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O BRASIL VÊ A CHINA
China emerge como uma nação com potencial
enorme de crescimento e com alguns aspectos

que provocam curiosidade em qualquer economista,
independentemente de sua visão teórica ou de sua
orientação ideológica”, afirma o professor Mariano

Laplane, diretor do Instituto de Economia (IE). Na
entrevista que segue, Laplane aponta os acertos da
política econômica chinesa e mostra as razões de o
Brasil ter ficado para trás na corrida do
desenvolvimento.

Jornal da Unicamp – Que tipo
de contribuição o convênio entre a
Unicamp e a SWUFE pode dar no
âmbito acadêmico?

Mariano Laplane – A prioridade do
Instituto de Economia – e, imagino, de
outras unidades – é avançar no sentido da
internacionalização da Universidade por
meio de uma maior divulgação da nossa
produção científica e de intercâmbios
com outros centros de pesquisa de pri-
meira linha. A Unicamp precisa ser re-
conhecida como uma universidade de
primeiro nível no plano mundial.

 Nesse sentido, o Instituto de Econo-
mia mantém acordos de cooperação
com várias instituições de excelência no
mundo inteiro. Este convênio com a
China é particularmente interessante
porque boa parte dos acordos que temos
são com universidades do chamado
mundo desenvolvido, sobretudo da
Europa e dos Estados Unidos.

Neste caso específico, trata-se de uma
cooperação Sul-Sul, e com um país que é
um grande desafio para a nossa compre-
ensão dos problemas do desenvolvimento.

JU – Desafio de que natureza?
Laplane – A China emerge como

uma nação com potencial enorme de
crescimento e com alguns aspectos que
provocam curiosidade em qualquer e-
conomista, independentemente de sua
visão teórica ou de sua orientação ideo-
lógica. Tanto pelas dimensões geográficas
do país e pela velocidade do seu cresci-
mento – e seu conseqüente impacto na
economia mundial –, como também pela
originalidade desse processo. Ele combi-
na mecanismos de planejamento, re-
gulação e controle administrativo dos
mercados, e também mecanismos de
mercado. O êxito dessa experiência, para
muitos economistas, seria uma utopia.

Muitos acreditavam que a interven-
ção nos mercados havia sido enterrada
depois da queda do Muro de Berlim,
com a vitória do mundo, digamos, ca-
pitalista. Eis que, menos de 20 depois,
uma nação que seguramente não é um
paradigma do livre mercado é detento-
ra de um desempenho econômico fantás-
tico, que certamente faz inveja a muitos
países da periferia e também do centro.

JU – Que avaliação o senhor faz
desse crescimento meteórico?

Laplane – Eles se encaixa perfeita-
mente no conceito de desenvolvimento.
Não é apenas um processo de expansão,
mas sim de transformação. São vários
processos de profundo impacto econô-
mico e social ocorrendo ao mesmo tem-
po: a industrialização muito rápida, a
transferência da população do campo
para cidade em grande escala, e a cons-
tituição de um mercado urbano de mas-
sa, com padrões de consumo completa-
mente novos para a sociedade chinesa,
entre outros. Ademais, registra-se um
desempenho exportador e importador
com impacto muito forte sobre a econo-
mia mundial. A China se transformou
num pólo de atração de capital que não
pode ser ignorado. O país bate recorde
atrás de recorde.

JU – Quais são, na sua opinião,
as bases dessa expansão?

Laplane – Do ponto de vista econô-
mico, o processo de industrialização e a
principal. A expansão da atividade in-
dustrial puxa o resto da economia. Ela
cria mercados e capacidade de produ-
ção, expandindo empregos, aumentan-
do a massa salarial e alimentando o
consumo. O Brasil e a América Latina
vivenciaram, em alguma escala, há coisa
de algumas décadas, um processo com
características um tanto diferentes.

JU – Quais eram essas diferen-
ças?

Laplane –A industrialização da
América Latina deu-se para dentro, res-

trita aos limites dos mercados nacionais.
Já a industrialização da China nasce na
busca de uma escala mundial, o que a
transforma não só numa fonte de ofer-
ta de produtos industrializados para o
mundo, mas também numa enorme
demandante de matérias-primas que
tem beneficiado bastante os fornecedo-
res, como é o caso do Brasil.

