
Um global player em busca de reconhecimento  

A Rússia é um grande país que vem tentando se firmar como alternativa à crise financeira 
internacional. 

Desde o fim da União Soviética (URSS), em 1991, a Rússia tem tentado se adaptar ao 
constante fluxo de investimentos, mais de US$ 270 bilhões acumulados, e se firmar como um 
dos grandes países do futuro. Seja com as medidas adotadas pelo ex-presidente Michael 
Gorbatchev, Perestroika e Glasnost, no início da década de 1990, ou por meio do pragmatismo 
de Vladimir Putin, fica claro que a ex-superpotência quer retomar o palco mundial como um 
dos principais atores em cena. 

O novo presidente russo, Dmitry Medvedev, anunciou durante o Fórum Econômico Mundial, 
ocorrido no mês de Junho, em São Petersburgo, sua ambição de se tornar parte da solução 
para a atual crise financeira internacional. A respeito da crise, Medvedev anunciou que existe 
uma diferença entre globalização e “egoísmo econômico”, em uma crítica aberta aos Estados 
Unidos, indicando que este é o culpado pela crise atual. “É precisamente a disparidade entre o 
modelo de desenvolvimento dos Estados Unidos e sua capacidade de agir na economia global 
que está a razão central da crise mundial”, disse Medvedev. 

O modelo russo de desenvolvimento concentra a união de esforços e investimento em quatro 
pilares: instituições, infra-estrutura, investimentos e inovação. É nesta base que a Rússia tem 
se desenvolvido desde a crise de 1998 e que a credenciou para ser um dos países do BRIC 
(Brasil, Rússia, Índia e China) - sigla criada pelo banco Goldman Sachs que prevê os países 
que comandarão a economia global em 2050. 

Atualmente, a economia russa cresce em um patamar médio de 7% ao ano, desde 1999. Além 
disso, o PIB per capita está em US$ 14,8 mil; esse valor é 55,7% acima da renda per capita 
brasileira. As reservas em moeda estrangeiras são de quase US$ 500 bilhões. É notável 
perceber como a Rússia está se desenvolvendo ao trafegar por Moscou. O congestionamento é 
impressionante, são quilômetros de carros e semáforos. O número de guindastes e prédios 
sendo levantados ou reformados salta aos olhos, principalmente quando se está ao redor da 
nova área empresarial em que trabalham milhares de operários provenientes da Turquia e 
países fronteiriços do Mar Cáspio – que enviam anualmente para seus parentes cerca de US$ 2 
bilhões, de acordo com um empresário russo da construção civil. 

Dessa maneira, a tentativa de Medvedev em ser uma solução para a crise financeira global 
parece uma alternativa viável. Em comentário recente, Yulia Latynina, apresentadora de talk 
show na radio Ekho Moskvy, afirma que vem tentando entender a influência da crise financeira 
na economia do País. “Apesar das perdas no mercado financeiro, nada mudou para os 
consumidores. Os telefones celulares continuam vendendo igual água”, afirmou em artigo 
recente no The Moscow Times. Fato é que a venda de petróleo e gás para a Europa e todo o 
mundo tem beneficiado a economia russa, e parece que os anos de fartura ainda durarão, 
mesmo com uma eventual queda nos preços internacionais dessas commodities. 

Mas, todo otimismo deve vir acompanhado de certa pitada de realismo. A venda de carros das 
marcas Audi, Mercedez e BMW, ou qualquer outro tipo de produto para a classe de alto poder 
aquisitivo se mantém. Mas, analistas afirmam que haverá uma pequena contração no 
consumo, seguido de uma repaginação da participação de mercado das grandes empresas. 

Com tudo isso, o que o Kremlin pretende demonstrar é que o mundo não é unipolar. Essas 
cinco palavras (o mundo não é unipolar) estão presentes nos discursos de todos os membros 
do governo e da sociedade civil. “A nova política exterior da Rússia, diferentemente da época 



da União Soviética, entende o mundo como multipolar”, afirmam representantes do Ministério 
das Relações Exteriores. 

América Latina 

A Rússia está tentando se reaproximar tanto culturalmente quanto economicamente dos países 
do continente latino-americano. Seria uma tentativa de retomar a influência perdida com o fim 
da URSS, aproveitando a ausência dos EUA, visto a crise financeira global e a atenção destes 
com o Iraque desde 2003? A melhor resposta a essa pergunta seria outra indagação: isso é 
possível? 

Para Boris Fesenko, diretor do departamento de imprensa e informação, sim. “Enxergamos na 
América Latina uma grande possibilidade de trocas econômicas e científicas. O continente 
latino-americano pode ser um pólo de desenvolvimento, e a Rússia quer fazer parte disso”, 
disse. Para o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, deve haver uma maior integração 
logística e industrial entre os países da AL. “Nossa intenção é duplicar o comércio entre a 
Rússia e os países da América Latina”, afirma Fesenko. Atualmente, o comércio “bilateral” está 
em US$ 10 bilhões, sendo que o Brasil representa cerca de 55% desse montante. 

As cartas estão dadas 

Ainda não é possível saber se a Rússia conseguirá mostrar-se como alternativa para a solução 
ao caos financeiro internacional. Primeiro, terá que vencer a confiança conquistada por Gordon 
Brown, primeiro-ministro do Reino Unido, perante a opinião pública global. Segundo, apesar de 
conseguir mostrar que o pragmatismo venceu a ideologia, terá que apagar das mentes mais 
antigas a idéia do comunismo e socialismo. E terceiro, terá que aplicar recursos financeiros, ou 
seja, investir nos países que pretende aumentar sua influência, principalmente em infra-
estrutura. 

O que a Rússia quer não é fácil. Mas, quem visita o país da ex-URSS sai de lá com uma idéia 
de que é possível que Moscou atinja a meta. 
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