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Caminhões turcos barrados na fronteira: prejuízo de 3 bilhões de dólares 

 
 
Com o poder gerado por suas reservas de petróleo e gás, a Rússia vem rompendo, em média, 
dois acordos de comércio internacional por dia. Sobrou para turcos, ucranianos, americanos... 
  
A Rússia deu um sentido literal à expressão "Guerra Fria" ao adotar a política de cortar o 
suprimento de gás dos países que não concordam com seus reajustes de preços. Uma das 
mais recentes vítimas foi a vizinha Ucrânia, que resistia a aceitar um aumento de mais de 
quatro vezes no preço do combustível. Como forma de retaliação, o Kremlin interrompeu em 
agosto, por dois dias, o fornecimento ao país, gerando transtornos enormes para as indústrias 
e a população local. Depois de muita conversa, chegou-se a um acordo para um reajuste de 
50% e o serviço acabou sendo restabelecido. Essa forma de pressão tem sido usada de 
maneira recorrente pelos russos. No ano passado, os ucranianos já haviam sido vítimas da 
mesma política, com a diferença que o corte de fornecimento se deu em pleno inverno 
europeu, quando as temperaturas no país chegam a 40 graus negativos. No início de 2006, as 
torneiras do gasoduto que abastece a Bielo-Rússia secaram por alguns dias, também em 
conseqüência de uma briga relacionada a reajuste de tarifas.  
 
Essa prática de corte de fornecimento de combustível é um exemplo da diplomacia do porrete 
adotada pelo Kremlin nos últimos anos. O estilo de negociação duro e inflexível deve sua 
paternidade a Vladimir Putin, presidente do país entre 2000 e 2007 e atual primeiro-ministro 
do governo de Dmitry Medvedev. Até agora, as bravatas russas nas mesas de negociação têm 
sido garantidas pelo poder do petróleo e do gás. Várias economias, sobretudo as européias, 
dependem muito hoje dos recursos naturais da Rússia. Vem de lá, por exemplo, um terço do 
gás consumido na Alemanha. Comprar briga com um fornecedor desse porte, definitivamente, 
não é um bom negócio. Num primeiro momento, a política de intimidação era usada apenas 
nas pendengas comerciais que interessavam ao Kremlin. Mais recentemente, os russos 
passaram a usar a mesma arma no campo da política internacional. Nesse caso, o divisor de 
águas foi a invasão da Geórgia, em agosto, um ato condenado pela maior parte das nações 
ocidentais. "Os russos reagiram ao ato de desagravo impondo uma série de novas barreiras 
contra os críticos", afirma Anders Aslund, professor de economia internacional no Peterson 
Institute, em Washington, nos Estados Unidos.  
 
Segundo um estudo recente do Peterson Institute, a Rússia atualmente quebra, em média, 
dois acordos comerciais por dia. A Turquia foi uma das vítimas recentes da fúria diplomática. 
Desde agosto, o governo de Medvedev vem dificultando as importações turcas. Na fronteira 
com a Rússia, uma fila de centenas de caminhões com produtos vindos da Turquia estendeu-
se por quilômetros após a adoção da medida. O prejuízo, até agora, é estimado em 3 bilhões 
de dólares. A sanção russa teria sido motivada pelo fato de a Turquia ter exportado armas 



para a Geórgia nos últimos anos. Mesmo economias muito mais poderosas, como a dos 
Estados Unidos, vêm recebendo golpes do Kremlin. No mês passado, os russos interromperam 
a compra de carne de 19 companhias americanas, em resposta às críticas feitas por George W. 
Bush ao episódio da invasão da Geórgia.  
 
A atual crise na economia global, porém, pode alterar de forma dramática essa política. O 
combustível que garante a força da diplomacia do porrete são os preços em alta do petróleo. 
Nas últimas semanas, porém, as cotações vêm caindo, em decorrência do desaquecimento dos 
negócios ao redor do mundo. A economia russa acusou o golpe. No início de outubro, a bolsa 
de Moscou chegou a perder mais de 100 bilhões de dólares num dia, o pior resultado do 
pregão desde o fim da União Soviética. Em conseqüência da crise, o crescimento do PIB russo, 
que nos últimos anos esteve próximo da casa dos 10%, deve recuar em 2008 para 7%.  
 
Em meados de agosto, o governo anunciou um pacote de 150 bilhões de dólares em 
empréstimos e incentivos fiscais para os bancos em dificuldades, mas o mercado achou pouco 
e as bolsas continuam a cair. "A situação da Rússia dificilmente vai melhorar enquanto o país 
não diversificar sua economia", afirma Vladimir Kvint, professor de finanças da faculdade de 
economia de Moscou. Um passo fundamental para abrir mercados aos produtos russos é a 
entrada do país na Organização Mundial do Comércio. Para isso, o governo do Kremlin precisa 
da aprovação dos 153 países membros. Todos eles (incluindo Geórgia, Ucrânia e Turquia) têm 
poder de vetar um novo sócio. E, na economia global, rasgar contratos não é a melhor forma 
de fazer amigos. 
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