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Relações externas Novo presidente chinês diz que país deseja se relacionar com outros países em “pé de igualdade”

“A China nunca buscará a hegemonia”
D I V U LG A Ç Ã O

Xi Jinping, presidente chinês, chuta bola durante evento: “Sou fã de esporte, gosto de nadar, subir montanhas, quando era jovem, gostei de futebol e vôlei”

Pe rg u n t a : Como o sr. avalia a in-
fluência da ascensão dos países
emergentes e em desenvolvimento,
representados pelos Brics, sobre a
atual conjuntura internacional e o
sistema da governança global?

Xi: Com as suas economias em
rápido desenvolvimento, um nú-
mero expressivo de países emer-
gentes e em desenvolvimento, in-
cluindo os membros dos Brics, já
se tornam força importante na sal-
vaguarda da paz mundial e pro-
moção do desenvolvimento co-
mum e têm desempenhado um
papel importante no enfrenta-
mento da crise financeira interna-
cional. Isso corresponde à corrente
da época caracterizada pela paz,
desenvolvimento e cooperação. O
sistema de governança econômica
global tem de refletir as mudanças
profundas ocorridas no mapa eco-
nômico mundial e aumentar a re-
presentatividade e o direito à voz
dos países de mercado emergente
e em desenvolvimento. Nos últi-
mos anos, as cúpulas do G-20 têm
desempenhado papel destacado, e
reformas de cotas foram já realiza-
das no FMI e Banco Mundial. São
passos importantes na direção
correta da reforma do sistema da
governança econômica global. É
desejo dos países emergentes e em
desenvolvimento que o sistema da
governança econômica global seja
aperfeiçoado, corresponda me-
lhor às exigências do desenvolvi-
mento da força produtiva do mun-
do e favoreça mais o desenvolvi-
mento comum de todos os países
do mundo.

Pe rg u n t a : Quais são as suas ex-
pectativas quanto à cúpula dos
Brics, em Durban?

Xi: A cooperação dos Brics con-
tribui para tornar a economia
mundial mais equilibrada, a go-
vernança econômica global mais
aperfeiçoada e as relações inter-
nacionais mais democráticas. A
China espera que a cúpula possa
aprofundar a parceria dos Brics,
aperfeiçoar os seus mecanismos
da cooperação, intensificar diá-
logo e cooperação nas diversas
áreas, explorar potencialidades
na cooperação pragmática e
transmitir à comunidade inter-
nacional o sinal positivo de soli-
dariedade, cooperação e ganho
compartilhado. A parte chinesa
apoia a iniciativa da África do
Sul, país-presidente, de incluir na
agenda prioritária de prepara-
ção temas como o estabeleci-
mento do banco de desenvolvi-
mento dos Brics, reserva interna-
cional conjunta, conselho do co-
mércio e indústria, conselho de
“think tank” etc, e espera que a
cúpula alcance avanços positivos
nesses aspectos. A China defen-
de, também, a intensificação do
diálogo e do intercâmbio entre o
Brics e a África, para estabelecer
parceria entre os dois, em defesa
do desenvolvimento comum.

Pe rg u n t a : Qual será o papel do
Partido Comunista da China na his-
tória do desenvolvimento da Chi-
na? O PCC vai dar novos passos na
promoção da reforma? O socialis-
mo com características chinesas vai
conseguir maior desenvolvimento?

Xi Jinping: Ao governar na Chi-
na, o PCC tem como tarefa liderar o
povo chinês a construir melhor o
país e conseguir uma vida melhor
para o povo. Como eu disse no pas-
sado, se alguém quiser forjar o fer-
ro, ele próprio tem que ser forte.
Para assumir a sua missão, o parti-
do deve reforçar a sua própria
construção e preservar o seu cará-
ter avançado e a pureza. Deve man-
ter os laços estreitos com a massa
popular, aperfeiçoar constante-
mente a arte de liderança e gover-
nança, reforçar a capacidade de re-
sistir à corrupção, prevenir a dege-
neração e repelir riscos, assim co-
mo a capacidade de governar de
forma científica, democrática e re-
gida pela lei, para que sirva melhor
o povo. A reforma e a abertura são
símbolos marcantes e a fonte de
dinamismo da China contemporâ-
nea, bem como a via obrigatória
pela qual se desenvolve o socialis-
mo com características chinesas.
Sem reforma e abertura não se po-
de falar da China de hoje, tampou-
co do seu futuro mais brilhante. Já
sublinhei várias vezes que a refor-
ma e a abertura só têm modo pre-
sente, não têm pretérito perfeito.

