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Prestes a ultrapassar o Japão
e assumir o segundo lugar en-
tre as maiores economias do
mundo, a China não está prepa-
rada para desempenhar o pa-
pel de potência global, susten-
ta David Shambaugh, diretor
do programa sobre China da
UniversidadeGeorgeWashing-
ton e estudioso do país há 35
anos. Shambaugh iniciou em
agosto de 2009 um período de
um ano de pesquisas em Pe-
quim para seu próximo livro,
China Goes Global (“China se
Globaliza”, em tradução livre),
no qual analisará a ascensão in-
ternacional do antigo Império
do Meio. Em sua opinião, a
China será uma potência “con-
fusa”, na qual coexistirão múl-
tiplas identidades, cujos extre-
mos são a de um país em de-
senvolvimento e a de um super-
poder. Autor de várias obras
sobre a China, Shambaugh
afirma que há um exagero na
percepção da influência global
do país, que seria bem menor
do que se supõe em áreas cru-
ciais, como força militar, inves-
timentos externos e projeção
cultural.
Em entrevista ao Estado, o
professor defende a necessida-
de de o Brasil desenvolver
uma estratégia para se relacio-
nar com a China, sob o risco de
transformar-se em neocolônia
de um país que necessita quan-
tidades crescentes de recur-
sos naturais para manter seu
ritmo de expansão. Shambau-
gh esteve no Brasil duas vezes,
a última em meados do ano
passado, quando participou de
seminário promovido pelo Con-
selho Empresarial Brasil-Chi-
na. A seguir, a entrevista, con-
cedida em um café de Pequim:

Há uma mudança na maneira co-
mo a China se vê no mundo?
O resultado da crise financeira
global fez com que eles se sen-
tissem mais confiantes em rela-
ção a seu modelo de desenvol-
vimento. Eles acreditam que o
modelo ocidental deixou o
mundo à beira do colapso e a
crise confirmou suas próprias
crenças. Mas também os dei-
xou falsamente confiantes.

Por que falsamente?
Eles acreditam que o modo co-
mo fazem as coisas, com pesa-
dos subsídios e forte interven-
ção do Estado, esse misto de
economia de mercado com pre-
sença estatal, é um bom mode-
lo. Mas no fim, o excesso de in-
tervenção estatal provoca dis-
torções e acredito que os chine-
ses estão indo nessa direção.

Há quase dois anos o sr. escreveu
umartigosobredoistiposdenacio-
nalismo existentes na sociedade
chinesa, um xenófobo e agressivo
e outro confiante e cosmopolita.
Qual dos dois ganhou espaço des-
de então?
Eu escrevi o artigo pouco an-
tes da Olimpíada e esperava
que o nacionalismo confiante
fosse vencer. Ao realizar a
Olimpíada, a dignidade chine-
sa estaria restaurada e eles po-
deriam emergir no mundo co-
mo uma potência menos inse-
gura e mais cooperativa. Mas
hoje, fevereiro de 2010, tenho
de dizer que o outro nacionalis-
mo, o nacionalismo ressentido,
está vencendo.
Nos últimos meses houve uma
mudança real, que ainda está
em andamento. Desde novem-
bro nós estamos vendo atitu-
des perturbadoras do governo
chinês, em uma série de ques-
tões. Há um tipo de atitude
que não existia antes da crise.

O sr. poderia dar exemplos?
É só ler as declarações do por-
ta-voz do Ministério das Rela-

ções Exteriores, Ma Zhaoxu,
sobre o Google, venda de ar-
mas a Taiwan, cúpula de Cope-
nhague, Liu Xiaobo (dissidente
condenado a 11 anos de pri-
são), apreciação do yuan, qual-
quer tema. Eles estão usando
uma retórica bastante inflama-
da e agressiva.

Muitosdostemasqueosr.mencio-
nou estão relacionados aos EUA,
que também adotaram no último
mês posições mais agressivas em
relação à China, como o discurso
da secretária de Estado Hillary
Clinton em defesa da internet li-
vre, o anúncio da venda de armas
aTaiwaneasdeclaraçõesdopresi-
dente Barack Obama em favor da
apreciação do yuan.
Os EUA e vários outros países
vêm pedindo a valorização do
yuan há três, quatro anos. Os
chineses não estão fazendo na-
da em relação a isso. O discur-
so de Hillary não era voltado
apenas para a China. Ela esta-
va falando de valores que os
americanos consideram uni-
versais, como liberdade de ex-
pressão. Devemos parar de
acreditar em nossos valores
porque eles ferem os sentimen-
tos de 1,3 bilhão de pessoas?
Não. O problema é deles, não
nosso.

