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C hina e Brasil protagonizam uma
reunião histórica esta semana.
Em meio a um cenário interna-

cional de incertezas, os presidentes Luiz
Inácio Lula da Silva e Hu Jintao se
sentam à mesa, em Pequim, para dis-
cutir a intensificação das relações bila-
terais e traçar um plano de ação contra
a crise econômica internacional. As
duas potências emergentes, que juntas
têm 1,5 bilhão de habitantes e um PIB
equivalente a US$ 6 trilhões, concen-
tram as esperanças de boa parte do
globo. Credenciais não lhes faltam: a
economia da China alçou o terceiro
lugar no ranking mundial, enquanto o
Brasil desponta como liderança diplo-
mática e principal interlocutor da
América Latina nos fóruns multilate-
rais. Para completar, os dois países se
tornaram parceiros preferenciais. A

O ENCONTRO
DE GIGANTES
Depois de reforçar sua parceria comercial e ganhar
importância na solução da crise econômica, China e
Brasil buscam consolidar aliança nos fóruns políticos

corrente de comércio bilateral em abril
somou US$ 3,2 bilhões - superando os
US$ 2,8 bilhões das trocas entre Brasil
e Estados Unidos. Analistas consultados
por ISTOÉ afirmam que se trata de um
momento-chave. "É um encontro es-
tratégico que reflete uma profunda
mudança na balança de poder geopo-
lítico", diz Yiyi Lu, pesquisadora do
China Policy Institute, da Universida-
de de Nottingham, na Inglaterra.

"É um encontro
estratégico, que
reflete uma profunda
mudança na balança
de poder geopolítíco"
Yiyi Lu,
pesquisadora do China Policy Institute

Para o cientista político Riordan
Roett, diretor de Estudos Hemisféri-
cos da Universidade Johns Hopkins,
em Washington, as duas nações "re-
presentam o futuro do sistema inter-
nacional". "Brasil e China, junto aos
demais BRICs (Rússia e índia), terão
cada vez mais capacidade de influen-
ciar na formulação de políticas no
plano internacional", afirma. Como
exemplo, cita o papel desempenhado
por Brasil e China no G-20 comercial
e no G-20 financeiro. Dan Erikson,
analista do Interamerican Dialogue,
também ressalta a "intensificação da
parceria" entre brasileiros e chineses.
"Esse fluxo de comércio é imprescin-
dível para fazer girar a roda da eco-
nomia internacional", garante.

A expectativa para o encontro de
Pequim é grande. De acordo com o
professor Alexandre Uehara, do Gru-
po de Análise da Conjuntura Inter-
nacional, da USP, este "é o momen-
to para o Brasil tentar reequilibrar a
balança comercial e melhorar a pau-
ta de exportações". Cerca de 80% das



exportações brasileiras
para a China são commo-
dities, enquanto 78% das
importações são manufa-
turados. Paralelamente às
negociações comerciais, os
presidentes devem forma-
lizar o contrato de finan-
ciamento de US$ 10 bi-
lhões entre a Petrobras e
o Banco de Desenvolvi-
mento da China, e assinar
memorandos de entendi-
mento nas áreas cultural,
acadêmica e científica.
Lula também vai visitar a
Academia Chinesa de
Tecnologia Espacial, berço
do programa de produção
do satélite sino-brasileiro.
"A cooperação espacial é
uma das áreas de maior
avanço", diz Lytton Gui-
marães, diretor do Núcleo
de Estudos Asiáticos da
UnB. Para ele, a oportu-

nidade serve "para se buscar posições
comuns nos fóruns multilaterais".

Esse é o espírito das conversações
entre Lula e Hu Jintao em torno da
elaboração de um plano de ação que
orientará as relações bilaterais. Há um
esforço diplomático para se formalizar o
Chamado "BRIC político". A diplomacia
brasileira tem feito gestões para insti-
tucionalizar uma aliança entre Brasil,
Rússia, índia e China, os países que
formam a sigla criada pelo banco ame-
ricano Goldman Sachs. Na carona do
debate sobre a reestruturação do siste-
ma financeiro mundial, se busca um
reequilíbrio geopolítico baseado no
multilateralismo. Na visão da diploma-
cia brasileira, essa mudança passa pela
reforma das Nações Unidas, do FMI e
dos bancos multilaterais de desenvol-
vimento e financiamento. Ainda há
arestas a aparar. Pequim resiste a uma
reforma do Conselho de Segurança que,
além do Brasil, integre Japão e índia.
Uma reunião de chanceleres dos BRICs
está marcada para 16 de junho, em
Ekaterinburg, na Rússia. •

U m vídeo de 21 minutos acaba
de paralisar o governo da
Guatemala. Na gravação, o

advogado Rodrigo Rosenberg, 47
anos, acusa o presidente do país,
Álvaro Colom, de ordenar sua mor-
te. A motivação para o crime, afirma
Rosenberg, é o fato de ter sido ad-
vogado do empresário Khalil Musa
e de sua filha Marjorie, mortos a
tiros no dia 14 de abril, em frente a
um centro comercial da Cidade da
Guatemala. No vídeo, Rosenberg
afirma ainda que seus clientes foram
eliminados por se negarem a parti-
cipar de um esquema de corrupção
que envolveria integrantes do gover-
no, a começar pelo presidente. Três
dias depois de gravar a denúncia, às
9hl5 da manhã do domingo 10,
Rosenberg foi morto a tiros enquan-
to andava de bicicleta perto de sua
casa, na capital guatemalteca.

O assassinato de Rosenberg de-
sencadeou uma onda de protestos
sem precedentes no país. Formado
em 1986, com especialização em
Cambridge, na Inglaterra, e em Har-
vard, nos Estados Unidos, o advo-
gado começou sua denúncia com
uma frase que ultrapassou as fron-
teiras da Guatemala, por meio da
rede mundial de computadores:
"Infelizmente, se você está neste
momento ouvindo ou vendo esta
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mensagem, e por-
que fui assassinado
pelo presidente Ál-
varo Colom." Elei-
to com a promessa
de acabar com dé-
cadas de violência
e corrupção, Co-
lom tomou posse em janeiro de 2008.
Chegou em dezembro contabilizan-
do 6.292 mortes violentas no país,
número superior aos dos piores anos
da repressão militar dos anos 1970.

Depois de classificar a acusação
de Rosenberg como parte de um
"complô" contra seu governo, Colom
pediu ao FBI, a polícia federal ame-
ricana, e à Comissão Internacional
contra a Impunidade na Guatemala
(Cicig), que investiguem o crime.
Com a agenda suspensa, o presidente
dedica-se a administrar a crise e o recém-
surgido movimento para que renuncie ao
cargo. "Desta Casa só saio morto.
Não assassinei ninguém", disse Co-
lom na quarta-feira 13. À frente da
Cicig uma entidade ligada à ONU,
o espanhol Carlos Cartresana foi
sucinto: "É preciso desarticular as
estruturas clandestinas que estão
operando dentro do poder." Ele não
defende a renúncia do presidente,
mas pediu que Colom se afaste da
investigação, para garantir a trans-
parência do processo. •
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