As contradições surgidas no pro-
cesso da reforma e da abertura só
podem ser equacionadas por meio
de métodos oferecidos pela refor-
ma e abertura. Sob as novas condi-
ções históricas é necessário conse-
guir novos avanços na reforma pa-
ra poder inaugurar uma nova con-
juntura de desenvolvimento. Va-
mos fortalecer o desenho “top-
down” e planejamento global da
reforma, impulsionar de forma co-
ordenada as reformas nas áreas
econômica, política, cultural, so-
cial e ecológica. Seremos corajosos
em lidar com os problemas mais
duros, ousados em superar as ad-
versidades mais perigosas e deter-
minados em quebrar qualquer de-
feito regular e sistemático que im-
peça o desenvolvimento científico,
no sentido de estimular a criativi-
dade de toda a sociedade a favor de

da China”, que visa a grande revita-
lização da nação chinesa. Qual é o
sonho chinês sobre o mundo?

Xi: Através de mais de 30 anos
da reforma e abertura, a China
tem alcançado grande desenvol-
vimento socioeconômico e me-
lhorado o padrão da vida do seu
povo. Isso beneficia não só a pró-
pria China como também o
mundo. O povo chinês valoriza o
patriotismo e ao mesmo tempo
possui também visão e mentali-
dade internacional. Com o au-
mento do poderio nacional, a
China assumirá, dentro do nosso
alcance, mais responsabilidades
e deveres internacionais com vis-
tas a contribuir para a causa de
paz e desenvolvimento da huma-
nidade. Embora a economia da
China já fique no segundo lugar
do mundo, é de salientar que o
PIB per capita ainda é bem infe-
rior ao nível médio mundial. Há
ainda um longo caminho a per-
correr para se transformar num
país rico e forte. Atualmente, há
preocupações na comunidade
internacional de que a China,
após sua ascensão, vá aplicar a
hegemonia e maltratar os outros
países. Tais preocupações são to-
talmente desnecessárias. A China
já reiterou várias vezes à comuni-
dade internacional o seu solene
compromisso de persistir firme-
mente no caminho de desenvol-
vimento pacífico e nunca buscar
a hegemonia nem a expansão.
Palavras pronunciadas não po-
dem ser retiradas por qualquer
força. A China honra sempre as
suas palavras, algo que já tem si-
do provado pelos fatos. Espera-
mos também que todos os países
do mundo sigam a via do desen-
volvimento pacífico e juntem os
seu esforços na promoção da paz
e desenvolvimento do mundo. O
significado substancial do “So -
nho da China” é a grande revitali-
zação da nação chinesa. Trata-se
do desejo nosso de longa data
desde a história moderna. Após a
Guerra do Ópio, em 1840, e du-
rante um século, a nação chinesa
foi sujeita a invasões externas e
guerras civis, que causaram enor-
mes misérias e sofrimentos ao
povo chinês. Portanto, do fundo
do coração, o povo chinês apoia a
realização do “Sonho da China”,
pois é sonho de 1,3 bilhão de chi-
neses. Desde a antiguidade, os
chineses têm defendido a coexis-
tência pacífica, mesmo com di-
vergências. Desejamos que paí-
ses e civilizações diferentes pos-
sam fazer intercâmbios em pé de
igualdade, aprender mutuamen-
te e desenvolver-se juntos, de
modo que todos os povos, com as
suas vontades respeitadas, consi-
gam compartilhar os frutos do
desenvolvimento econômico,
científico e tecnológico do mun-
do e somar esforços na constru-
ção de um mundo harmonioso,
com paz duradoura e prosperi-

dade comum.
Pe rg u n t a : Como líder da China,

o resto do mundo tem enorme inte-
resse de conhecer mais do seu as-
pecto pessoal. Por exemplo, como se
sente ao liderar um país com uma
população de 1,3 bilhão? Quanto
tempo pode passar junto com a sua
família? Quais são seus hobbies?

