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empre que encontra tempo, a pre
sidente D i l m a Rousseff senta-se 
confortavelmente, cruza as pernas, 

alinha os braços, fecha os olhos e, compe
netrada, respira por 20 minutos. Desde que 
descobriu um câncer linfático, há dois anos, 
Dilma se tornou adepta da meditação trans
cendental, técnica milenar que proporciona 
relaxamento e aumenta o bem-estar. Esse 
tipo de meditação surgiu na Índia, mas se 
popularizou na China. Se não a levou ao nir
vana, a arte da meditação ao menos ajudou 
Dilma a superar o câncer - e a suavizar sua 
índole carbonária. O espírito de Di lma se 
desarmou, e assim diminuíram gradativa
mente as broncas histéricas que a tornaram 
temida em toda a Esplanada dos Ministérios 
- alguns assessores do governo chegaram a 
pedir demissão em virtude desses pitos. 

A D i l m a que fez campanha era discipli
nada e obsequiosa. Deu certo. A D i l m a que 
tomou posse era sóbria e equilibrada. Deu 
mais certo ainda. A D i l m a que agora com
pleta 100 dias de governo, então, parece 
a própria personificação do ideal budista: 
serena sem parecer alheia, segura sem de
notar arrogância. Está dando certo, mas se
ria difícil dar errado - ainda não surgiram 
as encrencas políticas que todo presidente, 
geralmente mais cedo do que tarde, é for
çado a resolver. O verdadeiro teste para a 
postura equilibrada e sensata dessa nova 
Di lma, portanto, virá quando aparecer a 
primeira dessas encrencas. Como ainda fal-

tam 1.360 dias para acabar seu governo, a 
presidente certamente precisará de toda a 
meditação possível. 

Descobriu-se essa D i l m a centrada no 
pouco que ela disse e, em especial, no m u i 
to que ela não disse. Até agora, a presidente 
não defendeu aliados flagrados em casos 
irretorquíveis de corrupção nem reduziu 
complexos problemas do país a metáfo
ras simplistas, procedimentos comuns no 
manual político de seu antecessor. Em três 
meses de governo, D i l m a falou - e agiu -
somente quando julgou necessário. De 
chofre, diminuiu os espaços de fisiologismo 
no governo, reduzindo, um pouco que seja, 
as nomeações de apaniguados do P M D B 
para cargos endinheirados em ministérios 
e estatais. Fez isso sem dizer palavra. Em 
seguida, determinou um corte nos inves
timentos do governo, de modo a pôr freio 
à gastança que ameaça cada vez mais as 
contas públicas. É duvidoso que a tesoura 
corte fundo, mas se reconheça que o com
promisso está feito. Nas poucas vezes em 
que recorreu às palavras, Di lma procedeu à 
altura do cargo. Como na semana passada, 

quando pediu um minuto de silêncio em 
homenagem às crianças assassinadas numa 
escola do Rio de Janeiro. 

Foi também pela retórica de estadista 
que apresidente surpreendeu os que enxer
gavam nela apenas uma títere de Lula. Em 
dezembro do ano passado, depois de ser 
eleita, D i l m a afirmou não ter concordado 
com a abstenção do Brasil na votação que 
questionava o Irã por violação dos direi
tos humanos. Em entrevista ao jornal The 
Washington Post, af irmou: "Não apoio o 
apedrejamento (de mulheres). Não estou de 
acordo com práticas que têm características 
medievais. Não há nuances possíveis, não 
farei quaisquer concessões a esse respeito". 
D i l m a se referia a Sakineh Ashtiani, con
denada por ter, supostamente, participado 
do assassinato do marido. Em março, sob 
a batuta de Di lma, a diplomacia brasileira 
mudou de linha. Ajudou a aprovar resolu
ção da O N U para investigar possível des
respeito aos direitos humanos no Irã. As 
duras palavras da presidente romperam a 
relação constrangedoramente amistosa que 
o Brasil de Lula mantinha com os autocrá
ticos aiatolás iranianos. 

Um gesto que sinalizou o equilíbrio e 
a sensatez da nova Di lma. Por meio dele, 
percebeu-se a principal diferença entre o go
verno de D i l m a e o de Lula: a relação com 
os outros países. M u d o u a política exter
na do Brasil. Discretamente, abandonou-
se o discurso ideológico que pregava a • 



aproximação com regimes de esquerda, in 
dependentemente de seus compromissos 
com valores democráticos - como a aliança 
de irmãos com a Venezuela de Hugo Chá
vez ou a defesa de ditadores como o líbio 
Muammar Khadafi. Marco Aurélio Garcia, 
antes chanceler informal do governo, foi es
quecido em algum gabinete de Brasília. O 
Itamaraty recuperou sua tradição de diplo
macia parcimoniosa, que busca promover 
uma agenda adequada ao tamanho do Brasil 
- nem grandiloquente nem modesta. 

