
Avisita do presidente ch inês 
Hu Jintao a Washington mu

dou pouco o relacionamento torto 
entre americanos e chineses. O que 
temos é um sistema que metodica
mente transfere empregos america
nos, tecnologia e poder financeiro 
à China, em troca de apoio apenas 
modesto a importantes metas geo
políticas dos Estados Unidos: a su
pressão dos programas de armas 
nucleares do Irã e da Coreia do Nor
te. Autoridades americanas agem 
como se não houvesse muito a fazer. 

É verdade que Estados Unidos 
e China têm enormes interesses co
muns. O comércio de duas mãos 
(agora em cerca de US$ 500 bilhões 
anuais) pode oferecer bens de con
sumo de baixo custo a americanos e 
gêneros alimentícios e manufaturas 
avançadas a chineses. Mas as metas 
da China e da América diferem ra
dicalmente. Os Estados Unidos que
rem alargar a ordem internacional 
do pós-Segunda Guerra, baseada 
em comércio mutuamente vantajoso. 
Em contraste a isso, a China persegue 
uma nova ordem global na qual ela 
precisa vir em primeiro lugar - uma 
ordem na qual ela subsidia exporta
ções, controla importações essenciais 
(petróleo, comida, minerais) e exige a 
transferência de tecnologia avançada. 

Naturalmente, os Estados Uni-, 
dos se opõem a esse tipo de sistema, 
mas é para onde estamos apontados. 
Objetivos conflitantes se sobrepõem 
a interesses compartilhados. A come
çar por distorções comerciais. O New 
York Times recentemente relatou que a 
Evergreen, uma fabricante de painéis 
solares, está fechando sua fábrica em 
Massachusetts, mudando a produ
ção para uma joint venture na China 
e demitindo 800 trabalhadores nos 
Estados Unidos. Apesar da ajuda de 
US$ 43 milhões do Estado, o CEO da 
Evergreen disse que os subsídios da 
China são grandes demais para se 
abrir mão. Assim subsidiada, a pro
dução de painéis solares chineses 

cresceu 50 vezes de 2005 a 2010. A 
subvalorização da moeda chinesa, o 
renminbi, em 15% ou mais, aumenta 
a vantagem. Empregos migram para 
a China de fábricas nos Estados Uni
dos, na Europa e no resto do mundo. 

Considere, em seguida, a trans
ferência de tecnologia. Grandes fir
mas multinacionais querem estar 
na China, mas o custo de fazê-lo é, 
frequentemente, a perda de tec
nologia importante por meio de 
acordos de licenciamento exigidos, 
joint ventures obrigatórias, enge
nharia reversa ou completo roubo. 
Empresas de software americanas 
estimam que de 85% a 90% de seus 
produtos na China são pirateados. 

Os presidentes Obama e Hu 
trocaram promessas insignifican
tes de "cooperação". A dificuldade 
prática é ser mais duro sem detonar 
uma guerra comercial que enfra
queça a recuperação global. Mes
mo assim, é possível fazer alguma 
coisa. O Tesouro poderia marcar a 
China como manipuladora de mo
eda, o que ela claramente é. O go
verno poderia se mover com mais 
força contra os subsídios chineses. 
A passividade americana encoraja 
a nova ordem mundial chinesa. 
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