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China III - de Estado comunista
centralizado a socialismo de mercado e
a capitalismo autoritário de resultados
(Consenso de Pequim)
Mao Tsé Tung, um dos principais fundadores da
República Popular da China e considerado o grande
“timoneiro” de um país comunista de economia integralmente planificada, foi sucedido em 1970 por Deng
Xiaoping, presidente que, na década de 1980, instalou
o chamado “socialismo de mercado” e colocou a China
entre os gigantes econômicos do mundo contemporâneo. Em 2009, sob a presidência de Hu Jintao, o
regime político-econômico da China voltou-se para
um capitalismo autoritário de resultados (“Consenso de
Pequim”).1

A China continua a surpreender: após a morte de Mao,
o país pobre, durante séculos dilacerado por guerras
e lutas internas, foi transformado por Deng Xiaoping
(entre 1978 e 1980) em comunismo de mercado. E
agora, Hu Jintao acaba de adotar pragmaticamente
um “capitalismo autoritário de resultados” com o objetivo de “melhorar a sociedade chinesa” e, ao mesmo
tempo, encontrar respostas rápidas às turbulências da
globalização econômica e aos desafios de crescimento
de um país que está se emparelhando aos EUA.
Sabe-se, ainda, que dificilmente os ideais de Mao
Tse-Tung e as imposições da Revolução Cultural e do
Estado autoritário resistiriam às mudanças de hábitos
de consumo decorrentes da explosão da produção em
um país de quase 1 bilhão e 400 milhões de pessoas
e um território continental de cerca de 9 milhões e
meio de km 2 .

Realmente, cabe ao Comitê Permanente do PCC (ou
Politburo, composto por nove membros não eleitos e
selecionados mediante prévia e rigorosa investigação): escolher o presidente da República Popular e
controlar tudo, desde o Comitê Militar, Conselho de
Estado, Congresso Nacional do Povo (ou Parlamento,
com cerca de 3 mil delegados de províncias, regiões
autônomas, municipalidades e Forças Armadas), até
os sistemas de produção, distribuição, transporte,
comunicação, educação, prestação de serviços, saúde,
entre outros.

Entretanto, para se avaliar o processo das recentes mudanças econômicas na China é necessário entender,
de um lado, a cultura chinesa e a dominação política
do PCC e, de outro, as pressões de uma crescente
produção quase totalmente voltada à exportação, mas
que, atualmente, também se dirige para um crescente
consumo interno.

Em apenas 60 anos de existência desse modelo político-econômico-administrativo centralizado e autoritário, a China sobreviveu a sérios problemas internos

Aliás, era inevitável a explosão do consumo interno
na China devido, em primeiro lugar, ao aumento do
trabalho e da renda per capita da população como
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Jamais se acreditaria, à época em que Mao Tsé Tung
fundou a República Popular da China (1949), que um
Estado comunista autoritário pudesse adotar uma
estrutura híbrida de capitalismo e comunismo sob a
direção de um partido único – o PCC, Partido Comunista Chinês, de competência ilimitada e intolerante
a oposições e dissidências.

