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A China perdeu a boa vontade
de governos ocidentais e elevou
ao máximo a desconfiança de
multinacionais em relação ao
país, graças a táticas que contor-
nam as regras da Organização
Mundial do Comércio (OMC) e
a políticas industriais que esti-
mulam o roubo de tecnologia
estrangeira. “Os negociadores
comerciais dos Estados Uni-
dos e da Europa estão fartos e
eu vejo conflitos à frente”, diz
James McGregor, consultor,
empresário e escritor que vive
há 25 anos no país.

Ex-presidente da Câmara
Americana de Comércio na
China, ele acaba de lançar o li-
vro No Ancient Wisdom, No Follo-
wers - The Challenges of Chinese
Authoritarian Capitalism (Sem An-
tiga Sabedoria, Sem Seguidores -
Os Desafios do Capitalismo Autori-
tário Chinês), no qual sustenta
que o modelo local dominado
por gigantescos monopólios es-
tatais é incompatível com as re-
gras da OMC.

McGregor mostra que as esta-
tais são fonte de enriquecimen-
to da elite do Partido Comunis-
ta e instrumento de manuten-
ção da estabilidade política.
Mas o consultor sustenta que a
China tem que revitalizar suas
reformas e ampliar o espaço do
setor privado para continuar a
crescer. A seguir, trechos da en-
trevista:

● Quando a China entrou na
OMC, em 2001, havia a expectati-
va de que o poder do Estado na
economia diminuiria, o que não
ocorreu. A China trapaceou o

mundo?
Essa era a trajetória em que a
China estava e a trajetória mu-
dou, mas muitas pessoas não
notaram. O Partido Comunista
decidiu fortalecer as estatais,
em parte por razões econômi-
cas, em parte para preservar o
poder político e em parte por-
que os atuais líderes pensam de
maneira diferente dos anterio-
res. Zhu Rongji (primeiro-mi-
nistro de 1998 a 2003) e Jiang
Zemin (presidente de 1993 a
2003) seguiam o modelo de
Deng Xiaoping de fortalecer as
empresas privadas. Quando
eles assumiram o poder, o setor
estatal era um caos e perdia
muito dinheiro. Eles demitiram
50 milhões de trabalhadores
das estatais entre o princípio
dos anos 90 e dos anos 2000.
Quando falo de estatais, estou
falando das grandes estatais li-
gadas ao governo central, que
hoje são 117.

● Isso é o que o sr. chama de
capitalismo autoritário?
Sim. Esses grandes monopó-
lios são dirigidos por pessoas
apontadas pelo partido. Um
dia eles são dirigentes desses
grandes conglomerados, no ou-
tro estão governando uma pro-
víncia ou ocupam uma posição
no gabinete. São todos inte-
grantes da nomenclatura do
partido. Mas a China nunca es-
taria onde está hoje sem esses
companhias. Os bancos esta-
tais dão dinheiro a outras esta-
tais e os planejadores dizem
“vamos construir seis anéis viá-
rios, cinco aeroportos e duas
estações de trem nessa cida-
de”. Isso levou a China ao lu-
gar onde está hoje, mas não a
levará ao próximo passo.

● Por que não?
Eles chegaram a um ponto críti-
co e a única maneira de fazer o
país avançar é voltar a Deng
Xiaoping, que tirou esse país do
buraco com empresas privadas.

Isso também vem sendo dito pe-
lo governo chinês, mas essas vo-
zes não são as mais fortes por-
que os dirigentes das estatais se
transformaram em um grupo
político poderoso no partido.

A (agência de notícias) Bloom-
berg fez uma grande trabalho
que revelou como integrantes
da família de Bo Xilai e de sua
mulher têm centenas de mi-
lhões de dólares porque ocupa-
ram posições nos conselhos de
estatais. O caso Bo revela como
a elite do partido pode usar as es-
tatais para enriquecer. Também
mostra como o partido usa as es-
tatais para manter a estabilidade
política. Três meses depois que
Bo foi afastado de Chongqing ele
ainda era popular, porque havia
usado dinheiro do governo cen-
tral para se transformar em um
campeão dos pobres. O que o go-
verno fez? Setenta e cinco esta-
tais fizeram contratos de US$ 50
bilhões em Chongqing, para mos-
trar que o governo central está
preocupado com eles. Como que-
brar esse poder?