Seupróximolivrosechamará“Chi-
naGoes Global”.Como o sr. vê es-
sa China global?
Acredito que vamos ver uma
China confusa no palco mun-
dial, uma China que ainda não
está pronta para ocupar essa
posição. A ascensão foi muito
rápida e eles não estão prepa-
rados. O que vemos hoje é uma
China que ainda está muito
preocupada com seus interes-

ses nacionais em um sentido
estreito. Não é uma China que
vê a humanidade e a governan-
ça global em termos que reque-
rem soluções globais. A primei-
ra coisa que eles se perguntam
é ‘o que isso trará para nós?’.
Eles só estão interessados em
Taiwan, Tibete, crescimento
econômico e manutenção do
Partido Comunista no poder.
Se há um genocídio em país
africano ou um desastre natu-
ral, eles não pensam que é seu
dever atuar.
No livro eu argumento que a
China será uma potência con-
fusa, porque é um país com
múltiplas identidades. Uma de-
las é a Sul-Sul, a de um país
em desenvolvimento que tem
interesses semelhantes aos de
outros países em desenvolvi-
mento.
Essa é uma das razões pelas
quais o governo brasileiro está
tão interessado na China, pelo
que percebi na visita que fiz ao
Brasil. O que a China fez na
Conferência do Clima em Co-
penhague? Aliou-se com o Sul
contra os países desenvolvi-
dos. A outra identidade é a da
potência da Ásia. Há pessoas
na academia e no governo que
dizem que a China deveria dei-
xar de se preocupar com o res-
tante do mundo e se concen-
trar em sua vizinhança.
O terceiro grupo é o da política
externa das grandes potên-
cias, que defende a prioridade
do relacionamento com EUA e
Rússia. Para eles, o mais im-
portante é ter essas relações
cruciais em ordem. Essa era a
visão de Jiang Zemin (secretá-
rio-geral do Partido Comunis-
ta de 1989 a 2002), mas não é a
de Hu Jintao.

A quarta corrente é a dos glo-
balistas, que são os multilatera-
listas. Eles acreditam que a
China precisa assumir um pa-
pel mais relevante na gover-
nança e nas instituições glo-
bais, compatível com seu novo
poder. É um grupo pequeno,
mas ele existe. O último grupo
são os realistas, que são favorá-
veis a que a China atue como
uma superpotência e use todo
seu poder para moldar uma or-
dem mundial que a beneficie.
O argumento de meu livro é o
de que essas cinco visões con-
correntes coexistem na China,
o que dá uma múltipla e confli-
tante identidade ao país no ce-
nário internacional. Nenhuma
delas prevalece isoladamente,
com exceção da ideia de desen-
volvimento doméstico.
Isso também permite que a
China use essas diferentes
“personas” de acordo com
seus interesses. Em Copenha-
gue é conveniente ser um país
em desenvolvimento. No con-
fronto com os Estados Unidos
o país pode assumir o papel de
superpotência.
Sim. Cada uma dessas perso-

nalidades aparece em diferen-
tes situações. Por isso, é difícil
ter uma visão clara da China.
É o número1? É o 2, 3, 4, 5? A
resposta é: todas as opções aci-
ma.

