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O
SUBMUNDO LONDRINO OFERECE MUITAS OPÇÕES
para quem esteja à procura de um assassino de aluguel. A
cidade já foi palco para a ação de famosos matadores reais
- como Jack, o Estripador - ou fictícios, como os incontáveis
assassinos investigados por Sherlock Holmes ou pelos dete-

tives dos livros de Agatha Christie. Numa metrópole, não é difícil matar
alguém num beco escuro, à noite, com um tiro ou uma facada quase sem
deixar rastros. Mas não foi assim que morreu Alexander Litvinenko, um
exilado russo na capital britânica. O ex-espião russo foi sendo consumido
por dentro até morrer por cápsulas de polônio 210, encontradas em seu
organismo e identificadas três dias antes que ele morresse.

A Rússia produz quase todo o polônio
do mundo. Manusear essa substância al-
tamente radiativa exige pessoal qualificado
e altamente treinado. Quase todo mundo
nessa categoria está a serviço dos serviços
de defesa da Rússia. Transportar esse mate-
rial até chegar a Londres sem ser detectado
exige a experiência de agentes de serviço
secreto. Litvinenko era considerado um
traidor pelo governo russo. Vivia em Lon-
dres para se proteger. Investigava a mor-
te da jornalista Anna Politkovskaya, uma
feroz crítica da guerra que a Rússia move
contra a Tchetchênia, república separatis-
ta de maioria muçulmana no sul do país.
Mantinha contato permanente com Boris
Berezovsky, um dos homens mais ricos da
Rússia, refugiado há anos em Londres para
escapar do governo russo, que o quer na ca-
deia por causa de suas ambições políticas.

Só há um homem capaz de con-
trolar as mineradoras estatais, as forças
de defesa da Rússia e os departamentos
de espionagem do país e que poderia es-
tar interessado na morte de Litvinenko:
o presidente da Rússia, Vladimir Putin.
Com uma política centralizadora e com
ajuda da alta do preço do petróleo, Putin
fortaleceu a Rússia e tornou-se mais audaz
no cenário internacional. No mês passado,
fez um ataque à política externa america-
na, acusando o governo Bush de "ações
unilaterais e freqüentemente ilegítimas,
que causam tragédias humanas e criam
centros de tensão". Também afirmou que

um "mundo unipolar" - dominado pelos
Estados Unidos - é prejudicial a todos, e
que "o uso exagerado da força pelos EUA
está jogando o mundo num abismo de
conflitos permanentes".

A fala de Putin, numa conferência so-
bre segurança mundial em Munique, na
Alemanha, provocou especulações sobre
a volta de uma Guerra Fria entre Rússia e
EUA. Não é provável. A Guerra Fria foi um
conflito que vigorou do final da Segunda
Guerra Mundial, em 1945, até o desmem-
bramento da União Soviética, em 1991.0
termo foi cunhado em 1947 pelo financista
e conselheiro político americano Bernard
Baruch e pelo comentarista político Wal-
ter Lippman. Referia-se a um conflito que
nunca chegou ao embate militar direto (daí
ser uma guerra "fria"), mas que incluiu
uma corrida armamentista, convencional e
nuclear, exportação de ideologia, a corrida
espacial, espionagem, disputas econômicas
e até guerras localizadas. Nessas guerras, o

eixo soviético assumia um dos lados e o
eixo americano assumia o outro. Foi assim
na Guerra da Coréia (1950-1953), na do
Vietnã (1964-1975), na invasão soviética
do Afeganistão (1979-1989), na guerra civil
libanesa (1975-1990) e em vários outros
conflitos. No início, o eixo soviético in-
cluía a China, também comunista, mas
os dois países romperam na década de 60.
A lógica da Guerra Fria era um paradoxo:
ambos os lados eram tão poderosos que
não podiam guerrear "a quente", dado o
temor de que um conflito total poderia
acabar com a civilização. Ficou célebre
uma frase do cientista Albert Einstein: "Eu
não sei quais serão as armas da Terceira
Guerra Mundial, mas sei quais serão as
da Quarta - paus e pedras".

Um conflito tão duradouro consumia
vastos recursos. Nos últimos anos da Guer-
ra Fria, a corrida armamentista custava à
União Soviética 25% de seu Produto In-
terno Bruto (PIB). O que se investia em
armas deixava de financiar a produção de
bens e infra-estrutura civil, o que acabou
levando o país à estagnação econômica. A
tentativa de reestruturar a economia, feita
pelo presidente Mikhail Gorbatchev, levou
à reforma política e, em seguida, ao fim do
Estado forte que mantinha as repúblicas da
União Soviética sob o controle russo.

