A resposta da China à crise glo-

bal fortaleceu ainda mais as gi-
gantescas empresas estatais. O
slogan que passou a identificar
esse movimento é: “O Estado
avança e o setor privado recua”.

Monopólio. Fábrica de aço em Hefei; pressão por reformas

Para economistas, o atual
modelo é insustentável e
abre espaço para as
autoridades buscarem
ganhos pessoais
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A11.




