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Brasil se
beneficia da
fuga de talentos

PEQUIM

Poluição e uma lista interminá-
vel de escândalos envolvendo ali-
mentos são razões mais fortes
para alguns estrangeiros deixa-
rem a China do que a barreira
que impede sua assimilação pela
sociedade local.

Esses também estão entre os
principais motivos pelos quais

uma legião de chineses está emi-
grando para outros países.

A falsificação ou adulteração
de produtos que vão de leite à
carne de porco provocou morte
de crianças e deixou um número
incalculável de pessoas doentes.
A poluição aumentou de manei-
ra assustadora os casos de cân-
cer de pulmão e há dias em que
ela transforma o ar de Pequim
em uma nuvem leitosa.

O americano Charles Custer,
jornalista, documentarista e cria-
dor do site ChinaGeeks, apresen-
tou a poluição e a (in)segurança
alimentar como as principais ra-
zões para voltar aos Estados Uni-
dos no post “Por que estou dei-

xando a China”, publicado no
fim de julho.

Na questão alimentar, Custer
fez eco a um temor que atinge a
maioria dos chineses, poucos
dos quais têm outra opção que
não seja a de consumir produtos
locais, já que os importados es-
tão muito além de seu poder
aquisitivo.

‘Alimentos falsos’. “As coisas
chegaram a um ponto no qual é
impossível ter confiança de que
o que você está comendo é saudá-
vel ou mesmo real, a menos que
você esteja em uma fazenda”,
afirmou. São comuns reporta-
gens sobre alimentos “falsos”, in-

cluindo ovos e asas de galinha.
Muitos estrangeiros também

se sentem desconfortáveis com
um sistema de partido único que
persegue de maneira implacável
seus críticos e se mostra cada
vez mais arrogante.

O britânico Mark Kitto, de 45
anos, experimentou os efeitos
da ausência do estado de direito
em 2004, quando o governo se
apropriou do grupo de revista pa-
ra a comunidade de expatriados
que ele havia criado em 1998. As
publicações rendiam lucros mi-
lionários e Kitto as perdeu sem
receber um tostão de indeniza-
ção.

Com dois filhos de 7 e 10 anos

de idade, o britânico também é
um crítico do sistema de ensino
chinês, que para ele tem como
principal objetivo treinar os alu-
nos para serem bem-sucedidos
nos inúmeros testes que terão
de enfrentar. “A escola não esti-
mula a inovação e a criativida-
de”, disse ao Estado.

Melhora insuficiente. Há 18
anos na China, o britânico Dun-
can Clark, dono da consultoria
em tecnologia BDA, pondera
que a situação dos estrangeiros
no país melhorou de maneira
considerável em relação aos
anos 90, quando eles eram obri-
gados a morar em regiões prede-

terminadas pelo governo.
Clark observou ainda que a

hostilidade em relação aos expa-
triados era muito mais “palpá-
vel” em 1999, quando os Estados
Unidos bombardearam a Embai-
xada da China em Belgrado, du-
rante a Guerra dos Bálcãs, ou em
1993, quando o país fracassou
em sua primeira tentativa de ser
sede de uma Olimpíada.

Depois de viver quatro anos
na China de maneira intermiten-
te, Custer acredita que a maioria
dos estrangeiros experimenta
um ciclo que vai do excesso de
otimismo ao cinismo.

“Como muitos estudantes de
chinês, eu cheguei à China com a
impressão de que o país era injus-
tiçado pela imprensa estrangei-
ra. Hoje eu não acredito mais nis-
so”, disse. / C.T.
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Poluição e ‘comida falsa’ estão entre razões do êxodo

Vídeo. Veja análise
da correspondente em Pequim
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Indústria. Central energética da província chinesa de Zhejiang; poluição é um dos fatores que mais incomodam forasteiros

Hostilidade
chinesa
afasta
estrangeiros
Obter cidadania da China é quase impossível
mesmo para quem nasce ou tenha bens no país
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A China tem a segunda maior
economia do mundo, investe
pesado na expansão do seu
Exército e é vista como o maior
desafio à posição dominante
dos EUA no século 21. Mas o po-
der emergente se diferencia
em um elemento crucial da
atual superpotência: enquanto
imigrantes podem se tornar
americanos, é impossível para
um estrangeiro obter a cidada-
nia chinesa, ainda que tenha
nascido no país ou possua pro-
priedades em solo local.

“Nós somos sempre tratados
como visita”, disse a brasileira
Raquel Martins, que chegou à
China com 10 meses de idade e
passou 42 de seus 48 anos de vida
no país. A barreira intransponí-
vel causa frustração e inseguran-
ça entre os que elegeram a nação
como lar e pode representar um
obstáculo aos esforços de Pe-
quim para ser um país inovador e
construir algo que seja compará-
vel a um soft power – a capacida-
de de levar o outro a querer o que
você quer sem o recurso à coer-
ção.

No início do mês, o empresá-
rio britânico Mark Kitto, de 45
anos, provocou rebuliço na co-
munidade de expatriados local
com o artigo “Você nunca será
chinês – Por que eu estou deixan-
do o país que eu amava”. Casado
com uma chinesa e com dois fi-
lhos que nasceram no país, Kitto
vive há 16 anos em Xangai e está
prestes a se mudar para a Ingla-

terra com a família.
As razões que levaram à deci-

são incluem a frustração com a
ausência de reformas políticas, a
insegurança provocada por um
regime de partido único e a ideo-
logia que separa os chineses
(“nós”) dos estrangeiros
(“eles”).

