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Com ou sem acordo, a rivalidade entre os 
EUA e a China irá se intensificar 

Ashley Smith 

 

O recente colapso das negociações comerciais entre os EUA e a China provocou 
ondas de choque no sistema capitalista global. Quase todo mundo esperava um acordo, 
incluindo o presidente Trump. E ele previu que este acordo seria "épico". 

Quando tudo aconteceu, ele culpou a China pelo fracasso e transformou aquilo 
que havia sido até o momento uma guerra comercial de baixa intensidade em uma 
guerra total. Ele aumentou as tarifas de 10 para 25% sobre US$ 200 bilhões em 
exportações chinesas para os EUA e ameaçou impor 25% de impostos sobre outros US$ 
300 bilhões. Uma vez que estes entrem em vigor, todas as exportações da China estarão 
sujeitas a tarifas. 

Com o desafio posto, Pequim anunciou que aumentaria as taxas de importação 
de 10 por cento para 25 por cento sobre os US$ 60 bilhões das exportações norte-
americanas. Um porta-voz da televisão estatal alertou: “Se os EUA quiserem conversar, 
nossa porta está aberta. Se os EUA quiserem lutar, os enfrentaremos até o fim”. 

A ameaça de uma guerra comercial assustou os investidores em todo o mundo. 
Em uma venda massiva nos mercados de ações ao redor do mundo, foram tirados um 
trilhão de dólares dos balanços. Multinacionais americanas como a Apple e a Boeing, 
que são fortemente dependentes da China, afetadas pela primeira vez pelas novas 
tarifas, foram particularmente prejudicadas. 

Os mercados parecem ter se estabilizado na esperança de que as duas potências 
cheguem a um acordo nas negociações de Pequim no final deste mês. Ou quando Trump 
e o presidente chinês Xi Jinping se encontrarem na cúpula do G20 em Osaka, Japão, no 
final de junho. Independentemente de haver ou não um acordo, o conflito crescente 
entre as duas forças globais não irá diminuir. Eis que esta será a rivalidade central 
interimperial do século 21 

Trump explodiu as conversações  

Trump condenou as negociações ao fracasso, fazendo exigências que a China 
nunca iria cumprir. Ele vê a China como uma potência capitalista de Estado que está 
violando as regras do livre mercado da ordem mundial neoliberal para promover sua 
ascensão como uma potência imperial e desafiar os EUA pela supremacia global. 

Eis porque este crescente conflito entre as duas potências será a rivalidade 
interimperial central do século XXI. 

Trump quer fazer a Chica acocorar. Por isso, ele insistiu que a China pare de violar 
os direitos intelectuais, conceda aos investidores estrangeiros acesso igual ao mercado, 
pare a transferência forçada de tecnologia e acabe com os subsídios estatais às 
empresas privadas. Ele pediu, ademais, que tudo isso fosse escrito na lei chinesa. 

A China julgou essas demandas como uma tentativa de Washington de defender 
seu domínio global, violar a soberania nacional da China e impedir seu ressurgimento 
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como uma potência mundial. Sem surpresa, Pequim se recusou a concordar com elas, 
aumentando o conflito entre as duas maiores economias do mundo. 

O caminho para a rivalidade imperial  

Essa rivalidade imperial é exatamente aquilo que os EUA procuraram evitar 
desde o final da Guerra Fria. Este país formulou uma estratégia ampla para 
superintender a ordem mundial neoliberal, incorporando outros estados a ela com a 
promessa de uma globalização "ganha-ganha", cooptando quaisquer possíveis 
competidores no processo e impondo sua regra contra os chamados “estados nocivos” 
com sanções e mudanças de regime. 

Como parte desse projeto, os EUA adotaram uma política em relação à China que 
combinou engajamento e contenção com o que muitos chamam de “engajamento 
contencioso”. Ela ofereceu cenouras à Pequim, isto é, juntar-se à Organização Mundial 
do Comércio sob a condição de que aceitasse as suas regras neoliberais. Mas também 
acenou com o bastão do poder militar por meio de patrulhas e bases navais em todo o 
Pacífico Asiático. 

Washington fechou acordos com Pequim para permitir que multinacionais norte-
americanas subcontratassem a produção de mercadorias com as corporações instaladas 
na China, as quais exploram a força de trabalho barata do país para fabricar coisas como 
o iPhone da Apple. No processo, Pequim transformou-se de uma economia atrasada na 
segunda maior economia do mundo. 

A classe política, os administradores do Estado, ou seja, a burocracia imperialista, 
e os dois partidos capitalistas dos EUA também se alinharam com Trump. 