É, portanto, uma presidente sóbria e um 
serviço diplomático modulado a ela que de
sembarcam na China nesta semana, ao lado 
de uma comitiva com 300 empresários, para 
uma visita ao colosso que está conquistando 
agressivamente a economia mundial - e a do 
Brasil não é exceção. Será o primeiro grande 
teste da presidente no plano internacional. 
Para além do significado geopolítico, a via
gem terá objetivos sobretudo econômicos. 
Os diplomatas avisam: que ninguém espere 
menções, mesmo que sutis, às constantes 
violações de direitos humanos promovidas 
pelo regime de Pequim. O Itamaraty acon
selha que Di lma seja "pragmática" - o que 
significa falar apenas de economia. O de
safio dela será negociar acordos bilaterais 
para suavizar a desigualdade nas relações 
comerciais entre os dois países. Hoje, a 
invasão de produtos chineses no mercado 
brasileiro ameaça milhares de empregos. 
Além de tentar conter esse avanço, Di lma 
buscará incentivar exportações para um país 
que tem 1,3 bilhão de habitantes e puxa o 
crescimento da economia mundial. 

D i l m a e o Itamaraty ainda não têm uma 
estratégia para lidar com a força da econo
mia chinesa. Mas, ao menos, já sabem o que 
não fazer: repetir a política do governo Lula 
para a China. Em 2001, como presidente de 
honra do Partido dos Trabalhadores, Lula 
visitou a China a convite do Partido Comu
nista Chinês. Encantou-se com a recepção 
calorosa e com o modelo econômico que 
começou a ser implantado na C h i n a no 
final da década de 1970 por Deng Xiao-
ping, uma combinação entre a mão forte 
do Estado socialista na forma de governar e 
o espírito capitalista de fazer negócios - in 
clusive com a abertura gradativa à iniciativa 
privada nacional e estrangeira. Um modelo 
batizado de "socialismo à chinesa". 

A simpatia de Lula pela China interferiu 
na política brasileira para o país. Lula acre
ditava ter encontrado um parceiro estra
tégico, o contraponto comercial e político 
aos Estados Unidos. Em 2004, viajou para a 

China com uma comitiva de 400 empresá
rios. Era o prenúncio de um estreitamento 
nas relações entre os dois países. O auge da 
cordialidade ocorreu no final daquele ano. 
Após encontro em Brasília, o presidente 
chinês, Hu Jintao, disse que Lula promete
ra reconhecer a China como economia de 
mercado. "Essa postura vai criar condições 
para uma relação estratégica muito mais 
rica", afirmou. Lula endossou as palavras 
de Jintao. Disse que o reconhecimento da 
China como economia de mercado seria a 
"demonstração mais inequívoca da obje
tividade, da seriedade e da prioridade que 
damos à relação Brasil-China". 

Essa empolgação passou. A diferença 



mais nítida na política externa do governo 
Di lma para a China, em comparação à do 
governo Lula, está na promessa de reconhe
cer o país como economia de mercado. D i l 
ma não deve tomar medidas concretas para 
consolidá-la. É um recuo importante em 
relação à festiva ação de 2004. " D i l m a está 
sendo mais calculista que Lula nesse ponto", 
afirma o professor aposentado de relações 
internacionais da U S P José Augusto G u i -
lhon. "Lula foi ao limite da irresponsabi
lidade com esse ato." Reconhecer a China 
como economia de mercado significaria 
abrir mão do direito de impor unilateral
mente barreiras a produtos chineses. Seria 
renunciar a uma arma importante nas re-

nente no Conselho de Segurança da O N U . 
O governo chinês se mostrava simpático à 
pretensão brasileira de se juntar ao grupo 
formado por Estados Unidos, Reino U n i 
do, França, Rússia e a própria China. Era 
retórica vazia. Ninguém que conhece os 
chineses acredita que eles cumpririam essa 
promessa. A possível chegada de neófitos 
ao Conselho melindra a China por um sim
ples motivo: o risco do ingresso de um rival 
antigo, o Japão. "A China pode até dizer que 
sim. Mas não quer a ampliação do Conse
lho de Segurança", afirma Fábio Albergaria, 
especialista em relações internacionais da 
Universidade de Brasília (UnB). "Se isso 
acontecer, no entanto, o nome do Brasil 
surgirá naturalmente. O governo brasileiro 
não precisa implorar por apoio." 