● O sr. diz que o sistema chinês é
incompatível com as regras da
OMC. Por quê?
A primeira razão é que a OMC
é disfuncional. A OMC foi cria-
da para substituir o GATT, que
tratava basicamente de produ-
tos cruzando fronteiras. O
mundo é muito mais complica-
do agora. Há cadeias globais de
suprimento, propriedade inte-
lectual, investimentos transna-
cionais. Em 2001, a China en-
trou na OMC e a Rodada de
Doha foi lançada com o objeti-
vo de modernizar as regras para
que elas contemplassem essas
novas questões, mas a rodada
não chegou a lugar nenhum. Ao
mesmo tempo, a China perce-
beu que a OMC era disfuncio-
nal e foi capaz de jogar com is-
so.

A OMC foi construída basica-
mente para empresas privadas
e na China existe um capitalis-

mo autoritário com empresas
estatais e um sistema legal que
não é independente. Se alguém
quiser iniciar um caso na OMC,
precisa de provas e não conse-
gue obter as provas aqui. Além
disso, a China está levando prá-
ticas locais para a arena interna-
cional. A maneira com que a
China atua na OMC lembra
muito a maneira com que as
grandes estatais lidam com
joint ventures com empresas
estrangeiras na China. Quando
há um contrato, as cláusulas fa-
voráveis ao lado chinês são apli-
cadas, as contrárias são ignora-
das. A China diz para países me-
nores “não se metam conosco,
não iniciem processos”. A Chi-
na diz a empresas “não se en-
volvam com a OMC porque se-
não vocês terão dificuldades
em fazer negócios aqui”. Não é
porque a China é venal. Eles es-
tão apenas fazendo negócios co-
mo fazem negócios aqui. O pro-
blema é que empresas estran-
geiras vêm para a China e rece-
bem o tratamento chinês, mas
empresas chinesas que vão ao
exterior se beneficiam do Esta-
do de Direito, de regras transpa-
rentes e um Judiciário indepen-
dente.

Sou um grande defensor de
investimentos chineses na Eu-
ropa, nos EUA e em outros luga-
res. Ao mesmo tempo, não há
reciprocidade entre a maneira
como fazemos as coisas na

América e o que ocorre na Chi-
na. Alguns defendem que deve-
mos ter essa reciprocidade,
mas se fizermos isso, vamos ex-
plodir tudo.

● Se a China não se adapta ao
sistema da OMC e é o maior ex-
portador do mundo, um dos dois
tem de mudar, não?
Ao se aproveitar do fato de a
OMC ser disfuncional, ela pode
levar a OMC a ser irrelevante.
Mas a China é a grande benefi-
ciária do sistema atual. A China
precisa de um comércio global
bem regulado, porque é um
grande exportador e importa-
dor. Eles puderam se beneficiar
do sistema e, ao mesmo tempo,
contornar o sistema. O proble-
ma é que eles perderam a boa
vontade (da comunidade inter-
nacional). Os negociadores co-
merciais dos Estados Unidos e
da Europa – e eu falo com mui-
tos deles – estão fartos e eu ve-
jo conflitos à frente. O que está
acontecendo não é sustentável.

● Quão grande é a desconfiança
em relação à China?
Enorme. Quando cheguei aqui,
o mundo tinha forte boa vonta-
de em relação à China. Estados
Unidos e Europa abriram seus
mercados a mercadorias chine-
sas, nossos governos e associa-
ções empresariais vieram à Chi-
na, realizaram treinamentos e
ajudaram a China a construir

seu sistema legal de comércio,
o sistema de proteção ambien-
tal etc. Essa boa vontade dei-
xou de existir.