A força propulsora desse processo todo,
como disse anteriormente, é a indus-
trialização, o que não deixa de ser curi-
oso. É um contraste. Nós, que tivemos
uma experiência parecida – basta puxar
pela memória para constatar o potencial
de transformação que a industrialização
teve no conjunto da economia brasileira
–, achamos, em meados dos anos 90, que
não valia mais a pena ou não era mais
possível seguir esse caminho.

JU – Fomos na direção contrária.
Laplane – A idéia que prevaleceu

no Brasil foi a de que a globalização e os
mercados abertos, entre outros fatores,
tornavam muito difícil a industrializa-
ção de países na periferia. Isso foi flagran-
temente desmentido pela experiência
chinesa e de países asiáticos.

JU – Para muitos analistas, o cres-
cimento chinês não só tem um alto
custo como traz à tona as contradi-
ções da sociedade. Quais são os
maiores gargalos?

Laplane – São basicamente duas
coisas. Em primeiro lugar, há restrições
muito fortes na disponibilidade de re-
cursos naturais. A China enfrenta pro-
blemas de suprimento de alimentos, de
falta de terra cultivável, de disponibili-
dade de recursos hídricos e de geração
de energia, entre outros. Há, portanto,
um grande impacto ambiental nesse
processo todo.

Em segundo lugar, as desigualdades
sociais se acentuaram. Esse processo de
transformação vem acompanhado de
uma crescente desigualdade na distri-
buição de renda, sobretudo entre a po-
pulação do campo e da cidade. Tudo isso
seguramente faz emergir um conjunto
de problemas e de tensões que vão co-
locando limites a esse processo, sobre-
tudo nos campos social e político.

JU – E no âmbito externo?
Laplane – Como o impacto desse

crescimento é muito grande na econo-
mia mundial, a China também enfrenta
– e enfrentará – problemas nessa área.
Alguns países, por exemplo, já adota-
ram medidas protecionistas e recla-
mam da qualidade dos produtos chine-
ses. Eles se sentem ameaçados pela pre-
sença da China no mundo das finanças
e ficam preocupados com o destino que
Pequim vai dar às reservas internacio-
nais por meio das aplicações do chama-
do fundo soberano.

JU – Caso a China venha a ser a
maior potência mundial, como pro-
jeta a maioria dos especialistas, o
que pode mudar no quadro geopo-
lítico?

Laplane – Dados demonstram que
está ocorrendo um deslocamento do
eixo da economia mundial do Atlânti-
co para o Pacífico. Essa constatação não
tem a ver apenas com o fato de a China
experimentar essa ascensão. Já vinha
sendo desenhada quando o Japão pas-
sou a ser uma potência econômica no
final dos anos 70.

 Concomitantemente, quando entra
em cena um país como a China, que é
ao mesmo tempo um grande produtor
e um grande demandante por carência
de recursos naturais, é grande o impacto
sobre os preços relativos. O valor dos
recursos naturais é reavaliado em razão
da demanda chinesa. O aumento dos
preços das commodities é um exemplo.

Por outro lado, isso tem um efeito
contrário sobre os preços dos produtos

manufaturados. A manufatura chine-
sa deprime os preços em razão do au-
mento da oferta mundial. Há, portan-
to, uma mudança de preços relativos
muito acentuada.

JU – E no plano das finanças?
Laplane – Ocorre também uma

mudança. É notável, nesse contexto, a
simbiose do funcionamento das econo-
mias chinesa e americana. A China atua
como financiadora a partir dos supe-
rávits comerciais que tem com os Esta-
dos Unidos, sendo a principal fonte de
recursos para financiar o déficit norte-
americano.  Ao mesmo tempo, ela se
transforma numa base de produção de
ofertas de produtos baratos para alimen-
tar o consumismo nos EUA. Essa sim-
biose terá seguramente conseqüências
por muitas décadas.

JU – E no campo militar? O senhor
acha que a disputa pela hegemonia
pode resultar em conflitos?

Laplane – Espero que não. Quem
imaginava que, depois do colapso do
socialismo – e, particularmente, da U-
nião Soviética –, o mundo do ponto de
vista geopolítico teria uma única super-
potência global, os Estados Unidos,
constatou, menos de 20 anos depois, que
as coisas mudaram bastante. Estrategis-
tas americanos e chineses seguramen-
te já fazem jogos de guerra simulados,
imaginando qual o poder de pressão
que cada país tem em relação ao outro.

