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A China segura US$ 2,4 trilhões em capital estrangeiro, maior estoque de qualquer país no 
mundo (o Japão vem em segundo, com US$ 1 trilhão). Mas essa benesse vem com uma 
grande dor de cabeça: onde os oficiais do Partido Comunista Chinês estacionam esse dinheiro? 
 
Banqueiros internacionais estimam que aproximadamente dois terços das reservas chinesas 
foram investidas em ativos do dólar. Em outras palavras, a China é dona de um grande naco 
da cada vez maior dívida dos Estados Unidos. Essas reservas chinesas têm ajudado a suportar 
a economia chinesa ao permitir que os americanos impulsionem o endividamento do 
consumidor ao comprar mais bens chineses do que realmente precisam. 
 
Um momento de verdade ameaça este relacionamento econômico codependente e, 
ultimamente, disfuncional. Primeiro, há limites de quantos trilhões de dólares a China pode 
colocar em dívidas do Tesouro dos Estados Unidos. Afinal, caso o dólar se deteriore, a China 
não quer ter muitos ovos na cesta dos Estados Unidos. 
 
Mas, com tanto capital, as opções são limitadas. Banqueiros chineses compraram mais títulos 
denominados em euro, sem dúvida reconhecendo que, apesar da fragilidade da economia na 
zona do euro, os exportadores chineses também precisam que consumidores europeus 
continuem comprando seus bens. Mas a realidade é que nem o euro nem o iene conseguem 
absorver as reservas chinesas de capital estrangeiro. 
 
É pouco surpreendente, então, que os oficiais chineses tenham começado a procurar 
possibilidades de investimento mais diversos e lucrativos pelo mundo. Enquanto nos tornamos 
familiares com o interesse ardente da China em recursos naturais, estamos menos 
familiarizados com outros tipos de investimentos chineses, incluindo a aquisição irrestrita de 
companhias estrangeiras. Nesse aspecto, os Estados Unidos ainda não se mostraram um 
ambiente hospitaleiro aos investimentos chineses. 
 
As coisas começaram pobremente em 2005, quando a China National Off-Shore Oil 
Corporation tentou comprar a Unocal. Mesmo que quase todo o petróleo produzido pela Unocal 
fosse acabar no mercado mundial em vez de ir para a China, o nervoso Congresso americano 
garantiu que a Unocal havia sido vendida para a “de casa” Chevron. 
 
A falha do acordo com a Unocal deixou um legado de amargor. Então, é pouco surpreendente 
que os receosos investidores chineses sejam precavidos sobre fazer esforços maiores nos 
Estados Unidos. Os lances recentemente fracassados da Huawei pela 2Wire e pela Motorola 
apenas ressuscitarão esse amargor. 
 
Um caso similar ao da Unocal veio à tona este verão. O Anshan Iron and Steel Group, uma 
estatal chinesa, tentou comprar 20% da Steel Development, do Mississipi, para montar uma 
fábrica de barras de aço nos Estados Unidos. Notícias do acordo pendente levaram 50 
representantes dos produtores de aço no Congresso a escrever uma carta ao secretário do 
tesouro, Timothy Geithner, pedindo uma investigação sobre a ameaça que esse acordo 
representava à segurança nacional dos Estados Unidos e aos empregos dos americanos. 
 
Embora as relações com os EUA tenham melhorado, a República Popular está longe de deter 
confiança. Na verdade, ainda não está claro aonde a evolução chinesa nos levará, então seria 
ingênuo dos líderes americanos supor que as intenções da China serão sempre amigáveis e 
construtivas, ou que os dois países estão inevitavelmente destinados a aproximar-se. 
 
Todavia, este recente desprezo pelos esforços chineses para investir nos EUA vem em um 
tempo em que o país pobre em capital e escasso em empregos (o desemprego supera 10%) 
poderia beneficiar-se de mais receptividade a investimentos da China, rica em capital. 
 
Considere alguns fatos. De acordo com o The Wall Street Journal, desde dezembro de 2007, os 
EUA perderam 16% de seus empregos em fábricas (muitos para a China), deixando o setor 



com a menor quantidade de trabalhadores desde antes da II Guerra Mundial. Dos 
trabalhadores ainda no setor privado, quase 5%, ou 5,5 milhões, são empregados por 
companhias globais com sedes fora do país. As mesmas companhias pagam salários maiores 
que as americanas e somam 11,3% do investimento de capital nos EUA e 14,8% da pesquisa e 
desenvolvimento no setor privado do país. 
 
Dito isso, alguém pode pensar que o governo dos EUA cortejaria ativamente investimentos 
chineses, não os afastando desnecessariamente. Se oficiais americanos não começarem a 
reconhecer as realidades do mundo globalizado de hoje, os EUA podem involuntariamente (e 
autodestrutivamente) se acharem cortados dos novos tipos de investimento estrangeiro que 
são gravemente necessárias para revitalizar os setores de fabricação e infraestrutura. 
 
A amarga realidade é que os EUA e a “velha Europa” recentemente chegaram perto de se 
tornarem “países em desenvolvimento”. Pode ser algo doloroso de reconhecer, mas a cota de 
investimento mundial nos Estados Unidos é a metade do que era há duas décadas. Se a 
administração Obama e os oficiais da União Europeia não puderem descobrir a mistura correta 
entre engajamento econômico e proteção à segurança nacional, o capital vindo da China 
acabará em outro lugar. Essa estratégia enfraquecerá os Estados Unidos e a União Europeia. 
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