É por isso que o nascimento de uma
nova Guerra Fria é improvável. A Rússia
não tem condições de mantê-la. Mas,
ainda que não consiga dividir o mundo
em dois lados, Putin já restabeleceu o



status da Rússia como potência. Ao con-
trário dos tempos de seu antecessor, Boris
leltsin, quando a Rússia tinha se alinhado
aos EUA, o país está de volta à arena glo-
bal. Enquanto o Ocidente tenta barrar a
aquisição de tecnologia nuclear do Irã, a
Rússia a vende ao regime dos aiatolás. E
vende armas para a Venezuela de Hugo
Chávez, desafeto do presidente americano,
George W. Bush.

Se Putin está buscando se impor no cená-
rio internacional, na Rússia não há a menor
dúvida sobre seu poder. Putin
comanda a política de tal ma-
neira que está organizando
um partido de oposição para
dar um ar de democracia ao
país. Quer ocupar com ele os
30% do Parlamento que seu
partido não controla e estão
hoje na mão de meia dúzia de
partidos pouco expressivos.
No poder há sete anos, Putin
goza de uma constante taxa
de aprovação de 70%. Seu ar

Putin foi
escolhido
pelos oligarcas
para ser um
fantoche. Mas
tinha planos
próprios e
virou o jogo

frio e cara de durão podem dar medo a seus
interlocutores e seriam péssimos para um
candidato a qualquer cargo político no Oci-
dente. Mas, na Rússia, alguém capaz de impor
autoridade, mesmo ultrapassando eventu-
almente o limite da brutalidade, é bem-visto.
Putin também é querido pelo modo como
fala. Não apenas é um bom orador, mas tam-
bém fala um russo correto, bem pronunciado
- raro de se ouvir em líderes desde Lênin, o
fundador da União Soviética.

Pouca gente na Rússia se interessou ou
se impressionou com o noticiário sobre a
morte de Politkovskaya ou Litvinenko. As
TVs e os grandes jornais, controlados direta
ou indiretamente por companhias estatais,
deram pouca atenção ao assunto. Os jornais
independentes, como a Novaya Gazeta, para
a qual a própria Politkovskaya trabalhava,
têm uma repercussão desprezível.

Putin não tem rivais. Não tem oposito-
res e não há virtualmente nada na Rússia,
das Forças Armadas ao setor privado da

economia, que não obedeça a
suas diretrizes. Conquistado
o ambiente interno, ele quer
agora porá Rússia de novo no
cenário mundial.

Não era para ser assim. Pu-
tin chegou ao poder em 1999
no cargo de primeiro-minis-
tro. A Rússia vivia os últimos
momentos da conturbada
Presidência de Boris leltsin.
Mais conhecido pelos vexa-
mes que dava ao beber em

excesso, leltsin foi, no entanto, o responsá-
vel por desmontar definitivamente uma das
mais formidáveis estruturas repressoras da
História: a União Soviética. O ex-prefeito de
Moscou chegou ao poder em 1991 depois
de liderar a resistência à tentativa de golpe
dos comunistas linhas-duras contra Mikhail
Gorbatchev. leltsin tinha um país para des-
truir e o fez com gosto. Adotou o mais radical
e rápido programa de desestatização de que
se tem notícia. Um esquema de troca de em-

préstimos ao governo por ações das gigan-
tescas estatais russas tornou imensamente
rico um grupo que passou a ser conhecido
como "os oligarcas".

Boris Berezovsky, Vladimir Potanin, o pai
da idéia da troca de empréstimos por ações,
Roman Abramovich, Vladimir Gusinsky,
Mikhail Khodorkovsky, Mikhail Fridman
e Piotr Aven se tornaram os maiores oli-
garcas. Controlavam boa parte da riqueza
da Rússia, quase toda a mídia e, de quebra,
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o Parlamento. Ieltsin dependeu deles para
se reeleger em 1996, e eles precisavam do
presidente para que o esquema não fosse
desmontado. Quando Ieltsin estava no fim
de seu segundo e último mandato, os oligar-
cas escolheram Putin para sucedê-lo. Ele era
então o chefe da FSB (ex-KGB), organização
que mistura segurança do Estado, polícia
secreta e serviço de inteligência.