A China também não correspondeu no 
campo comercial. O governo brasileiro 
esperava que deslanchasse a parceria entre 
a Embraer e uma estatal chinesa. Havia a 
expectativa de que a fábrica, instalada na 
cidade de Harbin , se transformasse n u m 
símbolo da união entre os dois países. O 
entusiasmo minguou, e os negócios deram 
prejuízo. Surgiram desconfianças de que os 
chineses se apropriaram indevidamente de 
tecnologia brasileira. O governo chinês fez 
o que qualquer governo faria: jogou a cul
pa na Embraer. No ano passado, o governo 
Lula saiu em socorro da empresa brasileira. 
Mas Pequim ignorou os apelos brasileiros. 
As rasgas viraram crise há duas semanas, 
quando os chineses anunciaram uma par
ceria com a canadense Bombardier, a maior 
rival da Embraer. O plano é construir aviões 
grandes, que, fatalmente, disputarão merca
do com as aeronaves brasileiras. 

Na viagem de Di lma, o Itamaraty vai 
propor um acordo que garanta à Embraer 
a fabricação de jatos executivos - operação 
que não entraria em conflito com a entra
da da Bombardier no mercado chinês. O 
Palácio do Planalto avalia que, se arrancar 
uma solução para o caso nesta semana, a 
missão será exitosa. Outras prioridades co
merciais passam por acordos que permitam 
mais vantagens ao Brasil na exportação de 
produtos que atendam às necessidades dos 
chineses, como a carne suína. Haverá, ainda, 
a tentativa de reforçar uma parceria para o 
lançamento de dois novos satélites de obser
vação da Terra nos próximos anos. 

Para equilibrar a relação comercial entre 
os dois países, será imprescindível aumen
tar o valor das mercadorias exportadas aos 
chineses. Desde 2003, a China superou os 
Estados Unidos como o maior destino de • 

lações com um país conhecido pelo uso de 
táticas desleais no comércio internacional. 
A China é acusada de dumping, a prática 
que consiste em vender, no exterior, produ
tos a preços mais baixos que os cobrados em 
seu próprio país - para eliminar concorren
tes pelo preço baixo e, depois, manipular o 
preço das mercadorias. 

C o m a atitude de Lula, o Brasil transfe
riria à Organização Mundia l do Comércio 
( O M C ) a prerrogativa de punir os chineses 
ou coibir importações danosas à indústria 
brasileira. Lula imaginou que a China ofe
receria contrapartidas de mesmo peso. A 
mais importante seria o apoio ao pleito 
brasileiro de ocupar um assento perma-



exportações brasileiras. O saldo comercial 
entre os dois países é de US$ 5 bilhões para o 
Brasil. Mas é um resultado frágil, por se sus
tentar na venda de matérias-primas como 
soja, minério de ferro e petróleo. A balança 
pende para o lado brasileiro em razão da alta 
nos preços desses itens nos últimos anos. 
Enquanto isso, os chineses exportam para o 
Brasil cada vez mais produtos sofisticados, 
como turbinas para usinas hidrelétricas, 
elevadores, guindastes, motoniveladoras e 
automóveis. Há tempos a China deixou de 
ser aquele país que inunda camelôs brasi
leiros com quinquilharias. Se os preços das 
matérias-primas exportadas pelo Brasil 
tiverem uma baixa significativa - ou se a 
China diminuir o ritmo de suas compras 
-, a conta comercial brasileira será de um 
vermelho estonteante. Estudos revelam que 
o deficit comercial brasileiro, excluídos os 
produtos primários, supera US$ 30 bilhões. 
"A China está nos colonizando. O país com
pra matéria-prima nossa, a transforma em 

produtos e nos vende de volta. É o que os 
Estados Unidos fizeram com o Brasil há 40 
anos. A diferença é que ninguém está re
clamando do mesmo jeito", afirma Paulo 
Roberto Feldmann, professor de negócios 
internacionais da USP e estudioso da relação 
do Brasil com a China. 

Sem reclamar, a comitiva brasileira levará 
na bagagem um relatório preparado pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 
o Ipea, sobre a relação bilateral. Nele, os 
estudiosos do governo apontam sugestões 
para que o país contorne o protecionismo 
chinês à entrada de empresas brasileiras no 
mercado. Segundo os economistas do Ipea, 

é necessário regular e fiscalizar a compra 
de terras e de recursos naturais feita pelos 
chineses. Outra sugestão: as empresas chi
nesas que operam no Brasil no segmento do 
agronegócio não poderão exportar apenas 
soja em grãos. Deverão contribuir para a 
exportação dos produtos industrializados 
dessa cadeia produtiva. O presidente da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
Robson Andrade, também está estudando o 
assunto. Ele diz que, para reduzir a assime
tria, o governo brasileiro precisa aumentar 
o controle sobre os produtos chineses. Seria 
necessário reforçar a fiscalização para evitar 
contrabandos, verificar se a qualidade dos 
produtos chineses está em sintonia com as 
especificações técnicas exigidas das empre
sas brasileiras e se os preços não estão subfa-
turados. "Sem falar na melhoria da com
petitividade de nossas empresas. Sem isso, 
podemos fazer pouco", afirma Andrade. 