Xi: No meu encontro com al-
guns líderes de outros países,
sempre me perguntaram: como
se pode governar um país tão
grande como a China? É verdade
que é realmente difícil governar
a China, cuja população totaliza
1,3 bilhão. Só para se inteirar
das informações básicas já é
uma tarefa nada fácil. Digo sem-
pre que é preciso muito tempo e
esforço para conhecer bem a
China. Apenas ver um ou dois
lugares não basta. A China tem
um território de 9,6 milhões de
quilômetros quadrados, com 56
etnias. Para conhecer a China,
não se pode tirar conclusões ge-
rais a partir de impressões isola-
das, tal como um cego retrata a
imagem dum elefante com as
poucas informações que ele ob-
tém com os seus toques no ele-
fante. Um provérbio chinês anti-
go diz que, para ser primeiro-
ministro, deve se começar pelos
cargos mais básicos, e para ser
um general, deve se começar co-
mo soldado. O atual mecanismo
chinês de seleção de quadros
também funciona na base de
etapa por etapa. Por exemplo,
trabalhei no campo rural, já fui
secretário do grupo rural do
partido, trabalhei também em
distritos, municípios, províncias
e no Comitê Central. Depois de
ter acumulado ricas experiên-
cias de trabalho em unidades
básicas, os quadros poderão ter
uma melhor visão do ponto de
vista da massa popular, ter co-
nhecimento das realidades do
país e as demandas do povo,
juntar, por meio de prática, ex-
periências nas diversas áreas e
conhecimentos profissionais, in-
crementando assim a capacida-
de e qualificação, o que são con-
dições básicas para que o traba-
lho seja bem feito. Quer as ne-
cessidades básicas do povo, o
funcionamento do dia a dia da
sociedade e das máquinas de Es-
tado, quer a construção e gestão
do partido em poder exigem
uma grande quantidade de tra-
balho. Para mim, uma vez que
fui designado pelo povo para o
atual cargo, preciso colocar sem-
pre o povo no lugar mais impor-
tante do coração, ter sempre em
mente as enormes expectativas
que o povo me confia e lembrar
que as responsabilidades são
“mais pesadas que a montanha
Ta i ”. O líder de um país tão gran-
de, populoso e complexo como
a China tem que conhecer pro-
fundamente a situação do país,
conhecer as aspirações e expec-

“Os Brics têm
desempenhado
um papel
importante no
e n f re n t a m e n to
da crise
f i n a n c e i ra
internacional”

progressos das causas nacionais.
Na nossa opinião, assim como não
há duas folhas totalmente iguais
numa árvore, tampouco existem
experiências aplicáveis em todo o
mundo, nem modelos de desen-
volvimento inalteráveis. O socialis-
mo com características chinesas
vai se desenvolver e aperfeiçoar
constantemente. O mundo está
mudando e a China também está
passando por mudanças, assim co-
mo o socialismo com característi-
cas chinesas, que deve avançar
conforme as mudanças das cir-
cunstâncias e condições. A China
só terá dinamismo quando estiver,
de forma consistente, adequada às
mudanças mais recentes. Estamos
dispostos a tirar proveito de todas
as conquistas da civilização huma-
na, mas não iremos simplesmente
copiar e imitar o modelo de desen-
volvimento de outros. O provérbio
chinês diz que alguém perderá a
sua própria capacidade de andar
se apenas imitar mecanicamente a
forma de andar de outros. A refor-
ma da China é o autoaperfeiçoa-
mento e autodesenvolvimento do
sistema socialista com característi-
cas chinesas. Só quando se segue o
caminho escolhido pelo próprio
povo chinês, e o caminho que cor-
responde às realidades da China, é
que podemos chegar ao destino
d e s e j a d o.

Pe rg u n t a : Quais são as mudan-
ças no tratamento pela China das
suas relações com o resto do mundo,
visto que o país já é a segunda
maior economia mundial? Recente-
mente, o senhor se referiu ao “sonho

tativas do povo e ter a autocons-
ciência de atuar como se pisasse
no gelo fino e andasse à beira de
um abismo, e ter uma atitude de
governar um país como se pre-
parasse um prato delicado. Nun-
ca relaxe, nunca seja negligente
nem descuidado, mas, sim, se
deve trabalhar sempre com a
máxima diligência e dedicação.

O povo é sempre a fonte da
nossa força. Desde que trabalhe-
mos com olhos nos interesses do
povo, levemos em consideração
o povo, compartilhemos ale-
grias e sofrimentos do povo, es-
tejamos unidos com o povo, não
haverá dificuldades que não
possamos superar nem tarefas
que não consigamos cumprir.
Quanto à quantidade de traba-
lho, vocês podem imaginar. Ao
ocupar este cargo, praticamente
não tenho tempo privado. Te-
nho montes de trabalhos. Claro,
eu sei como separar o trabalho
conforme o seu grau de impor-
tância e urgência. Quanto mais
se coloca lenha, mais alta a cha-
ma fica. Temos uma liderança
coletiva central, que tem uma
divisão de responsabilidades,
como também um sistema de
colaboração. É um mecanismo
eficiente, no qual cada um assu-
me as suas responsabilidades,
enquanto junta esforços para
concluir o trabalho. Apesar de
ser muito ocupado, sempre que
possível tenho que arranjar uma
pequena pausa e ficar junto com
a minha família. Tenho muitos
hobbies e o meu favorito é ler,
que já faz parte do meu modo
de vida. Também sou fã de es-
porte. Gosto de nadar, subir
montanhas, entre outros. Quan-
do era jovem, gostei de futebol e
voleibol.

