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A aposta da China
na estabilidade
Ao afastar do poder Bo Xilai e seu modelo regional de capitalismo de Estado, o Partido
Comunista busca conter o risco de instabilidades econômica e política de uma só vez

VISÃO
GLOBAL

O conceito fundamen-
tal que aprendi quan-
do comecei a me
concentrar no estu-
do da China, no fi-
nal dos anos 90, é
que nada é mais im-

portante para os chineses do que a
estabilidade – a estabilidade econô-
mica, social ou política.

Considerando os séculos de tur-
bulências desse país, os líderes de
hoje farão tudo o que estiver em seu
poder para preservar a estabilidade.
Sempre que tenho alguma dúvida a
respeito de uma possível mudança
política chinesa, examino as opções
pela lente da estabilidade. Sempre
funcionou como um talismã.

A estabilidade era a preocupação
de todos os participantes no Fórum
sobre o Desenvolvimento da China
(CDF, na sigla em inglês), o evento
anual que ocorreu na semana passa-
da em Pequim.

Organizado pelo primeiro-minis-
tro Wen Jiabao, com a participação
de muitos ministros do Conselho
de Estado, o CDF é a conferência in-
ternacional mais importante do
país. Dois dias antes da abertura, o
controvertido Bo Xilai foi demitido
do cargo de secretário do partido de
Chongqing. A demissão de Bo, forte
candidato a ingressar no Comitê
Permanente do Politburo, o órgão
mais poderoso da liderança chinesa,
foi algo espantoso. Havia um zumbi-
do palpável no ar quando nos reuni-
mos no Hotel Diaoyutai State.

As sessões formais terminaram
de forma previsível, com uma gran-
de ênfase na futura transformação
estrutural do modelo de crescimen-
to da China – uma guinada colossal
do poderoso crescimento com base
nas exportações e nos investimen-
tos dos últimos 32 anos, para um
modelo mais dinâmico voltado para
o consumo interno. Como disse um
participante: “O debate mudou. O
que importa não é mais o que fazer,
e sim quando fazer”.

Muitos dos outros temas foram
uma decorrência dessa conclusão

geral. Destacou-se a nova estratégia
voltada para o crescimento impulsio-
nado pelos serviços e o desenvolvimen-
to com base na inovação. Ao mesmo
tempo, houve considerável preocupa-
ção com o recente renascimento das
empresas estatais, o que fez com que a
distribuição da renda nacional pendes-
se do trabalho para o capital – um dos
principais impedimentos do reequilí-
brio da China em favor do consumo. O
Banco Mundial e o Centro de Pesqui-
sas para o Desenvolvimento da China
(que patrocinaram o CDF) acabavam
de divulgar um relatório abrangente
que tratava de muitos aspectos dessa
questão crítica.

As atividades formais da CDF nem
sequer acenaram para o elefante nos
salões do Diaoyutai. Não houve uma
referência a Bo Xilai e ao significado
de sua saída do cenário da política in-
terna da China neste ano crucial de
transição. Embora seja fácil deixar-se

envolver nas histórias e intrigas pala-
cianas que se seguiram, desconfio que
a saída de Bo tem um significado mui-
to mais profundo.

Instabilidade. As autoridades chine-
sas enfrentavam o risco de uma perigo-
sa interação da instabilidade política e
da política econômica. Afetada por um
segundo choque da demanda externa
em três anos – o primeiro, com a crise
subprime dos EUA, e agora com a cri-
se da dívida soberana da Europa – qual-
quer surto de instabilidade política in-
terna representaria uma ameaça mui-
to maior do que se poderia supor.

Bo personificava esse risco. Ele incor-
porava o chamado “modelo Chon-
gqing” de capitalismo de Estado que foi
se impondo na China nos últimos anos
– a urbanização controlada pelo gover-
no e o desenvolvimento econômico
que concentra o poder nas mãos dos lí-
deres regionais e nas empresas estatais.