A desconfiança em relação aos
forasteiros tem profundas raí-
zes na história da China, mas ga-
nhou ênfase com a chegada do
Partido Comunista ao poder em
1949, na avaliação de Kitto. A nar-
rativa oficial construída desde
então alimenta a ideia de vitimi-
zação dos chineses pelas potên-
cias ocidentais e o Japão no pe-
ríodo que vai da Guerra do Ópio
(1839-1842) à Revolução Comu-
nista. “Os chineses ouvem cons-
tantemente que devem se sentir
injustiçados em relação ao que
os estrangeiros fizeram a eles, e
o partido promete obter vingan-
ça em seu nome”, escreveu Kit-
to.

De tempos em tempos, o go-
verno renova a hostilidade aos
“bárbaros” com campanhas pro-
pagandísticas. A mais recente te-
ve início em junho e tem por alvo
estrangeiros que estão no país
de maneira irregular.

A brasileira Elisângela Ferrei-
ra da Silva, de 25 anos, foi detida
em Xangai no dia 3 por ter perma-
necido na China depois do venci-
mento de seu visto de estudante.
Ela teve de cumprir pena de de-
tenção de 10 dias por ter ignora-
do a notificação de que estava
em situação irregular e deveria
deixar o país.

A equipe da TV estatal alemã
ARD experimentou a hostilida-
de de maneira mais aterrorizan-
te no dia 11, quando realizava re-
portagem sobre poluição na Pro-
víncia de Henan.

‘Espionagem’. Seguranças da
fábrica de produtos químicos
Do-Fluoride detiveram os jorna-
listas quando eles faziam ima-
gens externas do local. Em segui-
da, a equipe foi cercada por ope-
rários, que ouviram dos adminis-
tradores da empresa a falsa infor-
mação de que eles eram espiões
em busca de segredos comer-
ciais.

Os repórteres permaneceram
nove horas na fábrica, durante as
quais os trabalhadores gritavam
“morte aos espiões estrangei-
ros”. Só conseguiram sair quan-
do uma equipe da polícia de elite
chegou e os escoltou para fora

do local.
Casada com o finlandês Matti

Lehtonen, a brasileira Raquel
Martins disse que há um senti-
mento de decepção entre os es-
trangeiros que vivem desde a in-
fância na China. “Nós cresce-
mos aqui e nossos pais contribuí-
ram para o país”, ressaltou. Ain-
da assim, ela tem de renovar to-
dos os anos seu visto de residen-
te e só tem permissão para estar
na China porque seu marido tem

emprego fixo no país.
“Há uma barreira intransponí-

vel para os estrangeiros se inte-
grarem à sociedade local”, ressal-
tou Raquel, filha do jornalista
Jayme Martins, que se exilou na
China depois do golpe de 1964.

Fundador da consultoria
BDA, especializada em tecnolo-
gia e internet, o britânico Dun-
can Clark acredita que a visão res-
tritiva de cidadania na China po-
de representar um limite ao de-
senvolvimento do país no longo
prazo.

Em Pequim há 18 anos, Clark
lembra que imigrantes desempe-
nham um papel vital na criação
de novas companhias no Vale do
Silício – o coração tecnológico
dos EUA. “A China vê a si própria
em termos muito mais raciais,
como uma nação com mais base
na etnia, do que os EUA, o Brasil
ou a Inglaterra", afirmou.

No livro China Airborne, o jor-
nalista americano James Fal-
lows observou que a emergência
chinesa se distingue do domínio
ocidental por ser marcada pela
concepção de “não universalida-
de”. Em sua opinião, a ideia de
que os chineses se contrapõem
aos não chineses pode minar os
esforços de Pequim de influen-
ciar o restante do mundo.

“Se uma sociedade pensa que
é única em razão de seu sistema,
de seu estilo, ou de seus pa-
drões, é fácil para ela exercer o
soft power, porque os que estão
fora podem se imaginar partici-
pando do mesmo sistema e ado-
tando os mesmos padrões”, es-
creveu. “Mas se ela pensa que é
única em virtude de sua identi-
dade ‘a China é bem-sucedida
porque nós somos chineses’ – o
apelo aos demais é autolimita-
do.”

PEQUIM

Fritz Demopolous chegou à Chi-
na há 15 anos, criou o site de
viagens Qunar e o vendeu por
milhões de dólares ao Baidu, o
equivalente local do Google.

Hoje, o investidor americano
busca novas oportunidades de
negócios e acredita que elas es-
tão no Brasil, país para onde pre-
tende se mudar no fim do ano.

“Muitos avaliam que há ex-
cesso de investimentos na Chi-
na, com muito dinheiro perse-
guindo poucas oportunidades.

Em outros mercados em desen-
volvimento, a situação é opos-
ta”, disse ao Estado.

Além da motivação profissio-
nal, Demopolous afirmou ter es-
colhido o Brasil por gostar do
“estilo de vida” local, o que in-
clui um meio ambiente mais
preservado que o da China e os
bons restaurantes da cidade de
São Paulo.

“Minha decisão também foi
influenciada por Martin Sor-

rell, o CEO da agência de publi-
cidade WPP que considera esta
a década da América Latina, re-
gião da qual o Brasil é a âncora”,
observou.

Sua ideia principal é adaptar
ao mercado local modelos de
negócio que funcionaram na
China nos últimos anos, em es-
pecial os que misturam servi-
ços online com suporte offline,
como assistência ao consumi-
dor. / C.T.

Falsificação ou
adulteração de produtos,
do leite à carne de porco,
deixa número
incalculável de doentes
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JUNDIAÍ - ENGORDADOURO

2 e 3 DORMITÓRIOS
Apartamentos de 65 e 79m2

Realização: Futuras vendas:

● Alienígena

RAQUEL MARTINS
BRASILEIRA QUE VIVE
NA CHINA HÁ 42 ANOS
“Há uma barreira
intransponível para os
estrangeiros se integrarem à
sociedade local”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A25.




