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JAPONESA

3,6 mil
é o número de sushis que são
capazes de fazer por hora os
“robôs” da empresa japonesa
Suzumo, apresentados nesta
semana na Expo Mundial de
Comidas e Bebidas de Tóquio.
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Como Pequim rouba os
segredos americanos
Hackers tiram competitividade de empresas dos EUA
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AcomunidadedeBuford,noEsta-
do de Wyoming, foi vendida por
US$ 900 mil em um leilão, na
quinta-feira. Dois vietnamitas ar-
remataram a localidade, cujo lan-
ce mínimo foi estabelecido em
US$ 100 mil. O ex-dono, Don
Sammons,tornou-se o únicoresi-

dente do local – que chegou a ter
2 mil habitantes – em 2007, quan-
do o filho saiu de casa.

REUTERS

Uma rara visão dos
atritos China-EUA
Sem cair na ladainha nacionalista de Pequim, analista chinês com fontes nos dois países
foge da conversa oficial de cooperação mútua e lança visão crua da relação binacional
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O s altos escalões do go-
verno chinêsveem ca-
da vez mais a compe-
tição entre os EUA e a
China como um jogo
em que tudo que um
ganha o outro perde

na mesma proporção, em que a China
aparece como provável vencedora no
longo prazo se a economia e o siste-
ma político doméstico americanos
continuarem cambaleando, segundo
um influente analista político chinês.

A China vê os EUA como uma po-
tência decadente, mas acredita, ao
mesmo tempo, que Washington está
tentando contra-atacar para minar, e
mesmo barrar, o crescimento econô-
mico e militar que apontam para a
China se tornar o país mais poderoso
do mundo. A avaliação é do analista
Wang Jisi, coautor de Addressing
U.S.-China Strategic Distrust (Para
enfrentar a desconfiança estratégica
EUA-China, em tradução livre), uma
monografia publicada nesta semana
pela Brookings Institution em Wa-
shington e o Instituto de Estudos Es-
tratégicos e Internacionais da Univer-
sidade de Pequim.

Wang, que tem uma visão de den-
tro da política externa chinesa pelos
cargos que ocupou em conselhos con-
sultivos do Partido Comunista Chi-
nês e do Ministério de Relações Exte-
riores, contribuiu com uma avaliação
da política chinesa ante os EUA. Ken-
neth Lieberthal, diretor do Centro pa-
ra Estudos Chineses John L. Thorn-
ton da Brookings e um ex-membro
do Conselho de Segurança Nacional
durante a presidência de Bill Clinton,
complementa o livro com a avaliação
da atitude de Washington ante a Chi-

na.
Numa conclusão conjunta, os auto-

res dizem que o nível de desconfiança
estratégica entre os dois países se tor-
nou tão corrosivo que, se não for corrigi-
do, os países correm o risco de se tornar
antagonistas abertos.

Os EUA não são mais vistos como
“tão admiráveis, nem são confiáveis, e
seu exemplo ao mundo e suas recrimina-

ções à China deveriam, portanto, ser re-
lativizados”, escreve Wang da visão ge-
ral da liderança chinesa.

Em contraste, a China tem uma auto-
confiança crescente em seus progres-
sos econômicos e militares, particular-
mente a redução da diferença de poder
desde o início da guerra do Iraque. Em
2003, ele argumenta, o produto interno
bruto dos EUA era oito vezes maior que

o da China. Hoje, é menos de três vezes
maior.

A escrita franca de Wang é chocante
em razão da influência e do acesso que
ele tem, tanto em Washington como
em Pequim. Wang, reitor da Escola de
Estudos Internacionais na Universida-
de de Pequim e professor convidado na
Universidade de Defesa Nacional do
Exército de Libertação Popular, tem
amplo acesso a dirigentes políticos
americanos influentes, o que faz dele
um depósito incomum de informações
sobre o pensamento de ambos os paí-
ses. Wang disse que não buscou aprova-
ção do governo chinês para escrever o
estudo, nem consultou o governo so-
bre ele.

É bastante raro um analista chinês
que não faça parte da estridente la-
dainha nacionalista livrar-se da conver-
sa oficial de cooperação mútua tanto
dos EUA como da China.

Tanto Wang como Lieberthal argu-
mentam que, por baixo da superfície,
ambos os países veem perigos profun-
dos e motivações ameaçadores nas polí-
ticas do outro. Wang escreve que a lide-
rança chinesa, respaldada pela mídia no-
ticiosa doméstica e o sistema educacio-
nal, acredita que chegou a vez da China
no mundo. Os EUA é que estão “no lado
errado da história”. O tempo de “man-
ter um perfil baixo”, uma expressão
cunhada pelo líder chinês Deng Xiao-
ping em 1989, e mantido até agora pelo
presidente de saída, Hu Jintao, acabou,
adverte Wang.

“Agora é uma questão de quantos
anos, e não quantas décadas, até a China
substituir os EUA como a maior econo-
mia do mundo”, acrescenta.

