
EM NOVEMBRO de 2004, poucos
dias antes da reeleição de George W.
Bush à presidência dos EUA, o ex-
ministro das Relações Exteriores da
China Qian Qichen publicou artigo na
Xinhua, agência oficial de notícias chi-
nesa, no qual expunha um sentimento
comum em grande parte da Ásia. "Os
EUA fortaleceram seu controle sobre
o Oriente Médio, sobre a Ásia Central
e sobre o sudeste e o noroeste da
Ásia", disse ele, explicando que esse
controle "testemunha que a campanha
antiterror de Washington já foi muito
além da autodefesa". A guerra do
Iraque, escreveu Qichen, "provocou
um aumento da atividade terrorista
no mundo".

Cinco anos mais tarde, no último
mês de março, Ichiro Azo, líder do
Partido Democrático Japonês, em cam-
panha eleitoral, deu entrevista à revista
Time nesse mesmo tom. "O governo
Bush começou as guerras no Iraque

e no Afeganistão sem consenso da
comunidade internacional", afirmou.
Disse que apoiava a aliança militar
com os americanos, mas, "quando os
EUA exercerem seu poder sozinhos,
o Japão não deverá participar". No
Afeganistão, diz ele, a guerra reduziu
a autos suficiência em alimentos para
40%. E concluiu: "O mais importante
é dar uma vida estável para os afegãos.
Isso significa substituir as armas por
arados".

SOBERANIA E LEI
Poucos meses depois do artigo de
Qichen, China e Rússia divulgaram
o documento intitulado "A ordem
internacional no século 21", no qual
propunham fortalecer os conceitos
de soberania, integridade territorial
e primazia das leis internacionais. O
texto foi lançado em junho, no 60° ani-
versário de fundação da Organização
das Nações Unidas (ONU), e sugeria

dar grande ênfase ao papel abrangente
que ela tem na solução de conflitos de
interesse entre os países.

Ao mesmo tempo, chineses e russos
mais do que dobraram seu intercâmbio
comercial - de 25 bilhões de dólares
em 2004 para 57 bilhões no ano passa-
do — e, sobretudo, criaram uma ampla
estrutura jurídica para regulamentar
a cooperação entre os dois países em
todos os aspectos, inclusive militar
e financeiro. No âmbito da cultura,
criaram um conjunto de programas que
são executados em um ritmo anual, em
eventos de grande visibilidade pública,
e estão construindo universidades téc-
nicas bilíngües e programas de ensino
do russo na China e vice-versa.

O objetivo, dizem, é criar laços de
confiança e amizade que devem ser o
alicerce das relações internacionais na
concepção que defendem. Esses princí-
pios constam dos estatutos do principal
instrumento da aproximação russo-chi-



nesa — a Organização de Cooperação de
Xangai, ou SCO, na sigla em inglês. Ela
funciona como um fórum permanente
de negociações, criado por iniciativa
dos chineses, em 2001, com o objetivo
explícito de combater o terrorismo e o
tráfico de drogas na Ásia.

O fortalecimento contínuo da SCO
levou muitos analistas da diplomacia
asiática a falar sobre a possibilidade de
uma aliança estratégica entre a China e
a Rússia em oposição ao unilateralis-
mo da diplomacia americana, no geral
seguida também por Grã-Bretanha,
Itália, Alemanha, França e Japão.

A SCO continua mantendo um
perfil político discreto, mas a opinião
dos seus membros, assim como a dos
asiáticos em geral, sobre os conflitos na
região não é neutra, como se depreende
do texto de Quichen, considerado um
mentor da atual diplomacia chinesa, e
da entrevista de Azo, que, em agosto,
conduziu seu partido pela primeira vez
ao poder desde 1945.

SUPERTREM CHINÊS
Todos os acordos negociados na SCO
refletem uma postura de independên-
cia política e econômica em relação aos
EUA e à Europa. Em outubro deste
ano, Rússia e China anunciaram a con-
clusão de dois acordos que reforçam
essa impressão por seu impacto poten-
cial — tanto sobre o desenvolvimento
da Ásia quanto para o desenvolvimento
comum de chineses e russos.

