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Relações externas Presidente chinês
quer cooperação entre emergentes

China “rica e
f o r t e”ainda
está distante,
diz Xi Jinping

ANDY WONG/AP

Xi Jinping, presidente da China: “O relacionamento sino-brasileiro encontra-se no melhor nível histórico e seu valor estratégico e global se torna mais destacado”

Claudia Safatle
De Pequim

Na primeira entrevista conce-
dida após tomar posse dia 14,
como presidente da República
Popular da China, Xi Jinping dis-
se que “o mundo está mudando
e a China também está mudan-
d o” em direção ao “socialismo
com características chinesas”. O
presidente chinês afastou qual-
quer temor em relação a preten-
sões hegemônicas da China,
comprometeu-se com as refor-
mas econômicas e políticas do
país e disse que há um longo ca-
minho a percorrer até a China
ser um país "rico e forte".

A entrevista, que precede a 5a

reunião dos Brics no fim do mês,
em Durban, na África do Sul, foi
carregada de simbolismo. Um
jornal de cada país dos Brics (Bra-
sil, Rússia, Índia, China e África
do Sul) foi convidado a partici-
par. O jornal brasileiro escolhido
foi o Va l o r . De Durban, Xi espera
que saia, para a comunidade in-
ternacional, uma “mensagem
positiva de unidade, cooperação
e resultados” dos países emer-
gentes.

Sua primeira viagem ao exterior
também obedecerá a essa priori-
dade estratégica. Xi irá primeiro à
Rússia, no dia 22, em seguida à
Tanzânia, de lá para a África do Sul
— onde ocorrerá o encontro dos
presidentes dos Brics —e, por fim, à
República do Congo.

China e África “são como uma
f a m í l i a”, China e Índia formam
uma população de 2,5 bilhões de
habitantes e têm “uma coopera-
ção tradicional”, China e Brasil
são os maiores mercados emer-
gentes do Oriente e do Ocidente,
se beneficiam mutuamente do
desenvolvimento das suas eco-
nomias e têm contribuído para
uma ordem internacional mais
“j u s t a”. A importância da Rússia
é retratada na primeira viagem
que fará como presidente da Chi-
na, o primeiro líder da geração
pós-1949 — ano da fundação da
República Popular da China.

“Muitos mercados emergen-
tes de países em desenvolvimen-
to, inclusive os Brics, têm tido rá-
pido crescimento econômico e
se tornado uma importante for-
ça pela paz mundial e pelo de-
senvolvimento comum", disse o
presidente chinês.

Pouco antes da entrevista,
concedida em um dos salões do
Palácio do Povo, Xi teve um en-
contro com o secretário do Te-
souro americano, Jacob Lew. A
ele, conforme relatou, falou da
importância de a nova ordem
mundial reconhecer e refletir,
na sua governança, a posição de
relevo dos mercados emergen-
tes. Outro grande desafio do lí-
der chinês será combater a cor-
rupção enfronhada no Partido
Comunista Chinês (PCC).

A seguir, a íntegra da entrevis-
ta, resultado de um trabalho da
diplomacia chinesa para mos-

trar um presidente moderno e
comprometido com o “rejuve -
n e s c i m e n t o” da mais antiga civi-
lização do mundo.

Pe rg u n t a : A Rússia será o primeiro
país que o senhor visita como presiden-
te da China. Qual é o motivo dessa deci-
são e como o senhor vê a Rússia?

Xi Jinping: De modo recípro-
co, a China e a Rússia são parcei-
ros de coordenação estratégica
de maior peso e importância.
Tanto para a China como para a
Rússia, o relacionamento bilate-
ral ocupa uma posição prioritá-
ria na diplomacia geral e nas po-
líticas externas. A minha visita à
Rússia, o nosso vizinho amigo,
logo depois de assumir o cargo
de presidente, é uma prova da
alta importância que a parte chi-
nesa atribui às relações sino-rus-
sas. Sob os esforços constantes
de ambas as partes nos últimos
20 anos, o relacionamento sino-
russo já passou a ser parceria de
coordenação estratégica global.
Foram resolvidas completamen-
te as questões fronteiriças lega-
das pela história. A base das re-
lações políticas é mais sólida e
os dois lados têm se apoiado