Passei algum tempo em Chongqing
– uma imensa área metropolitana de
mais de 34 milhões de pessoas – no ve-
rão passado. Fiquei pasmo com a di-
mensão dos projetos para a cidade. Or-
questrado pelo prefeito Huang Qifan,
o principal arquiteto do espetacular
projeto de desenvolvimento do aero-
porto de Pudong em Xangai, o objeti-
vo é transformar a área de Liangjiang
de Chongqing na primeira zona de de-
senvolvimento urbano no interior do
país. Com isso, Liangjiang se colocaria
no mesmo nível dos dois projetos ante-
riores localizados no litoral da China,
que servem de modelo – Pudong e a
área de Binhai de Tianjin.

Entretanto, esse é o mesmo modelo
de desenvolvimento dominado pelo
Estado que foi energicamente critica-
do no CDF deste ano – e contrasta con-
sideravelmente com a alternativa mais
voltada para o mercado que ganhou
amplo consenso entre os líderes chine-

ses do mais alto escalão.
Em outras palavras, Bo foi visto

não apenas como uma ameaça à esta-
bilidade política, mas também como
o principal representante de um mo-
delo de instabilidade econômica.
Com a repentina demissão de Bo, o
governo, de fato, evidenciou seu
compromisso inabalável com a esta-
bilidade.

Isso se encaixa com outra curiosa
peça do quebra-cabeça chinês. Há
cinco anos, Wen advertiu que a eco-
nomia chinesa corre o risco de se
tornar “instável, desequilibrada,
descoordenada e insustentável”. Te-
nho ressaltado reiteradamente a im-
portância desse conceito na formu-
lação da estratégia voltada para o
consumo da China do futuro. A críti-
ca de Wen preparou o caminho para
o país enfrentar os imperativos do
seu reequilíbrio daqui para frente.

Em suas observações formais no
CDF deste ano, os líderes chineses
– incluindo o primeiro-ministro de-
signado Li Keqiang – abandonaram
todas as referências explícitas aos
riscos de uma economia chinesa
“instável”.

Na China, tais mudanças de lin-
guagem não são acidentais. A inter-
pretação mais provável é que os
membros do mais alto escalão não
querem mais fazer qualquer conces-
são em matéria de estabilidade.

Solucionando o problema da ins-
tabilidade econômica por meio do
reequilíbrio em favor do consumo,
e da instabilidade política com o
afastamento de Bo, a estabilidade
deixou de ser um fator de risco para
se tornar um compromisso inque-
brantável.

A mensagem fundamental da Chi-
na neste momento é inconfundível.
Seus líderes são os primeiros a reco-
nhecer que sua estratégia de cresci-
mento e de desenvolvimento se en-
contra num ponto crítico. E temem
que as “reformas e a abertura” de
Deng Xiaoping corram o perigo de
perder impulso. Solucionando o pro-
blema da interação entre os riscos
econômicos e os riscos políticos pa-
ra a estabilidade, o governo prepara
o caminho para o próximo estágio
do extraordinário desenvolvimento
chinês. Não aconselho ninguém a
menosprezar o seu compromisso
de atingir esse objetivo. / TRADUÇÃO
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170 mil
e-mails dos usuários de uma
rede de relacionamentos
amorosos para militares dos
EUA foram roubados por
hackers. O FBI investiga o
envolvimento do grupo LulzSec.

O ator de filmes pornográficos
Rocco Sifredi anunciou sua can-
didatura à prefeitura da cidade
italiana de Palermo, capital da Si-
cília. O primeiro material de cam-
panha de Sifredi foi publicado
em sua página no Facebook. Ele
convoca os eleitores que estão

“cheios dessa política falsa e cor-
rupta”. A escolha do novo admi-
nistrador ocorrerá em maio.

Websfera O melhor da internet
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LA REPUBBLICA

Após 2 anos, dissidente
chinês encontra família

Veja a íntegra das notas. blogs.estadão.com.br/radar-global
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A cidade de Batumi, na Geórgia,
construirá uma fonte pública
que jorrará a aguardente local –
Chacha – uma vez por semana. O
mecanismo do “monumento” se-
rá programado para liberar do-
ses da bebida, destilada de uva,
durante 15 minutos a cada vez.