O primeiro estabelece, na prática,
um mercado regional de gás natural na
Ásia, saindo à frente tanto da União
Européia (UE) quanto dos EUA. O se-
gundo cria uma parceria russo-chinesa
para construir uma linha transiberiana
de trens de alta velocidade, na qual os
russos entrariam com apoio industrial
e gerenciamento e os chineses com
mão de obra, financiamento e tecno-
logia, considerada a mais avançada do
mundo nesse campo, atualmente.

Para a imprensa ocidental, o que
mais chamou a atenção, no caso do gás,
foi o volume e o valor das exportações
russas à China: 70 bilhões de m3 ao
ano, no valor de 3,5 bilhões de dólares.
Isso é o dobro do atual consumo de gás
pela China. Mas o que realmente faz
diferença são os termos do negócio:
preço, duração do contrato e forma
de financiamento.

O debate em torno desses pontos
envolve principalmente russos, euro-
peus e os EUA (que entraram no mer-
cado de gás entre 2005 e 2006). Mas,
em maio deste ano, Rússia e China
montaram uma proposta comum para
o mercado regional — acertada entre
elas e em diversos fóruns asiáticos — e
a apresentaram à UE. Seria um xeque
ao rei para "persuadir a União Euro-
péia da necessidade de regulamentar o
mercado", segundo a Xinhua.

No contrato específico apresen-
tado em outubro (há muitos outros
em negociação na SCO), apenas a
duração foi divulgada até agora: 20

Persuadir a
União Européia
da necessidade
de regulamentar
o mercado de gás
anos. Mas bastou para convencer a
maior parte dos analistas do interes-
se de China e Rússia em estabelecer
relações comerciais de longo prazo. A
expectativa é de que o financiamento
responda à mesma preocupação: seu
custo deve ficar na casa dos 5% ao
ano, considerado uma barganha pelos
especialistas.

Quanto ao preço, calcula-se que
seguirá o valor fixado, no final do ano
passado, para o petróleo: 20 dólares
o barril, que era metade do preço
internacional à época e um terço do
valor projetado para 2017 (quando
o gasoduto ficará pronto; até lá, o
gás segue por ferrovia da Sibéria até
Danqin, no nordeste da China). O cál-
culo foi feito pelo analista americano
Stephen Kotkin, da Universidade de
Princeton.

A essas vantagens é preciso acres-
centar as possibilidades de desenvol-
vimento propiciadas pela construção
dos gasodutos (existe mais um em
negociação, em Xinjiang, no noroeste
chinês). No caso do trem, o jornalista
inglês David Briginshaw calculou,
no International }Lailway Journal, que
a cadeia de negócios articulada pela

execução do projeto deve movimentar
pelo menos 380 bilhões de dólares nos
próximos anos.

Negócios baratos, com forte foco
na produção e de longo prazo são
ingredientes que podem viabilizar
o desenvolvimento da Sibéria, hoje
estagnado, apesar do mar de recursos
minerais e energéticos que a região
possui. Povoá-la interessa tanto a
russos, chineses e à SCO quanto a
coreanos e japoneses.

O trinômio que pode cimentar o
interesse de países tão distintos poli-
ticamente é "paz, estabilidade e pros-
peridade", definiu o presidente chinês,
Hu Jintao, em outubro, ao anunciar os
acordos do gás e o ferroviário. Falou ao
lado do primeiro-ministro russo, Wla-
dimir Putin, acrescentando que os dois
países também decidiram consultar um
ao outro sobre o lançamento de mísseis
balísticos. A Xinhua comentou que
era uma demonstração de confiança,
consolidando a "aliança estratégica"
de China e Rússia.