Os êxitos financeiros da China, a co-
meçar pela travessia da crise financeira
asiática de 1998 e a crise financeira glo-
bal de 2008, a realização de eventos co-
mo os Jogos Olímpicos de Pequim de
2008 e a Expo Xangai em 2010, contras-
tam com o déficit “alarmante”, a recupe-
ração econômica morosa e a política do-
méstica polarizada dos EUA, diz Wang.
Ele não trata de frente do poderio muito
superior dos EUA em armamento mili-
tar. Mas observa que Pequim desenvol-
veu tecnologia espacial, de foguetes e
sistemas sofisticados de armas sem “os
EUA ou a ordem mundial liderada pelos
americanos”.

Em face dos pontos fortes da China, e
dos temores de que os EUA serão desalo-
jados de sua posição de primazia mun-
dial, Washington está envolvido em ati-

vidades que incluem o aumento da
espionagem por aviões e navios ame-
ricanos ao longo de fronteiras da Chi-
na, o que irrita os chineses, particular-
mente seus militares, escreve Wang.

A promoção de direitos humanos
na China por organizações não gover-
namentais com respaldo americano
é vista como um esforço para “ociden-
talizar” o país e solapar o Partido Co-
munista, uma posição que o país não
tolerará, diz ele.

O fato de a China estar cada vez
mais confiante de que prevalecerá no
longo prazo contra os EUA é susten-
tada, em parte, pela avaliação que Lie-
berthal faz da política americana pa-
ra com a China. Lieberthal cita desco-
bertas da inteligência americana
com base em discussões internas en-
tre autoridades chinesas influentes
de que essas autoridades assumem
uma forte “abordagem soma zero”
quando discutem questões direta e
indiretamente associadas às rela-
ções sino-americanas.

Por serem comunicações privile-
giadas não destinadas ao consumo
público, as autoridades americanas
as interpretam como “particularmen-
te reveladoras dos ‘reais’ objetivos da
China”, ele escreve.

Por sua vez, as agências de aplica-
ção da lei americanas veem um au-
mento alarmante da contraespiona-
gem e de ciberataques chineses con-
tra os EUA conduzidas, segundo elas,
pelas autoridades chinesas para reco-
lher informações de interesse nacio-
nal.

Num seminário na semana passa-
da na Universidade Tsinghua em Pe-
quim, onde a Brookings financia um
centro de estudos, Lieberthal disse
que havia uma crença crescente em
ambos os lados de que os dois países
se tornariam “antagônicos em 15
anos”.

Isso significaria grandes despesas
militares por ambos para se dissuadi-
rem mutuamente e pressionarem ou-
tros países a tomar partido. “O pior
caso é que isso poderá acarretar um
verdadeiro conflito armado, embora
esse não seja, de maneira alguma,
consequência necessária do antago-
nismo mútuo”, disse Lieberthal nu-
ma entrevista. / TRADUÇÃO DE CELSO M.
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A empresa de videogames Eletro-
nic Arts tem sido criticada por
entidades conservadoras dos
EUA por incluir conteúdo gay
em seus recentes lançamentos.
A Associação Americana de De-
cência diz que a empresa favore-
ce “extremistas homossexuais”.

Conservadores criticam
games com conteúdo gay

HUFFINGTON POST

Mati Levy dirigia seu táxi em
Cheddar, na Grã-Bretanha, quan-
do seu nariz começou a coçar.
Um espirro o fez perder o contro-
le e bater o veículo em um monu-
mento de 500 anos, que foi par-
cialmente destruído. “Quando
cheguei em casa, chorei.”

Monumento de 500 anos
é destruído ‘por espirro’

DAILY MAIL

A Justiça chinesa acusou cinco
pessoas de lesão intencional no
caso do adolescente Wang, de 17
anos, que vendeu um rim para
comprar um iPhone e um iPad. O
rapaz recebeu 22 mil iuanes (cer-
ca de R$ 6,3 mil) pelo órgão e ago-
ra sofre de insuficiência renal.

Cinco são indiciados por
troca de rim por iPad

Vilarejo americano é
vendido por US$ 900 mil

Nos dois últimos meses,
funcionáriosde alto es-
calão do governo e es-
pecialistas do setor pri-
vado desfilaram dian-
te do Congresso e des-

creveram em termos alarmantes
uma ameaça silenciosa: ciberataques
realizados por governos estrangei-
ros. Robert S. Mueller III, diretor do
FBI, a polícia federal americana, dis-
se que esses ataques em breve substi-
tuiriam o terrorismo como a preocu-
pação principal da agência. Hackers
estrangeiros, em particular da China,
penetram nos computadores de em-
presas americanas e roubam quanti-
dades enormes de dados valiosos e
propriedade intelectual.

Não é difícil imaginar o que ocorre
quando uma empresa americana pa-
ga por pesquisa e uma empresa chine-

sa consegue os resultados de graça. Isso
destrói sua vantagem competitiva.
Shawn Henry, ex-diretor-assistente exe-
cutivo do FBI, disse ao Congresso há
duas semanas que uma empresa ameri-
cana teve todos os seus dados de um
programa de pesquisa de 10 anos e US$ 1
bilhão copiados por hackers em uma
noite.