● Quais são as principais fontes
da desconfiança?
A habilidade chinesa de mani-
pular a seu favor uma OMC dis-
funcional e as políticas indus-
triais tecnológicas, como a de
inovação doméstica, pela qual
as empresas estatais recebe-
ram ordens para pegar tecnolo-
gias estrangeiras e “reinovar”,
“assimilar” “coinovar” e de-
pois competir globalmente
com as mesmas multinacio-
nais que são suas parceiras
dentro da China. A política de
inovação doméstica é um pla-
no para o roubo de tecnologia.
Antes, os CEOs de multinacio-
nais adoravam a China. Os tra-
balhadores não criavam proble-
mas, a imprensa não criava pro-
blemas, eles recebiam terra,
eletricidade. Aqui eles eram
reis. Mas um dia a China mu-
dou e começou a dizer 'faça is-
so, faça aquilo, dê para nós a
sua tecnologia'.

● Qual sua expectativa em rela-
ção à nova liderança chinesa?
Sou otimista porque se eles não
fizerem mudanças e não revita-
lizarem as reformas, eles serão
conhecidos como aqueles que
mataram o milagre econômico
chinês.

M ais protestos contra a no-
va política comercial bra-
sileira. Agora está sendo
liderado pela União Eu-

ropeia que não se conforme com as
novas regras do setor automotivo e
ameaça ir oficialmente à OMC. Não
concorda e não aceita porque isso vai
prejudicar a sua indústria automobi-
lística. É estranho, porque ela não pa-
rou agora, está estagnada há dois
anos, não porque exporta menos,,
mas porque o mercado interno sim-
plesmente afundou. O escritório de
estatística da UE revisou na sexta-fei-
ra a previsão de queda do PIB no se-
gundo trimestre, de 0,5% para 0,9%.
Um recuo agora generalizado, confir-
mando a recessão. Não há sinais de
saída e o FMI já fala em dez anos para
retomar um crescimento sustentá-
vel. E se podemos apontar a responsa-
bilidade por isso, não seria as impor-
tações, mas a política de austeridade
intensificada em plena recessão pe-

los governos europeus.

Falem com a China. Não serão as ínfi-
mas exportações do Brasil ou de outros
países que vão agravar esse cenário. Se
há alguma queixa deveria ser contra a
China, que teve um superávit com a Eu-
ropa de mais de US$ 200 bilhões no ano
passado! O nosso com a comunidade
nos últimos 12 meses está (acreditem)
em US$ 2,4 bilhões. E vem recuando.

O desafio é outro. Mas números divul-
gados pela OMC mostram que o desafio
da desaceleração do comércio mundial
vai além dos desentendimento e con-
frontos que vemos agora. O risco é ou-
tro. A OMC divulgou esta semana dados
mostrando que há uma forte e crescente
concentração do comércio mundial nos
Estados Unidos, na China e na União Eu-
ropeia. Eles representam quase 45% do
comércio mundial estimado pela OMC
em US$ 12,7 trilhões. (é oportuno lem-
brar que o Brasil deve exportar este ano,

se houver recuperação no último trimes-
tre, quando muito, US$ 290 bilhões).
Qualquer recuperação do comércio e da
economia mundial depende deles. São
transações bilaterais acima de US$ 200 e
US$ 300 bilhões. Por exemplo, no ano
passado, as exportações dos EUA para a
China chegaram a US$ 103 bilhões, mas
as vendas da China para o mercado ame-
ricano ficaram em nada menos que US$
399 bilhões. A concentração foi ainda
maior no comércio bilateral com a Euro-
pa, acima de US$ 500 bilhões. Em resu-
mo, as transações entre esses três parcei-
ros comerciais se situa na casa da cente-
nas de bilhões de dólares. E, lembra a
OMC, não estão incluídos aí o comércio
intrarregional entre os países da comuni-
dade europeia. Vamos resumir para o lei-
tor que se perdeu em meio aos números.