Enquanto a China alçava, os EUA sofriam um declínio relativo. Ele desperdiçou 
incontáveis vidas e fundos em guerras fúteis no Afeganistão e no Iraque. Os norte-
americanos viram a sua economia ser devastada pela Grande Recessão. Assistiram o 
mergulho numa polarização política e a paralisia em Washington. É claro que os EUA 
continuam sendo a única superpotência do mundo, aquele país que tem a maior 
economia, assim como a mais poderosa força militar e, portanto, a maior influência 
geopolítica. 

Xi Jinping projeta a China como uma grande potência  

Contudo, o relativo declínio de Washington abriu a porta para a China afirmar-
se como uma nova potência imperial. O presidente da China, Xi Jinping, fez exatamente 
isso: abandonou a grande estratégia do antecessor de "ascensão pacífica" e adotou uma 
nova que ele chama de "o sonho chinês de grande rejuvenescimento nacional", que visa 
obrigar o resto do mundo a reconhecer Pequim como um grande poder. 

A China lançou o projeto "A nova rota da seda chinesa" (One belt, one road), de 
US$ 1 trilhão, que visa desenvolver a infraestrutura de transporte para integrar a China 
às economias da Europa, Ásia e África. Ele também lançou o projeto “China 2025”, que 
canaliza dinheiro estatal para as corporações de alta tecnologia com o fim de 
transformá-las em campeões nacionais capazes de competir com rivais nos EUA e na 
Europa. 

A China modernizou as suas forças armadas, especialmente a sua marinha, que 
está projetada especificamente para enfrentar os EUA. Estabeleceu bases em ilhas em 
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todo o Mar do Sul e Leste da China para controlar as rotas estratégicas de navegação 
previamente policiadas pelos EUA. Passou a reivindicar o direito de pesca nessas águas, 
assegurando-se, também, de seus direitos às reservas submarinas de petróleo e gás 
natural. 

A China construiu também a sua primeira base militar no exterior, em Djibouti, 
no Chifre da África, adjacente à principal via marítima do Canal de Suez. O Pentágono, 
então, passou a dizer que isso era apenas o começo; alega que a China construirá toda 
uma rede de bases ao mesmo tempo em que constrói a nova rota da seda, com o fim de 
para rivalizar com os EUA, país que até agora tinha quase o monopólio de tais postos 
avançados militares. 

A estratégia do nacionalismo econômico de Trump  

Ora, a política de “engajamento contecioso” de Washington foi um tiro pela 
culatra, pois ajudou involuntariamente a transformar a China em um par concorrente. 
Trump assumiu a presidência com a promessa de que ele poderia "tornar a América 
grande novamente", derrotando a China com uma nova estratégia de nacionalismo 
econômico. 

As multinacionais, preocupadas com a guerra comercial, estão começando a 
transferir a produção para países com salários mais baixos. 

Uma vez no poder, Trump “colocou os EUA em primeiro lugar”, contornando as 
instituições multilaterais, tratando os aliados como concorrentes e até impondo tarifas 
ao Canadá e à Europa. Por meio de sua Estratégia de Segurança Nacional, ele deixou um 
pouco de lado a chamada guerra ao terror para se concentrar em confrontar os grandes 
rivais ao poder norte-americano, em particular a China e a Rússia. 

Trump promoveu negociações comerciais com a intenção de levar a China ao 
acocoramento, tentou atrair países como o Vietnã e outros para a órbita dos EUA por 
meio de acordos comerciais bilaterais, ameaçou reconhecer Formosa como um Estado 
soberano e enviou a Marinha para policiar a Ásia Pacífico. Isto gerou repetidas 
confrontações com os navios chineses. 

O Departamento de Defesa sob Trump alertou que uma dependência do 
complexo industrial militar dos EUA às cadeias de fornecimento da China era uma 
ameaça à segurança nacional. Para superar isso, o Departamento de Defesa defendeu 
que o governo federal decretasse uma política industrial para reconstruir sua base de 
produção doméstica e estipulou que qualquer produção militar no exterior fosse 
transferida da China para os países aliados. 

Trump também passou a considerar a indústria de alta tecnologia da China como 
uma ameaça à segurança nacional, particularmente a Huawei, que lidera a construção 
de redes 5G em todo o mundo. Temendo que o Estado chinês pudesse usá-las para violar 
a segurança cibernética e espionar as corporações dos EUA, ele proibiu essa empresa de 
entrar nos EUA e está tentando forçar os aliados dos EUA a fazer o mesmo. 

O capital nos Estados Unidos e os democratas dão suporte à Trump 

O nacionalismo econômico de Trump representou um dilema para o capital nos 
EUA. As multinacionais continuam, por enquanto, comprometidas com a velha 
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estratégia do Estado norte-americano de supervisionar uma ordem neoliberal 
globalizada baseada no livre comércio internacional. 