“Grande ou
pequeno, forte
ou fraco, rico ou
pobre, todos os
países africanos
são alvos de
grande atenção
da China “

mutuamente nas questões de in-
teresse comum. O volume do co-
mércio bilateral aumentou 14
vezes nas últimas duas décadas,
batendo o recorde de US$ 88,2
bilhões no ano passado, e a coo-
peração nos projetos estratégi-
cos de grande escala ganha for-
ça, principalmente nos setores
de energia, investimentos, avia-
ção e indústria aeroespacial.
Nossas colaborações estratégi-
cas no cenário internacional são
estreitas, o que tem contribuído
para promover o processo de de-
mocratização das relações inter-
nacionais. O relacionamento si-
no-russo já se encontra numa
nova fase, na qual cada parte
fornece importantes oportuni-
dades de desenvolvimento para
a outra parte e considera a outra
parte parceiro prioritário. Na
próxima etapa, as tarefas impor-
tantes no desenvolvimento das
relações sino-russas são: primei-
ro, consolidar a confiança mú-
tua de natureza estratégica e po-
lítica e reforçar o apoio recípro-
co nas questões relativas aos in-
teresses da outra parte. Em se-
gundo lugar, ampliar a coopera-
ção pragmática, como, por
exemplo, atingir com antece-
dência a meta de elevar o comér-
cio bilateral a US$ 100 bilhões
até 2015, estabelecer a parceria

estratégica na área de energia,
implementar projetos estratégi-
cos de grande escala e aprofun-
dar o intercâmbio na área hu-
manística. Em terceiro lugar, es-
treitar ainda mais a colaboração
nos assuntos internacionais e re-
gionais, defender firmemente os
princípios da Carta das Nações
Unidas e as normas fundamen-
tais das relações internacionais,
salvaguardar os resultados da
Segunda Guerra Mundial e a or-
dem internacional pós-guerra,
assegurando a paz, a segurança
e a estabilidade mundial. Afinal,
a China e a Rússia têm tanto a
confiança como a capacidade
para transformar as vantagens
criadas pelo alto nível das nos-
sas relações políticas em frutos
concretos da nossa cooperação
pragmática, que se traduzirão
em benefício para os nossos po-
vos .Os povos chinês e russo pos-
suem uma longa tradição de
amizade, com uma base profun-
da de intercâmbio humanístico.
Li muitas obras russas quando
era jovem, Pushkin, Lérmontov,
Turgueniev, Dostoiévski, Nekra-
sov, Tolstoi, Tchekhov, Sho-
lokhov. As obras deles nos mar-
cam muito.

Pe rg u n t a : Há 15 anos, a China e a
África do Sul estabeleceram relações
diplomáticas. Qual é a sua avaliação
e quais são suas expectativas em rela-
ção às relações bilaterais?

Xi: Há uma amizade profunda
entre o povo chinês e o povo sul-
africano. Ainda durante a luta
contra o apartheid, o povo chinês
já estava firmemente ao lado do
povo sul-africano. Ao longo dos
15 anos desde o estabelecimento
das relações diplomáticas, as re-
lações entre a China e a África do
Sul têm conseguido saltos histó-
ricos, passando da parceria para
a parceria estratégica global. Co-
mo países de mercado emergen-
te e em desenvolvimento, a China
e a África do Sul consideram a
outra parte como oportunidade
de desenvolvimento e pilar im-
portante na própria estratégia
diplomática. Estou na expectati-
va de trocar opiniões com o pre-
sidente Zuma de forma aprofun-
dada na minha visita à África do
Sul e antecipo meus votos pelo
sucesso da 5a cúpula dos Brics.

Pe rg u n t a : Qual será o papel da
China no processo de desenvolvi-
mento pacífico na África? Além dos
recursos naturais, quais são os ou-
tros setores que interessam à China?

Xi: A China e a África são mem-
bros da mesma família. Conhece-
mos muito bem os nomes dos an-
tigos líderes africanos e as belas
histórias que simbolizam a ami-
zade sino-africana, tal como a fer-

rovia Tanzânia-Zâmbia. Nos últi-
mos anos, o relacionamento sino-
africano tem obtido avanços sig-
nificativos a partir de uma amiza-
de tradicional. Ao se engajar no
seu próprio desenvolvimento, a
China tem sempre prestado
apoio à paz e ao desenvolvimento
da África e defendido a posição
dos países africanos nos foros in-
ternacionais. A cooperação sino-
africana tem sido condizente
com a elevação de status interna-
cional dos países africanos e com
o aumento de atenção da comu-
nidade internacional na África.
No futuro, independentemente
das circunstâncias internacio-
nais, a China continuará, como
sempre, a defender a paz e estabi-
lidade da África, promover a sua
prosperidade e desenvolvimento,
apoiar a sua união e fortaleci-
mento autônomo e impulsionar
a sua participação nos assuntos
internacionais em pé de igualda-
de . Empilhado, o solo se transfor-
mará na montanha. Acumuladas,
as gotas de água formarão o mar.
Grande ou pequeno, forte ou fra-
co, rico ou pobre, todos os países
africanos são alvo de grande
atenção da China no desenvolvi-
mento de relações amistosas. Ri-
cos ou não em recursos naturais,
são tratados em pé de igualdade
pela China, que desenvolve com
eles uma cooperação pragmática
de benefícios recíprocos e ga-
nhos compartilhados.