Putin foi nomeado primeiro-ministro e
assumiu a responsabilidade sobre a Tchetchê-
nia. Armou um cerco brutal à capital rebelde
e, depois de arrasar a cidade, anunciou ter
debelado a revolta. Foi eleito presidente, em
2000, com uma avalanche de votos.

Putin, no entanto, tinha os próprios pla-
nos para a Rússia. Os anos de Ieltsin se tor-
naram sinônimo de caos. Em 1998, o PIB
russo era 45% menor que o de uma década
antes. A taxa de mortalidade havia crescido
50%. O orçamento do governo caíra pela
metade. As taxas de criminalidade tinham
dobrado. Os russos queriam ordem e um
pouco da prosperidade que fez um número
recorde de milionários.

Uma vez no poder, Putin estabeleceu um
novo acordo com os oligarcas. No capita-
lismo selvagem e meio sem lei pós-comu-
nismo, eles seriam deixados em paz, desde
que não se metessem em política. Gusinsky,

Berezovsky e Khodorkovsky desafiaram a
nova ordem. Em represália, Gusinsky e
Berezovsky foram acusados de evasão de
impostos, fraude e todo tipo de crime eco-
nômico possível. Fugiram e vivem no exílio.
Khodorkovsky foi mandado para Tchita,
um campo de prisioneiros na Sibéria.

Khodorkovsky era o controlador da
Yukos, a maior companhia de petróleo do
país àquela altura. Com ele
fora do caminho, Putin reto-
mou para o Estado parte da
indústria do petróleo e, atra-
vés da Gazprom, que explora
o monopólio estatal de gás da
Rússia, criou um gigante em-
presarial com valor de mer-
cado de US$ 200 bilhões. A
Rússia é o maior produtor
de gás do mundo, com uma
fatia de 30% do mercado, e
o segundo maior exportador
de petróleo, atrás apenas da Arábia Saudita.

Quando Putin chegou à Presidência, o
barril de petróleo era vendido a US$ 18.
Agora, oscila na casa dos US$ 60. Os preços
do petróleo em alta livraram a Rússia da
penúria econômica dos anos 1990. Desde
1999, o país vem crescendo a uma taxa anual
de quase 7% do PIB. A dívida externa foi

A Rússia
cresce graças
à alta do preço
do petróleo
e não tem
interesse em
um Oriente
Médio estável

paga. O superávit acumulado nas contas do
governo geraram um fundo que está hoje
em US$ 80 bilhões. As reservas em moeda
estrangeira somam US$ 250 bilhões.

Até 2004, os EUA viam na Rússia um
importante parceiro estratégico. O petró-
leo russo diminuía o controle que os paí-
ses árabes exercem no mercado mundial.
Mas o avanço da Organização do Tratado
do Atlântico Norte (Otan) até a frontei-
ra da Rússia esfriou o clima de parceria.
A Otan foi criada durante a Guerra Fria,
para conter a ameaça comunista à Europa
Ocidental. Embora não seja mais comunis-
ta, a Rússia não queria vê-la abraçar países
que pertenciam à União Soviética. Com
dinheiro suficiente para não precisar dos
EUA e do FMI, Putin tem mostrado pou-
co interesse em colaborar com o governo
americano.

Do ponto de vista econômico, navegan-
do no preço alto do petróleo, Putin não
tem interesse em acabar com a instabilida-
de no Oriente Médio, uma das principais
causas dessa alta. Putin reestatizou parte da
economia, incluindo a mídia. Diminuiu a
liberdade de imprensa e o alcance da de-
mocracia no país. É ele quem nomeia todos
os governadores, por exemplo. Tem maio-
ria suficiente para mudar a Constituição
quando bem entender. Controla o aparato
de segurança a ponto de não deixar ne-
nhum opositor ou crítico se sentir seguro.
É visto como o homem forte que devolveu

aos russos um pouco de or-
dem, prosperidade e auto-es-
tima. Seu segundo mandato,
no entanto, está terminando
e, se ele não mudar a Consti-
tuição, terá de deixar o poder
em 2008. Ninguém sabe ain-
da quais são seus planos. O
mais provável é que troque
de cargo com Dmitry Med-
vedev, o diretor da Gazprom
e vice-primeiro-ministro.

A piada nos anos 1990 era
que a Rússia era comandada pelos syroviki,
os donos das matérias-primas, e pelos silo-
viki, os donos do poder. Com a reestatiza-
ção das grandes companhias de energia e
mídia, Putin fundiu os dois grupos em
um só. Ele é - e continuará sendo por um
bom tempo - o chefe indiscutível dos dois.
Como presidente ou executivo-chefe.
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