
rada na periferia de Xangai no fim de 
setembro. Setecentas empresas estran
geiras e chinesas se instalaram ali, on
de podem contratar os serviços de ban
cos privados e trocar livremente iuanes 
por dólares. A notícia animou alguns 
funcionários estrangeiros, que corre
ram para tentar acessar os sites de jor
nais americanos e redes sociais como 
Facebook e Twitter. na esperança de 
que a abertura também se houvesse da
do na internet. Em vão. Um diário do

Partido Comunista esclareceu: “A zona 
livre de Xangai é uma zona econômica 
especial, mas não uma zona política es
pecial. Ninguém com a cabeça no lugar 
poderia imaginar que a segunda econo
mia do mundo, depois de sessenta anos 
de labuta, poderia fazer uma concessão 
política enquanto prospera dia após 
dia”. Ponto final.

"A decisão" anunciada na sexta-feira 
15 é uma maneira de tentar lidar com 
problemas pertinentes, como perspectiA ut
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táveis em qualquer país do Ocidente, 
mas na China eram inexistentes. O sis
tema de registro civil hukou, criado por 
Mao nos anos 50. obrigava os cidadãos 
a permanecer em sua cidade de nasci
mento. O medo na época era incentivar 
a superpopulação nos centros urbanos. 
A regra que obrigava os casais a ter um 
único filho, existente desde 1979, tinha 
o mesmo objetivo. Por sua causa, foram 
realizados inúmeros abortos obrigató
rios e milhões de bebês foram abando

derado o presidente mais poderoso des
de Deng Xiaoping, o governante que 
teve a ousadia de iniciar a liberalização 
econômica em 1978, apenas dois anos 
depois da morte do líder comunista 
Mao tsé-Tung.

Medidas de cunho mais social tam
bém entraram no pacote de Xi. mas 
têm alcance limitado e só foram toma
das para resolver os problemas econô
micos. Ter quantos filhos quiser e mu- 
dar-se para a cidade são direitos irrefu

vas de crescimento menor, o envelheci
mento da população, a corrupção e a 
ineficiência das empresas estatais. O 
plano contou com o aval dos 376 mem
bros do partido e é capitaneado pelo 
engenheiro Xi Jinping, que assumiu a 
Presidência em março e, desde então, 
concentrou também os cargos de secre- 
tário-geral do Partido Comunista e pre
sidente da comissão militar. Mesmo em 
um país em que as lideranças são talha
das para não se destacar. Xi já é consi
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nados por seus pais. A consequência 
não prevista disso é que a baixa taxa de 
natalidade diminuiu o número de traba
lhadores e elevou os salários na indús
tria, reduzindo a competitividade dos 
produtos feitos no país. Além do temor 
em relação a uma alta ainda maior dos 
salários, o medo é não ter gente sufi
ciente para gerar riqueza quando os 
mais velhos precisarem se aposentar. 
Com as novas mudanças, os chineses 
poderão migrar livremente para cida
des de médio porte, para trabalhar, 
comprar imóveis e outros bens. estimu
lando a economia.

O Partido Comunista também de
cretou o fim dos campos de trabalho 
forçado, em vigor desde 1957. Para es
ses locais, contados em cerca de 300. 
eram enviadas prostitutas, membros da 
seita Falun Gong e qualquer um que 
questionasse a ideologia dominante. 
Sem julgamento, as pessoas podiam ser 
detidas por três ou quatro anos. No 
anúncio oficial do fim dos campos, não 
houve nenhum discurso a favor dos di
reitos humanos ou da liberdade religio
sa. Isso não existe. O que se quer é. 
mais uma vez. solucionar um problema 
econômico: com a perseguição, empre
sários estrangeiros ficaram com medo 
de enviar seus funcionários para o país.

“Para a comunidade internacional, es
ses campos eram retrógrados", diz o 
cientista político australiano Kerry 
Brown. diretor do Centro de Estudos da 
China na Universidade de Svdney. "As 
empresas estrangeiras os viam como 
verdadeiras prisões.'"

Com a adoção do capitalismo pelos 
chineses, mais de 600 milhões deixaram 
a pobreza extrema desde a década de 80. 
Para que o sistema continue dando certo 
será imprescindível mudá-lo. Entre as 
prioridades está incentivar o mercado in

terno e reduzir a ineficiência do Estado, 
vista como um entrave ao crescimento. 
Os preços da água. do gás e da gasolina 
não serão mais determinados pelo gover
no e os setores ficarão abertos para a 
concorrência. “Xi quer evitar que ques
tões como a burocracia partidária sejam 
um obstáculo à implementação das re
formas'’, diz Clodoaldo Hugueney Filho, 
que foi embaixador do Brasil em Pequim 
entre 2008 e 2013. “Mas a China prova
velmente nunca será uma democracia no 
estilo ocidental.” 
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Caixa de texto
Fonte: Veja, São Paulo, ano 46, n. 48, p. 100-102, 27 nov. 2013.