Mas elas ficaram frustradas com o capitalismo de estado da China, 
especialmente com o roubo de propriedade intelectual. Este foi estimado pelas 
corporações norte-americanas em cerca de US$ 600 bilhões a cada ano. É por isso que 
a maioria das empresas pesquisadas pela Câmara de Comércio dos EUA apoiou as tarifas 
de Trump para pressionar a China a fazer um novo acordo comercial. 

A alcançada interdependência das economias dos EUA e da China e o crescente 
conflito sobre o comércio podem prejudicar a economia mundial. 

A classe política, os administradores públicos da burocracia do Império e os dois 
partidos que atuam em prol do capitalismo nos EUA também se alinharam com Trump. 
Os republicanos, antes defensores fervorosos do livre comércio, foram intimados a 
seguir a mesma linha. 

O Partido Democrata – desde a sua liderança corporativa até os seus dissidentes 
progressistas – ou permaneceu em silêncio por medo de perder eleitores seduzidos pelo 
protecionismo de Trump ou por temor da direita que vem exigindo que adotasse uma 
linha ainda mais dura nas negociações. 

O ex-vice-presidente neoliberal Joe Biden é uma exceção. Ele minimizou a 
ameaça que a China representa, tranquilizou as pessoas no que respeita à supremacia 
dos EUA. Desafiou, também, a abordagem de confronto de Trump, especialmente a 
imposição de tarifas. Ele se gabou: “A China vai comer o nosso almoço? Vamos lá, cara…. 
Pessoal, vejam, eles não são malvados. Eles não são concorrência para nós”. 

A maior parte dos democratas, no entanto, adotou uma posição liberal-
nacionalista. O líder da minoria do Senado, Chuck Schumer, tuitou: “enforque a China, 
presidente. Não recue. A força é a única maneira de vencer com a China”. 

A senadora Elizabeth Warren, a decana dos progressistas pró-capitalismo, 
declarou: “ao mesmo tempo em que prometia poupar empregos nos EUA, a China 
armou sua economia com base em legislação protecionista e renegociando acordos 
comerciais”. 

Para não ficar para trás, o autoproclamado senador socialista Bernie Sanders 
atacou Joe Biden por ser brando com a China e prometeu que lideraria melhor a luta 
dos EUA contra a China. "É errado fingir que a China não é um dos nossos principais 
concorrentes econômicos", tuitou ele. “Quando estivermos na Casa Branca, venceremos 
essa competição consertando nossas políticas comerciais”. 

Vai Trump desacoplar a “Chimerica”? 

Os nacionalistas duros, como Peter Navarro do gabinete de Trump, e outros à 
direita, como Steve Bannon, estão pressionando o capital nos EUA a se separar da China. 
Outros, como o consultor econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, mantém a intenção 
de forçar um acordo para abrir a China a novos investimentos; é difícil acreditar, 
entretanto, que Pequim venha a concordar com os termos que propõe. 

O novo movimento socialista, ao contrário, deveria adotar uma posição anti-
imperialista clara e de princípios contra os EUA e a China. 
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Enquanto isso, o desacoplamento está começando a acontecer. As 
multinacionais preocupadas com a guerra comercial, frustradas com as políticas 
chinesas e sem vontade de pagar pelo aumento do custo da mão de obra chinesa, estão 
começando a transferir a produção para países de baixos salários, como o Vietnã ou 
países mais próximos como o México, de acordo com o New York Times. 

A China também pode começar a reorientar a sua economia para escapar da  
dependência dos EUA, desenvolvendo associações e relacionamentos com outros 
países. Muitas empresas chinesas já estão falando sobre o fim da "Chimérica". 

Os nacionalistas chineses, especialmente em seu exército, estão ansiosos para 
promover essa separação. "O próprio presidente Xi Jinping vê tudo isso como um teste 
da força da China", como observa The Economist. “O protecionismo está dificultando a 
obtenção do exterior de tecnologias vitais”, declarou ele em setembro passado. A China 
deve seguir o "caminho de sua autossuficiência". 

Por meio do projeto China 2025, o gigante asiático poderá talvez duplicar o 
caminho do desenvolvimento capitalista patrocinado pelo Estado, exatamente aquilo 
que provocou a ira do Estado e do capital dos EUA. Ela também tentará encontrar locais 
alternativos para investimento fora dos EUA, por meio da nova rota da seda. Ela poderá 
encontrar outras fontes para as mercadorias de que necessita, assim como outros 
mercados para seus produtos, especialmente a União Europeia. 

Múltiplos conflitos geopolíticos  

Os crescentes conflitos geopolíticos entre as duas potências poderão afastá-las 
ainda mais entre si. Elas estão em desacordo com relação à Coréia do Norte, Formosa, 
Irã e Venezuela, assim como quanto ao controle dos mares do sul e leste da China, bem 
como do Oceano Ártico. De todos esses, os atuais confrontos com o Irã e a Venezuela 
são talvez os mais importantes. 