“A seleção
brasileira de
futebol tem a
vantagem de
jogar em casa.
Desejo a ela
muita boa sorte
na Copa”

Pergunta: O Brasil sediará a Co-
pa do Mundo de futebol no ano que
vem. O senhor tem algum palpite
sobre qual equipe será campeã?

Xi: O Brasil vai sediar mais uma
vez a Copa do Mundo, pelo que
expresso as minhas felicitações.
O charme das competições es-
portivas, sobretudo do jogo de
futebol, é a sua imprevisibilida-
de. Tivemos o polvo Paul na últi-
ma Copa. Não sei se, no ano que
vem, haverá um outro polvo que
pode prever o futuro. A seleção
brasileira tem a vantagem de jo-
gar em casa. Desejo à seleção bra-
sileira muita boa sorte.

Internacional

Ritmo lento
rumo às
reformas
Análise
Roberta Costa
De São Paulo

As prometidas reformas do no-
vo governo de Xi Jinping devem
tangenciar pontos como a abertu-
ra da conta de capital, a reforma
migratória e a política do filho úni-
co. Muitos analistas consideram
que vários movimentos feitos nos
últimos tempos já apontam para
uma China mais propensa a uma
abertura, ainda que lenta.

Mudanças na política da mi-
gração já estão em andamento.
Até pouco tempo, quem quisesse
migrar do campo para a cidade
perderia seus direitos na cidade
natal, como escola e hospitais.
Com a restrição de mão de obra,
essa flexibilização é considerada
imprescindível.

O envelhecimento da popula-
ção e a curva cadente da popula-
ção em idade ativa são sinais ine-
xoráveis de que mudanças são ur-
gentes nesta área. A taxa de desem-
prego oficial, de apenas 4,1%, re-
presenta o quadro dos centros ur-
banos e é estável desde o início da
série justamente porque o fluxo de
mão de obra é controlado.

No sistema financeiro, a abertu-
ra da conta de capital – um pleito
internacional – deve ocorrer come-
didamente. Os juros e o câmbio
controlados e taxa de poupança
elevada são, em essência, o arca-
bouço da política de desenvolvi-
mento chinesa. Dez entre dez ana-
listas apostam contra grandes vo-
os nessa direção. Sinais positivos
estão, sim, acontecendo. Recente-
mente a distância entre as taxas de
empréstimos e depósitos foi redu-
zida, dando maior margem de
ação aos bancos. Outras sinaliza-
ções vêm do setor de seguros e da
reestruturação do setor bancário.

Novo líder é
visto como
pró-mercado
Análise
Sergio Leo
De Brasília

A principal expectativa da presi-
dente Dilma Rousseff no encontro
dos Brics, na próxima semana, é a
reunião bilateral com Xi Jinping. O
novo líder chinês é considerado
mais pragmático e menos evasivo
que seu antecessor, Hu Jintao, e vis-
to como um defensor das reformas
pró-mercado na China.

O interesse de Dilma pela con-
versa se explica pela importância
da China como potência e pelo
seu peso na economia brasileira.
Xi Jinping é, afinal, quem coman-
dará, pelos próximos dez anos, o
país que é o principal parceiro
comercial brasileiro.

No caso da Rússia, a escolha do
país como primeira escala da via-
gem de Xi ao exterior serve de sinal
para o Ocidente. No Conselho de
Segurança das Nações Unidas, rus-
sos e chineses se aliaram para vetar
explicitamente qualquer ação ar-
mada contra a Coreia do Norte.

Há, entre especialistas de políti-
ca internacional, uma coleção de
análises apontando a China como
uma ameaça territorial à Rússia,
devido à crescente migração e mis-
cigenação chinesa com os povos
da Sibéria, região rica em recursos
naturais. Outra linha de pesquisa
mostra, porém, uma natural apro-
ximação entre os dois países, como
forma de se contrapor aos interes-
ses e ações da potências ocidentais,
especialmente na Ásia.

China e Rússia também têm
bloqueado iniciativas contra o re-
gime decadente de Bashar al-As-
sad, alegando temor de que se
abra espaço para uma interven-
ção armada como a realizada
contra a Líbia de Muamar Gadafi.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A15.




