
U I T O SE fala de um 
futuro multipolar, 
mas com a União 
Europeia neutrali
zada por suas dis
funções políticas e 
f i n a n c e i r a s e o 

Brasil, a Índia e a Rússia ainda longe 
de serem (ou voltarem a ser) potên
cias globais, o presente e o futuro 
imediato pertencem de fato a dois po
ios. Um é Washington, em decadência 
relativa, mas ainda no controle da 
maior economia, do maior poder mili
tar e das finanças internacionais. O 
outro é Pequim, em franca ascensão, 
possivelmente o maior PIB a partir de 
2016 e desde já a maior produtora de 
manufaturados, maior produtora e 
consumidora de energia e líder em vá
rios outros indicadores de força bruta 
produtiva, inclusive aço, cimento, es
tanho, trigo e arroz. 

Coincidentemente, em novembro de 
2012 ambas as potências definiram suas 
lideranças para os próximos anos. Em 
um amargo processo eleitoral, os EUA 
reelegeram Barack Obama por quatro 
anos e mantiveram o controle repu
blicano da Câmara e o democrata do 
Senado. Depois de expurgar Bo Xilai 
e isolar seus neomaoístas, a China, 
ou melhor, seu Partido Comunista, 
conseguiu certo consenso ao escolher 
Xi Jinping para governar o país pelos 
próximos cinco anos - dez, na prática, 
visto ser a reeleição quase certa - e em 

tese manter a linha reformista mode
rada da década de Hu Jintao, apoiada 
pela maioria do partido. 
Nos dois casos, a aparência é de con
tinuidade, mas tanto os EUA quanto a 
China passam por fases críticas. O sis
tema político de Washington necessi
ta reacomodar-se externamente a um 
mundo no qual diminuiu sua impor
tância relativa e rever seus processos 
internos, ameaçados de paralisação pe
la incapacidade de suas forças conser
vadoras e liberais de negociar um pro
jeto comum de médio prazo. Pequim, 
apesar do sucesso aparente em repri
mir e controlar dissidências, precisa 
enfrentar desafios internos inéditos 
decorrentes do próprio crescimento 

e, ao mesmo tempo, abrir caminho no 
cenário internacional para acomodar 
suas pretensões crescentes com peri
gosas cotoveladas nas velhas potências. 
Ao reeleger essencialmente os mesmos 
Executivo e Legislativo, os EUA garanti
ram a continuação do impasse que ame
aça paralisar o país. A maioria dos dois 
partidos concorda (apesar das objeções 
de keynesianos como Paul Krugman) 
em reduzir o déficit público, mas, en
quanto para os democratas o aumen
to da arrecadação tem de ser parte da 
solução, os republicanos insistem em 
reduzir os impostos pagos pela elite e 
desmantelar as funções sociais do go
verno federal. Com isso, aprofundaram 
os conflitos étnicos e de classe sem evi
tar o segundo mandato de Obama, mas 
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nem por isso mudam de atitude. Ao 
contrário, parecem cada vez mais re
féns de suas bases exaltadas. 

O sonho impossível do retorno aos anos 
1950, que apela a uma classe média branca 
conservadora em decadência relativa, é ali
mentado e manipulado para criar uma tro
pa de choque com a qual multimilionários 
pretendem livrar-se de impostos e regula
mentos e abrir mais espaços a empreendi
mentos e especulações, derrubando restri
ções trabalhistas e ambientais e privatizan
do funções tradicionais do Estado como a 
educação fundamental, a assistência social 
e a defesa civil. É seu caminho para retomar 
a expansão dos lucros em uma economia 
transformada em jogo de soma zero, na 
qual o crescimento acelerado é impossível. 

Essa corrente não pôde conquistar 

a maioria e a demografia tornará ainda 
mais difícil consegui-la no futuro, mas 
tem apoio suficiente para bloquear as 
iniciativas do governo e a negociação 
do orçamento e do teto da dívida públi
ca. Há meses o impasse mantém o país 
à beira de um "abismo fiscal", no qual, 
sem autorização do Legislativo para 
emitir mais títulos de dívida, o gover
no seria paralisado e os EUA retorna
riam à depressão. A chantagem pode se 
concretizar em janeiro, com o efeito de 
enfraquecer ainda mais a nação e suas 
perspectivas e realimentar a exaltação 
dos conservadores, em um círculo vi
cioso sem saída à vista. 

A China enfrenta um impasse de 
outro tipo. Seu crescimento extensivo, 
baseado em simples expansão da in

dústria de exportação, atingiu limites a 
partir dos quais precisa se tornar inten
sivo, baseado em aumento de produti
vidade, consumo interno e qualidade 
de vida. O aumento anual do PIB ainda 
é alto, mas são igualmente grandes a di
ficuldade da transição e a urgência de 
satisfazer as demandas diversificadas 
de uma sociedade cada vez mais com
plexa. É inevitável que alguns setores 
decaiam e gerem focos de desemprego 
e frustração antes que pessoas e capi
tais possam ser absorvidos por outras 
áreas e que o povo chinês desenvolva 
aspirações por reformas sociais, cultu
rais e políticas para as quais o regime 
não tem respostas prontas. Um cresci
mento de 7%, 6%, 5% bastará para aco
modar essas demandas? 
A nova geração de líderes, filhos de re
volucionários, é mais cosmopolita e de 
formação mais diversificada do que a de 
Hu Jintao e Wen Jiabao, dominada por 
engenheiros obcecados por produção 
e com poucos contatos no exterior. Xi 
Jinping morou uma semana com uma 
família dos EUA em 1985 ao represen
tar a província de Hebei no "estado ir
mão" de Iowa e seu premier Li Keqiang 
formou-se em Direito e Economia e é 
fluente em inglês. Mas será o suficiente? 

Ao mesmo tempo, a demanda de 
matérias-primas e energia da China 
a coloca em rota de colisão, no míni
mo de polarização, com os interesses 
dos EUA e do Japão e a leva a mudar 
a função de suas Forças Armadas, que 
passam de um papel apenas defensivo 
ao de projeção de poder, além de buscar 
alternativas à hegemonia financeira do 
dólar. Enquanto isso, o Pentágono co
meça a reposicionar forças no Pacífico. 
Nos próximos anos, Obama e Xi serão 
tentados a reinventar a Guerra Fria, 
tanto para assegurar o fornecimen
to de insumos essenciais quanto para 
usar a ameaça externa para reduzir 
dissensões internas. É ilusão pensar 
que o fim do proselitismo revolucio
nário comunista, a estrutura cada vez 
mais capitalista da economia chinesa 
e a importância do comércio entre as 
duas potências bastam para prevenir 
enfrentamentos. Os impérios europeus 
dos anos 1890 e 1910 tinham ideologias 
semelhantes, comerciavam intensa
mente entre si, mas nem por isso deixou 
de haver a Primeira Guerra Mundial. • A ut
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 18, n. 724, p. 56-57, 21 nov. 2012. 