Numa economia capitalista globalizada, a solidariedade da classe trabalhadora é 
a única maneira de acabar com a rivalidade interimperial e substituí-la pelo socialismo 
democrático internacional. 

Trump está comprometido com a mudança de regime nesses dois países, ambos 
os quais são aliados da China. No caso do Irã, ele já fez acusações de que as empresas 
chinesas estão violando as sanções imposta à Teerã, as quais visam proibir 
temporariamente a venda de tecnologia para a empresa de tecnologia chinesa ZTE.  
Nesse ímpeto, ele quase a destruiu, assim como mandou prender o executivo da 
Huawei, Meng Wanzhou. 

Além disso, ele acaba de impor sanções ao Irã que impedem a compra de seu 
petróleo, uma ameaça direta à China, que é a maior compradora das exportações de 
petróleo do país. Em resposta, Pequim exigiu que Trump recue de suas ameaças de 
promover uma mudança do regime, envolva-se em conversas multilaterais para 
preservar o acordo nuclear e abandone suas sanções ao petróleo, chegando mesmo a 
afirmar que pode violá-las. 

Da mesma forma, Trump está intensificando os esforços para derrubar Nicolás 
Maduro na Venezuela, reconhecendo o líder da oposição de direita Juan Guaidó e 
mantendo as sanções brutais ao país. Pequim reagiu apoiando Maduro e denunciando 
Trump por tentar um golpe; a razão é esse regime está investido fortemente na indústria 
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petrolífera do país e teme o precedente de uma política de mudança de regime que 
poderia atingir a China no futuro. 

Eles vão lutar ou fazer as pazes? 

Ao mesmo tempo é preciso ver o seguinte: a interdependência das economias 
dos EUA e da China, a possibilidade de que os conflitos entrem em espiral crescente, 
ameaçam o comércio internacional. A geopolítica pode prejudicar a economia mundial 
e, assim, pode levar Trump e Xi a recuar. Ambos têm bons motivos para se preocupar 
com o que pode acontecer. Apesar dos dois líderes se gabarem de suas economias, 
ambas têm a suas fragilidades.  

O crescimento da China continua a desacelerar e a tentativa de acelerá-lo 
aumentou as dívidas e o excesso de capacidade em todo o sistema econômico. A 
economia dos EUA, independentemente dos esforços de Trump, sofre com problemas 
subjacentes de investimento fraco, baixa produtividade, dívida pública e privada em 
massa e baixa participação da força de trabalho. 

Nenhum dos dois estados querem que a guerra comercial e os conflitos 
geopolíticos gerem uma recessão. Ao mesmo tempo, nem os EUA nem a China podem 
se dar ao luxo de serem vistos como fracos que cedem na mesa de negociações, 
especialmente porque as facções nacionalistas clamam por um confronto mais agudo. 

Essa pressão só crescerá no caso de uma desaceleração econômica ou de um 
confronto geopolítico maior. E tanto Trump quanto Xi, enquanto nacionalistas 
extremos, não hesitarão em alinhar as suas nações na guerra comercial. Mesmo em tais 
situações, porém, é provável que tentem evitar que qualquer disputa saia do controle e 
corra o risco de um confronto militar, que ambos querem evitar devido ao risco de uma 
guerra nuclear. 

Portanto, a rivalidade entre eles provavelmente continuará a ser expressa 
apenas em termos de competição geopolítica e geoeconômica. 

Socialismo anti-imperialista  

O novo movimento socialista deve adotar uma posição anti-imperialista clara e 
de princípios contra os EUA e a China. É preciso se opor ao nacionalismo e ao 
protecionismo de Trump; estes apenas estimularão, domesticamente, o racismo anti-
asiático, dividindo os trabalhadores na China e nos EUA que compartilham interesses 
comuns em sua luta. 

É preciso também se opor ao Estado chinês. As reivindicações de Pequim de 
serem socialistas são risíveis; é uma ditadura capitalista que explora sua classe 
trabalhadora; oprime sua minoria muçulmana Uighur, chegando a colocar um milhão 
deles em campos de concentração. A China compete como potência imperialista com os 
EUA pelo domínio no mercado mundial. 

Em vez de escolher entre a superpotência norte-americana e seu ascendente 
rival chinês, o novo movimento socialista deveria se basear no precedente estabelecido 
por trabalhadores de alta tecnologia que organizaram um ataque internacional contra o 
Google e organizaram apoio aos trabalhadores do GitHub na China. Numa economia 
capitalista globalizada, essa solidariedade da classe trabalhadora é a única maneira de 
acabar com a rivalidade interimperial e substituí-la por um socialismo democrático 
internacional. 