O general Keith B. Alexander, chefe
do Cyber Command das forças milita-
res, qualificou o roubo digital contínuo,
desenfreado, de “a maior transferência
de riqueza da história”.

Entretanto, o mesmo Congresso que
ouviu todos esses testemunhos pertur-
badores está atolado em discordâncias
sobre um projeto de lei de ciberseguran-
ça que não faz muito para enfrentar o
problema da ciberespionagem chinesa.
O projeto, que estabeleceria padrões de
cibersegurança não compulsórios para

o setor está atolado em disputas ideoló-
gicas.

O senador John McCain, que o consi-
dera uma forma de regulamentação des-
necessária, propôs um projeto alternati-
vo que não trata de ciberdefesas inade-
quadas de companhias que rodam ele-
mentos de infraestrutura nacional. Co-
mo o Congresso parece incapaz e sem
vontade de enfrentar a ameaça, o Poder
Executivo precisa fazer alguma coisa pa-
ra impedi-la.

No passado, agentes do FBI estaciona-
vam do lado de fora dos bancos que con-
sideravam prestes a ser roubados e des-
sa forma capturavam os ladrões e o sa-
que quando eles saíam. Capturar os la-
drões no ciberespaço não é tão fácil,
mas capturar o saque é possível.

O general Alexander testemunhou na
semana passada que sua organização
viu um ataque de fora que pretendia rou-
bar arquivos sensíveis de um fabricante
de armas americano. O Pentágono ad-
vertiu a companhia, que teve de agir por
conta própria. O governo não interveio
diretamente para barrar o ataque por-
que nenhuma agência federal acredita
que tem hoje a autoridade ou a missão
de fazê-lo.

Interceptação. Com a autorização
apropriada, o governo dos Estados Uni-
dos poderia impedir os arquivos que es-
tão sendo roubados de chegarem aos
hackers chineses. Se agências do gover-
no fossem autorizadas a criar um gran-
de programa para interceptar dados rou-
bados que estão saindo do país, elas po-

deriam reduzir drasticamente o roubo
atual no atacado de segredos corporati-
vos americanos.

Muitas companhias nem sabem quan-
do estão sendo invadidas. Segundo os
testemunhos ao Congresso da semana
passada, 94% das companhias servidas
pela empresa de segurança de computa-
dores Mandiant não tinham conheci-
mento de estarem sendo invadidas. E
embora a Securities and Exchange Com-
mission (SEC, que normatiza ativida-
des da bolsa) insista para as empresas
revelarem quando forem vítimas de ci-
berespionagem, a maioria não o faz. Al-
gumas, entre as quais Sony, Citibank,
Lockheed, Booz Allen, Google, EMC e a
Nasdaq, admitiram ter sido vítimas. Os
National Laboratories, do governo, e
centros de pesquisa com financiamen-
to federal também foram invadidos.

Por temor de que o monitoramento
do governo seja visto como uma cober-
tura para a bisbilhotice ilegal e a viola-
ção da privacidade dos cidadãos, o go-
verno de Barack Obama nem mesmo
tentou desenvolver uma proposta para
localizar e barrar a espionagem indus-
trial em geral. Ele teme uma reação nega-
tiva dos defensores de direitos à privaci-
dade e da liberdade na internet que não
querem o governo monitorando o tráfe-
go na internet. Outros no governo te-
mem também prejudicar as relações
com a China. Algumas autoridades re-
ceiam até que enfrentar a China possa
desencadear ataques paralisantes à vul-
nerável infraestrutura controlada por
computadores dos Estados Unidos.

Com sua inércia, porém, Washing-
ton está efetivamente preenchendo
os requisitos de pesquisa da China
enquanto ajuda a tirar trabalho de
americanos. Obama precisa enfren-
tar a ciberameaça e ele nem mesmo
precisa de uma nova autoridade do
Congresso para tal.

Pela autoridade da Alfândega, o De-
partamento de Segurança Nacional
poderia inspecionar o que entra e sai
dos Estados Unidos pelo ciberespa-
ço. A Alfândega já busca a pornogra-
fia infantil online que cruza fronteira
virtuais. E pela Lei da Inteligência, o
presidente poderia emitir um decre-
to autorizando agências a monitorar
o tráfego na internet fora dos Esta-
dos Unidos e reaver arquivos sensí-
veis roubados no território america-
no.

E isso sem pôr em risco os direitos
à privacidade dos cidadãos. Aliás,
Obama poderia construir proteções
como nomear um defensor privado
com poderes que poderia barrear
abusos ou qualquer atividade que fos-
se além de impedir o roubo de arqui-
vos importantes.

Se o Congresso não agir para prote-
ger as empresas dos Estados Unidos
das ciberameaças chinesas, o presi-
dente Obama deveria fazê-lo. /
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