ASPIRAÇÃO: PAZ
Putin estava em Pequim para o encon-
tro anual de primeiros-ministros da
SCO, os quais, ao final, divulgaram uma
declaração dizendo que "mudanças
sérias estão acontecendo no ambiente
internacional" e que existe um "novo
espírito dos tempos", composto de
dois pontos: "a aspiração à paz e ao
desenvolvimento sustentado e a pro-
moção da cooperação entre iguais".

O total de acordos em negociação
entre a China e a Rússia não é conhe-
cido, mas, somente na área de gás e
petróleo, pode chegar a 100 bilhões
de dólares, disse o presidente russo,
Dmitri Medvedev, durante a reunião
de cúpula da SCO, em junho deste ano,
em Moscou.

Na semana seguinte, defendendo
os mesmos princípios, a China se-
diou um encontro da Associação das
Nações do Sudeste Asiático (Asean,
integrada por Tailândia, Malásia,
Cingapura, Indonésia, Brunei, Vietnã,
Mianmar, Laos e Camboja). Na prática,
discutiu-se a possibilidade de adicionar
investimentos produtivos no âmbito
da zona de livre-comércio do Sudeste
Asiático que começa a funcionar em
1° de janeiro de 2010, incluindo a
China, o Japão e a Coréia do Sul. A
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perspectiva é de que Rússia e Irã sejam
fornecedores privilegiados de petróleo
e gás ao grupo.

Parte dos analistas acredita que es-
ses movimentos são apenas conveniên-
cia — nada sólido. "Eu não compro essa
de que a China é o futuro da Rússia",
afirma, por exemplo, o consultor Chris
Weafer, do banco Uralsib, de Moscou.
"A Rússia sempre esteve voltada para
a Europa". Também cético, Stephen
Kotkin acredita que a China está só se
aproveitando da Rússia, que precisa
vender petróleo e gás porque o inves-
timento externo fugiu de lá, depois da
crise. Diz que os dois países disputam
a hegemonia regional e não vão superar
as respectivas ambições.

Um pouco menos cético, o ex-dire-
tor do Fundo Monetário Internacional
(FMI) Simon Johnson explicou ao
diário americano The New York Times,
em maio, que o "poder econômico se
traduz em poder político". E a China,
diz ele, "está fazendo amigos". Anna
Konopatskaya, da Universidade Poli-
técnica de São Petersburgo, vai nessa
direção, mas inverte a equação, dizendo

que nos últimos anos "surgiu um novo
discurso político" e não seriam apenas
negócios de ocasião.

"AGRESSÃO" RUSSA
"Os dois países apostam numa perspecti-
va de longo prazo e no compromisso de
um desenvolvimento comum", diz ela,
avaliando que "ambos têm, claramente,

Ambos apostam
numa perspectiva
de longo prazo e
desenvolvimento
comum
alguma coisa a ganhar". Essa análise pa-
rece consistente com o comportamento
comum da China e da Rússia em diversos
episódios políticos recentes, especial-
mente a invasão da Ossétia do Sul pela
Geórgia, em agosto de 2008.

Havia, nesse caso, uma divergência
de fundo importante: o reconheci-
mento russo, depois do conflito, da
independência da Ossétia - um pos-
sível caso de separatismo, condenado
tanto pela diplomacia chinesa quanto
pela SCO. A imprensa chinesa mesma
destacou, inicialmente, que inúmeros
países ainda consideram a Ossétia
parte da Geórgia.

O governo Bush pressionou
fortemente a Rússia, acusando-a de
"agredir" a Geórgia - mesma palavra
usada por vários países europeus e
pelo então candidato e atual presi-
dente Barack Obama. Hu, no entanto,
teve uma reunião de emergência com
Putin, e o fato é que, uma semana de-
pois, a SCO divulgou um comunicado
sobre o confronto, declarando "apoio
ao papel ativo da Rússia em promo-
ver a paz e a cooperação na região".
Registre-se que, em setembro deste
ano, a comissão da UE encarregada
de apurar responsabilidades concluiu
que o conflito foi um ataque violento
e premeditado da Geórgia contra a
Ossétia do Sul. •
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