WASHINGTON

O subsecretário de Defesa ameri-
cano para Ásia e Pacífico, Peter
Lavoy, disse ontem em uma au-
diência no Congresso que os
EUA suspenderam o acordo pa-
ra o envio de ajuda alimentar à
Coreia do Norte. Segundo ele, a
insistência de Pyongyang em tes-
tar um foguete – que Washing-
ton teme fazer parte do progra-

ma nuclear do país – motivou a
decisão.

“O lançamento reflete a falta
de vontade da Coreia do Norte
em manter seus compromissos

internacionais”, disse Lavoy.
“Por isso, nos vimos obrigados a
suspender nossas atividades de
ajuda alimentar ao país.”

Na terça-feira, Pyongyang rea-

firmou que vai lançar o fogue-
te, que segundo o regime faz
parte de seu programa espa-
cial. O teste está marcado pa-
ra abril, durante as celebra-
ções do aniversário do funda-
dor do país, Kim Il-sung, avô
do líder Kim Jong-un.

Segundo Lavoy, o acordo fe-
chado entre EUA e Coreia do
Norte no mês passado, que
prevê o envio da ajuda em tro-
ca da paralisação do progra-
ma nuclear, proíbe esse tipo
de teste. “Indicamos (no acor-
do) que se eles colocassem
um satélite em órbita, inter-
pretaríamos isso como um
lançamento de míssil”, expli-
cou o subsecretário.

Na audiência, Lavoy expli-
cou ainda que o Pentágono es-
pera que o artefato caia entre
as Filipinas e a Indonésia, mas
a ilha japonesa de Okinawa e a
Coreia do Sul também cor-
rem esse risco. / AP e EFE
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Teste faz EUA suspenderem
ajuda alimentar a Pyongyang

Indonésia proíbe o
uso das minissaias

Partido Pirata tem nova
vitória na Alemanha

AP

Cidade terá uma fonte
pública de aguardente

Ator pornográfico se
candidata a prefeito

O ministério de Assuntos Reli-
giosos da Indonésia proibiu que
as mulheres do país usem minis-
saias. A lei faz parte de um “esfor-
ço contra pornografia” determi-
nado pelo governo. Pelo critério
da nova lei, qualquer saia “acima
dos joelhos” fica proibida.

O Partido Pirata alemão conse-
guiu uma nova vitória nas urnas
e conquistou assentos no Parla-
mento do Estado do Sarre. É o
segundo Estado alemão com “pi-
ratas” eleitos participando do Le-
gislativo local. O partido obteve
cerca de 7,5% dos votos válidos.

estadão.com.br

FONTE: LOS ANGELES TIMES

Cláudia Trevisan
CORRESPONDENTE / PEQUIM

Depois de dois anos sem ne-
nhum contato ou informações
precisas sobre a localização do
dissidente chinês Gao Zhisheng,
parentes puderam finalmente vi-
sitá-lo sábado em uma prisão na
Província de Xinjiang, no oeste
do país. O ativista ficou desapare-
cido por 20 meses até dezembro,
quando a imprensa oficial reve-
lou que ele estava preso por ter
desrespeitado os termos da liber-
dade condicional depois de sua
condenação por “subversão”,
em 2006.

Grupos de defesa dos direitos
humanos chegaram a acreditar
que ele estivesse morto. Em

2009, sua mulher, Geng He, con-
seguiu burlar a vigilância policial
à qual a família era submetida e
fugiu para os EUA, juntamente
com os dois filhos do casal.

Reconhecido pelo Ministério
da Justiça como um dos dez me-
lhores advogados da China em
2001, Gao atuou nos anos seguin-
tes em uma série de casos que o
colocaram em rota de colisão
com o Partido Comunista. Entre
eles, a defesa de adeptos da Fa-
lun Gong, seita que chegou a ter
estimados 70 milhões de segui-
dores e foi declarada ilegal pelo
governo em 1999, depois de reali-
zar a maior manifestação vista
em Pequim desde os protestos
da praça Tiananmen, dez anos
antes.

À míngua. Kim Jong-un (E) insiste em lançamento de foguete

Segundo o Departamento
de Estado, a Coreia do
Norte tinha sido alertada
de que disparo de foguete
levaria ao cancelamento
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 mar. 2012,Primeiro Caderno, p. A18.