(inclusive fracassos como o Grande Salto Adiante e
a Revolução Cultural) e a sérios problemas externos
(como a Guerra Fria, de 1945 a 1991, e a implosão da
URSS e seus satélites).
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decorrência da grande expansão da produção para
exportação; em seguida, à estratégia político-estatal
de conexão da economia nacional à economia mundializada; e, por último, à retração das importações
em decorrência das turbulências econômicas nos
principais países importadores da China (como a crise
financeira que, em 2007, começou nos EUA, o coração
do capitalismo mundial, e logo atingiu os países mais
ricos da União Europeia).
Então, os especialistas em China insistem no fato de
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que o “consumismo conspícuo” partiu de cima para
baixo como uma estratégia política de autodefesa do
Estado diante da recessão mundial, já que é ele o maior
proprietário ou acionista de tudo − terras, empresas,
fábricas, indústrias, bancos, instituições financeiras,
transporte etc.
Ainda com o objetivo de manter seu acelerado ritmo de crescimento e de atenuar os impactos das
recessões no mundo globalizado, a atual política
de Pequim vem diversificando as reservas internacionais do país (as maiores do mundo, com mais de
US$ 2 trilhões), reduzindo as compras de títulos do
governo americano e migrando para investimentos
reais, como petróleo e minério de ferro. Assim, recentemente, o CIC (China Investment Corporation),
fundo soberano do governo chinês, realizou investimento superior a US$ 500 milhões em papéis da
companhia brasileira Vale do Rio Doce − uma das
maiores aplicações realizadas por Pequim em Bolsa
de Valores nos EUA.
O atual aumento e diversificação do consumo chinês
pode ser acompanhado estatisticamente, segundo
informações do New York Times: em 2010, os chineses
compraram mais automóveis (cerca de 12,8 milhões)
do que os americanos (10,3 milhões); o sistema bancário chinês financiou quase 25% dos veículos vendidos
em 2009 (cerca de 40% a mais do que em 2008); o movimento de cartões de crédito expandiu cerca de 50%
em 2008; no setor de informática, também o número
de unidades de eletrônicos vendidos foi maior na
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China do que nos EUA devido ao aumento geral do
consumo de aparelhos domésticos, objetos pessoais,
joias, roupas, calçados, cosméticos, móveis e outros,
inclusive instrumentos musicais e obras de arte.
Especula-se, entretanto, sobre a difícil continuidade,
a longo prazo, dessa instável situação em que os EUA
são consumidores e importadores de mercadorias,
enquanto a China é sua “supridora” de manufaturados e “financiadora” de seu notável déficit por meio,
sobretudo, da maciça compra de títulos do Tesouro
dos EUA.
Aliás, os prognósticos sinalizam que a China deverá
voltar a crescer por volta de 12% ao ano entre 2010
e 2011; então, provavelmente não continue colocando suas reservas prioritariamente nos EUA (o que é
grave, ainda que esse país não continue aumentando
suas dívidas internas e externas no elevado ritmo
atual).
E se para o Brasil, grande fornecedor global de commodities, é auspiciosa a notícia da retomada do forte
ritmo de crescimento da China, para o mundo as
perspectivas são sombrias, sobretudo se a produção e
o consumo continuarem imitando o modelo dos EUA
e do mundo rico ocidental.
O que acontecerá se a superpopulosa China repetir os
atuais padrões de produção e de consumo dos EUA?
Como será a reação da deusa Gaia2 diante do rápido
esgotamento dos recursos naturais e do desequilíbrio
induzido pelas necessidades crescentes de bilhões de
seres humanos consumistas? Como ficará a relação
entre os seres humanos, a natureza e as outras formas
de vida do planeta Terra?
Aliás, segundo previsão do biólogo norte-americano
Edward Osborne Wilson, no início deste século 21,
seriam necessários mais quatro planetas como a Terra
para atender à fantástica demanda atual de alimentos
e de recursos naturais pela China e seus emergentes
vizinhos asiáticos.

1 Analistas internacionais comparam o Consenso de Washington e o Consenso de Pequim salientando que o primeiro
era mais um “manual geral” feito por banqueiros para atrair
investimentos dos bancos, enquanto o segundo considera as
peculiaridades geopolíticas da China e procura “melhorar a
sociedade chinesa” pela combinação de Estado autoritário e
concorrência econômica capitalista.
2 A Vingança de Gaia, do cientista inglês James Lovelock

(da NASA, nos anos 60), considera a Terra um organismo
com capacidade de se manter saudável desde que tenha
compromisso com todas as formas de vida e não apenas
com o homem. Para Hesíodo, Gaia, Géia ou Ge, a deusa
da Terra, era a segunda divindade nascida após o Caos e
com enorme potencialidade geradora. Mas foi rompida
a capacidade autorreguladora do sistema de Gaia com o
aquecimento global, devido, sobretudo, às atividades de
produção de alimentos para 6 bilhões de pessoas.

(*) Professora Emérita da FEA-USP, economista e advogada.
(E-mail: dbpinho@uol.com.br).
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