Mas é inquestionável que a China
assumiu um papel global, não?
Outro argumento de meu livro
é que a presença da China não
deve ser superestimada. A Chi-
na tem uma presença interna-
cional pequena em três das cin-
co áreas que eu analiso no li-
vro, que são diplomacia, insti-
tuições internacionais, cultu-
ra, economia e poderio militar.
Eles são ativos na diplomacia,
estão em todos os lugares e, de
maneira geral, têm uma parti-
cipação bastante construtiva.
Nas instituições internacio-
nais, eles são mais ativos do
que costumavam ser, mas não
moldam a agenda da ONU.
Eles estão ainda reagindo a
propostas colocadas por ou-
tros países e não apresentam
iniciativas próprias.
A terceira área é a cultura, o
chamado soft power, que é vir-
tualmente inexistente. Pela de-
finição de Joseph Nye, soft po-
wer é a habilidade de fazer
com que os outros queiram o
que você quer. É um poder não
coercitivo, de atração. Ele não
tem nada a ver com o governo
e tem tudo a ver com as socie-
dades, como elas são organiza-
das, quais são seus valores e
como funcionam seus siste-
mas políticos. As pessoas que-
rem imitar outro país porque o
respeitam. Ninguém quer imi-
tar a China.
Na área econômica, é claro
que a presença comercial de-
les é imensa. Mas o investimen-
to em outros países é muito pe-
queno. No ano passado foram
US$ 95 bilhões, quase o dobro
do ano anterior. O valor está
crescendo, mas corporações
americanas investem indivi-
dualmente US$ 95 bilhões. É
muito pouco para uma econo-
mia do tamanho da chinesa.
As multinacionais da China
não são muito conhecidas e
não possuem marcas globais.
Além disso, não são verdadei-
ras multinacionais, porque
não têm um staff multinacio-
nal, não têm um board de dire-
tores multinacional, não têm
CEOs estrangeiros. Quantas
marcas chinesas possuem pro-
jeção global? Talvez elas pos-
sam ser contadas nos dedos de
uma mão.
Por fim, a presença militar glo-
bal é inexistente. A China não
tem nenhuma base no exterior
e eles dizem que não querem
ter. Eles não têm nenhuma pro-
jeção de poder fora de sua peri-
feria.

Quais são os riscos do relaciona-
mento com a China para um país
em desenvolvimento como o Bra-
sil, que possui recursos naturais
nos quais os chineses estão inte-
ressados?
O Brasil deveria analisar cada
proposta chinesa com bastan-
te cautela, tendo em vista o
seu interesse nacional. Vocês
não querem se colocar em
uma posição de neocolônia
com a China nem com qual-
quer outra potência. Faz todo
o sentido vender recursos na-
turais para desenvolver a eco-
nomia brasileira, mas os inte-
resses estratégicos do país de-
vem ser protegidos.
O governo brasileiro precisa
ter um plano estratégico para
a China. Essa foi a mensagem
final da palestra que proferi
em São Paulo em 2009. Eu de-
diquei parte dela a dizer que o
Brasil precisa desenvolver
uma capacidade doméstica pa-
ra lidar com a China. E isso
tem vários componentes: uni-
versidades, língua, inteligên-
cia, treinamento de funcioná-
rios públicos e diplomacia. ●

● É diretor do programa sobre
China da Universidade George
Washington

● Lecionou na Universidade de
Londres, foi editor do jornal
The China Quarterly, e está
escrevendo o livro China Goes
Global

Quemé:
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‘Chinanãoestáprontaparaserpotência’

MUDANÇA: “A crise fez com que a China
se sentisse mais confiante em relação
a seu modelo de desenvolvimento”

BRASIL: “O País precisa desenvolver uma
estratégia para se relacionar com a Chi-
na, sob risco de virar uma neocolônia”

● O comércio
no exterior da
China em
2009 sofreu
uma queda de
13,9% com re-
lação ao ano
anterior para
US$ 2,21 tri-
lhões e seu su-
perávit comer-
cial caiu34,2 %
no mesmo pe-
ríodo.As expor-
tações da Chi-
na em 2009
foram de
US$ 1,2 trilhão,
16% a menos
do que em
2008.

● Recentemen-
te, a China ade-
riu a institui-
ções regionais
e globais, antes
rejeitadas, as-
sumindo res-
ponsabilidades
que acompa-
nham o status
de superpotên-
cia. A China é
um dos cinco
membros do
Conselho de
Segurança da
ONU e tem po-
der de vetar
resoluções

● Apesar do
impacto da cri-
se econômica,
as exportações
do Brasil para
a China cresce-
ram 64,7% nos
primeiros qua-
tro meses de
2009, compa-
radas ao mes-
mo período de
2008. Entre
março e abril,
pela primeira
vez, a China se
tornou o maior
parceiro comer-
cial do Brasil

● A China pro-
meteu fazer
uma série de
reformas e am-
pliar o respeito
aos direitos
humanos no
país antes da
Olimpíada de
2008. Jornalis-
tas estrangei-
ros ganharam
um pouco mais
de liberdade,
por exemplo,
mas os avan-
ços foram míni-
mos.

● Os chineses
não chamam a
China de Chi-
na, mas de
Zhong-guo,
que no passa-
do era traduzi-
docomo“Impé-
rio do Meio” e
hoje significa
“País do
Meio”. Pela
maior parte de
sua história
milenar, esse
império foi o
centro do leste
asiático.

ASCENSÃO: “A China será uma potência
confusa, na qual coexistirão múltiplas
identidades”
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