Informações do Banco M u n d i a l dão a 
exata noção da diferença de fazer negócios 



no Brasil e na China. Na C h i n a um em
presário abre uma empresa em 38 dias. No 
Brasil, em 120. O custo para exportar um 
contêiner n u m porto chinês é de US$ 500. 
No Brasil, supera os US$ 1.750. É importan
te frisar que a China não é uma democra
cia. Por isso, os desígnios do governante de 
plantão são cumpridos rapidamente. Não 
há contestações de Tribunais de Conta ou 
do Ministério Público, instituições funda
mentais numa democracia. N e m preocu
pações com o respeito ao meio ambiente 
ou à qualidade de v ida do trabalhador. 
" O s países têm diferenças culturais que 
precisam ser entendidas. O empresariado, 
brasileiro busca resultados a curto prazo. Os 
chineses pensam a longo prazo", diz Marce
lo Zorovich, professor do curso de relações 
internacionais da E S P M . D i l m a talvez pre
cise, portanto, ensinar a arte da meditação 
aos ansiosos empresários brasileiros. 

China é um paraíso de harmonia en
tre os povos. Seus 5 mil anos são uma 

história de congraçamento entre as 56 
etnias do mosaico de 1,3 bilhão de chine
ses. Jamais houve conflito entre a maioria 
han, os mongóis, tibetanos e muçulmanos. 
A razão dessa paz celestial é óbvia, ensina-
se no novíssimo Museu Nacional da China, 
em Pequim. Os povos formadores da China 
desejavam realizar o destino inevitável da 
nação: construir o socialismo. Quem acha a 
história acima um devaneio psicótico não é 
membro do Partido Comunista Chinês. No 
mundo real, a China foi forjada por guerras 
até ser unificada pelo primeiro imperador, 
em 221 a.C. Os mongóis são invasores que 
dominaram a China no século XIII. Em 1950, 
após Mao Tsé-tung tomar o poder, ele ane
xou o Tibete e lançou o Grande Salto à Fren
te, um conjunto de reformas coletivizantes 
que matou 20 milhões por inanição. Em 
1966, a Revolução Cultural foi uma caça às 
bruxas que aniquilou a intelectualidade. Em 
1989,3 mil estudantes foram massacrados 
na Praça da Paz Celestial, onde fica o mu
seu, que reabre nesta semana após uma 
reforma de dez anos e US$ 400 milhões. 

O objetivo do Partido Comunista era 
construir o maior museu do mundo e des
bancar o Metropolitan de Nova York e o 
British Museum de Londres. No quesito ta
manho, o objetivo foi alcançado. O museu 

tem 1 milhão de objetos em 49 salas. A área 
de 185.000 metros quadrados (ou 18 qua
dras) supera os 130.000 metros quadra
dos do segundo colocado, o Hermitage, de 
São Petersburgo. 

As obras se iniciaram em 2001 e deve
riam acabar em 2007. A razão do atraso 
foi política. Todas as arestas ideológicas 
da exposição tiveram de ser aparadas pelo 
partido, que queria mostrar aos chineses 
sua versão oficial da história. O museu é 
dividido em duas mostras. Em A China 
Antiga, passeia-se por salas com milhares 
de objetos de laca, joias e obras de arte, re
líquias desconectadas do contexto históri
co em que foram produzidas. A exibição A 
estrada do rejuvenescimento inicia-se em 
1839, na Guerra do Ópio, com a China hu
milhada pelas potências ocidentais. É uma 
versão anódina da marcha ao socialismo. 
Serve para salientar os feitos tecnológicos 
do regime, como o programa espacial. Os 
curadores reconhecem que no início do 
comunismo houve sobressaltos, sem en
trar em detalhes. A única menção à Revo
lução Cultural é uma foto. 0 museu "ignora 
os conflitos, o que uma mostra histórica 
não deveria fazer. Não é um museu, é pro
paganda", disse, sob a proteção do anoni
mato, um arqueólogo da Universidade de 
Pequim ao jornal The New York Times. 

Peter Moon 

Text Box
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