1 - Brasil exportará US$ 290 bilhões (é
bi mesmo);

2 – União Europeia (menos comércio
intrarregional) exportará US$ 2.131 tri-
lhões (é trilhão mesmo);

2- China, US$ 1,898 trilhão;
3 – Estados Unidos, 1,511 trilhão.
Não somos nada, somos anões nesse

mercado trilionário e agora todos recla-
mam quando o governo pretende alte-
rar um pouco esse cenário. O Brasil é
“protecionista”. Não são países como
Brasil, Argentina, e outros que pesam e
podem evitar uma retração ainda maior
no comércio mundial – porta por onde
entra e sai a recessão. Mesmo assim, eles
se queixam...

Mas por quê? Sim, por que esses pro-
testos contra a tentativa do Brasil de ex-
portar mais do que a ninharia de US$
300 bilhões por ano, e a importar, diga-
mos, US$ 270 bilhões mantendo um “su-
perávit” condenável e estigmado de US$
30 bilhões? No fundo pode-se dizer, eles
ocupam espaço no mercado interno, um
dos poucos que, mesmo pequeno, tem
potencial e ainda cresce. Será? Não é só
isso. Há uma outra razão. Eles estão preo-
cupados mesmo porque suas indústrias
estão sendo estimuladas a investir no
Brasil e em outros mercados mais pro-
missores, como se revela agora no setor
automotivo. E as empresas estão vindo,
sim. Em 12 meses, os investimentos dire-
tos chegaram a US$ 65,7 bilhões. E isso
porque há novos incentivos e condições
mais atraentes para produzir aqui. A eco-
nomia brasileira não está esclerosada, co-
mo a europeia. Avança, retrai, se adapta
agora às novas circunstâncias, mas há
ações, não se acomodou e murchou co-
mo na Europa. Nada mais lógico as indús-

trias virem se instalar aqui.

A resposta. É o caso agora tumul-
tuado do setor automotivo. Uma gri-
taria generalizada com as medidas
do governo. O ministro Fernando Pi-
mentel foi muito incisivo: o Brasil é o
quarto maior mercado do mundo
desse setor e o sétimo produtor. A
nova política industrial, não só auto-
motiva, visa desonerar, atrair investi-
mento, produção, emprego em “to-
das” os setores da economia.

E, apesar das críticas dos EUA e da
União Europeia, as empresas estão
vindo para o Brasil. No caso automo-
tivo, apenas quatro, Chery, Jac Mo-
tors, Nisam e, acreditem, BMW pla-
nejam investir US$ 5 bilhões. Outras
asiáticas, mais US$ 3,5 bilhões na pro-
dução de caminhões. Mantega esti-
ma que até 2017 esses investimentos
chegarão a R$ 44 bilhões. A Anfavea é
mais otimista, falam R$ 60 bilhões.
Por quê? Ora, diz a associação, mes-
mo em 2008, quando a indústria auto-
mobilística mundial entrou em crise
nos EUA tiveram de ser socorridas às
pressas para não falir. No Brasil, ela
continuou crescendo.

Mas e os protestos? A resposta foi
muito clara: as regras da OMC foram
rigorosamente respeitadas. Podem
gritar que estamos ouvindo e até re-
correr à OMC que leva anos para deci-
dir. Enquanto isso, as grandes empre-
sas continuarão instalando fábricas e
produzindo no Brasil.

Todo sábado noEstadão.

●✽ at@attglobal.net
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Brasil acorda e incomoda

‘Acabou a
boa vontade
com a China’

James McGregor, ex-presidente da Câmara Americana de Comércio na China

Especialista. James McGregor, empresário, consultor e escritor, vive há 25 anos na China

ALBERTO
TAMER

Para James McGregor, os
negociadores americanos
e europeus estão fartos
dos truques chineses e os
conflitos devem aumentar
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 out. 2012, Economia & Negócios, p. B10.