Os gastos do programa de defesa
chinês, embora ainda representem uma
pequena parcela dos gastos norte-ame-
ricanos, já são expressivos. São impres-
sionantes, nesse contexto, os projetos
destinados ao desenvolvimento de tec-
nologia militar e da atualização de ar-
mamentos. É lógico que tudo isso
muda a relação de forças. Acredito que
a diplomacia terá um peso cada vez
mais importante.

JU – Sob uma perspectiva com-
parativa, por que na sua opinião a
China cresceu tanto e o Brasil per-
maneceu praticamente estagnado
nas últimas duas décadas?

Laplane     – Essas trajetórias tão dife-
rentes partem de dois diagnósticos mui-
to distintos sobre quais eram as oportuni-
dades e as ameaças que existiam para os
países da periferia ao longo das mudan-
ças na economia mundial, que foram
deflagradas no início da década de 90.

A avaliação que acabou predominan-
do no Brasil era a de que, nesses merca-
dos abertos e mais fluidos – do comér-
cio e dos fluxos de capital –, as melhores
chances para o país estavam na explo-
ração das suas vantagens como forne-
cedor de recursos naturais. O agrone-
gócio e a mineração são exemplos em-
blemáticos dessa opção.

 Pensávamos que tínhamos desvan-
tagens no âmbito das atividades indus-
triais de transformação mais sofistica-
das e avançadas. Imaginávamos que di-
ficilmente conseguiríamos reproduzir
o sucesso coreano e japonês, com níveis
de produtividade equivalentes ao do
chamado mundo desenvolvido.

Tínhamos a percepção de que o me-
lhor que o mundo globalizado nos ofe-
recia era captar dinheiro barato, atrair
capitais, para financiar importações.
Acreditamos que a melhor forma de
desenvolver a economia brasileira era
reproduzir, da maneira mais fiel possí-
vel, as instituições de mercado que vigo-
ravam então, particularmente no mo-
delo anglo-saxão.

Seguimos a cartilha do Banco Mun-
dial, a cartilha do BID, a cartilha do
Fundo Monetário...

JU – A aposta mostrou-se equi-
vocada.

Laplane – Sem dúvida. Os chine-
ses, por exemplo, partiram de outro

diagnóstico. Eles viram, nesse mundo,
oportunidades onde nós vimos amea-
ças, e ameaças onde o Brasil enxergava
oportunidades. A China conseguiu a-
proveitar da globalização o que ela ofe-
recia de bom para o país. Eles atraíram
investimento para fortalecer a própria
indústria, lançando-se como exportado-
res, ganhando escala. As empresas na-
cionais estatais saíram fortalecidas, fo-
ram transformadas em grandes con-
correntes mundiais.

Eles viram a contribuição potencial da
atração de capitais, como forma de pros-
pecção de tecnologia, mas a regularam
em fóruns seletivos. Forçaram o inves-
tidor estrangeiro a se aliar às empresas
chinesas, transferindo tecnologia, fa-
zendo joint ventures. Até as empresas
brasileiras que investiram na China ti-
veram de passar por esse processo. Mas
os chineses apostaram sobretudo na
indústria, talvez até pela sua escassez de
recursos naturais.

O Brasil poderia ter feito a mesma coi-
sa. Tínhamos muitas indústrias. Entre-

tanto, como disse anteriormente, predo-
minou aqui o diagnóstico que o melhor
que o mundo globalizado oferecia eram
as finanças para financiar o consumo.
Já os chineses viram que a indústria era
imprescindível para transferir milhões
de pessoas do campo para a cidade,
aumentar a renda per capitã – passan-
do de padrões de consumo próximos da
subsistência para patamares mais sofis-
ticados – e aumentar o bem estar da
população. As conseqüências estão aí.

Se o Brasil tivesse crescido metade do
que a China cresceu nos últimos 25 anos,
a cara do país seria diferente. A popula-
ção teria outras condições de vida. Al-
guns dos problemas que nos desespe-
ram, entre os quais a desigualdade e a
violência, teriam sido minimizados.

JU – Que lições o Brasil pode tirar
do exemplo chinês?

Laplane – A principal delas é a ne-
cessidade e a obrigação de ser criativo.
Não podemos copiar soluções, acredi-
tando que a cartilha dos países desenvol-

“A

Zona central da cidade de Chengdu, cuja região metropolitana abriga
10 milhões de habitantes: símbolos da modernidade numa sociedade milenar