Pe rg u n t a : Quais serão as políticas
da nova liderança da China em rela-
ção à Índia? A China mudará suas
posições na solução das questões
fronteiriças com a Índia?

Xi: A China e a Índia têm um re-
lacionamento tradicional de
amizade e são também os dois
maiores países em desenvolvi-
mento no mundo, cuja popula-
ção total ultrapassa 2,5 bilhões. É
interesse comum da China e Ín-
dia que os dois países caminhem
juntos no caminho de desenvol-
vimento pacífico e de coopera-
ção, o que traz também grande
benefício para a Ásia e o mundo.
Nos últimos anos, sob os esforços
conjuntos de ambas as partes, as
relações entre a China e a Índia
têm conseguido avanços signifi-
cativos. As duas partes têm conso-
lidado um relacionamento no
qual as divergências são tratadas
de forma apropriada e se busca o
desenvolvimento comum. Atual-
mente, tanto a China como a Ín-
dia estão passando por um perío-
do de desenvolvimento acelera-
do, o que cria mais oportunida-
des para o fortalecimento da coo-
peração de benefícios mútuos
entre os dois países. As duas par-
tes devem tirar proveito dessas

oportunidades para avançar a co-
operação e o intercâmbio com
passos firmes, e elevar o relacio-
namento para um novo patamar.
Primeiro, é preciso manter uma
comunicação estratégica para
dominar bem o rumo das rela-
ções bilaterais. Segundo, é preci-
so aproveitar as vantagens com-
plementares e alargar a coopera-
ção de benefício recíproco nas
áreas de infraestrutura, investi-
mento etc. Terceiro, deve-se es-
treitar os laços culturais e apro-
fundar o conhecimento mútuo e
a amizade entre os dois povos.
Quarto, se deve ampliar a coorde-
nação e cooperação nos assuntos
multilaterais, a fim de salvaguar-
dar os direitos e interesses legíti-
mos dos países em desenvolvi-
mento e enfrentar em conjunto
os desafios globais. Quinto, se de-
ve tomar em consideração as
preocupações de interesse da ou-
tra parte e resolver apropriada-
mente os problemas e divergên-
cias existentes entre os dois paí-
ses. Como os chineses costumam
dizer, uma causa boa sempre pas-

“Ao longo desses
20 anos, o
re l a c i o n a m e n to
entre China e
Brasil tem
o bt i d o
ava n ç o s
s i g n i f i c at i vo s ”

Internacional

Entrevista planejada, entrevistado objetivo e pragmático
De Pequim

A primeira entrevista do novo
presidente da China, Xi Jinping,
foi concedida a um jornal de ca-
da país dos Brics (Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul). Me-
ticulosamente planejada, ela
precede a reunião dos Brics em
Durban, África do Sul, no fim do
mês. O novo líder, que assumiu
no dia 14, é da primeira geração
nascida pós 1949, ano da funda-
ção da República Popular da
China, e tem pela frente pelo

sa por muitas adversidades. As
questões de fronteira entre a Chi-
na e a Índia são legados compli-
cados da história, cujas soluções
não são fáceis. Desde que insista-
mos em consulta amigável, sem-
pre poderemos encontrar solu-
ções justas, aceitáveis para ambas
as partes. Antes da resolução final
das questões fronteiriças, deve-
mos salvaguardar juntos a paz e
estabilidade nas zonas fronteiri-
ças, para que tais questões não
afetem o desenvolvimento geral
das relações bilaterais.

Pe rg u n t a : Como a China pretende
intensificar a cooperação econômico-
comercial com o Brasil? A China pre-
tende importar mais produtos brasi-
leiros de alto valor agregado?

Xi: A minha visita mais recente
ao Brasil foi em fevereiro de 2009,
durante a qual tive uma conversa
muito produtiva com o presiden-
te Lula. Depois, ele visitou a China
e nos encontramos novamente.
Tenho acompanhado de perto a
saúde dele e lhe desejo boa saúde.
China e Brasil são os maiores paí-
ses em desenvolvimento respecti-

vamente no Oriente e no Ociden-
te, sendo também importantes
mercados emergentes. A China
tem sempre atribuído alta impor-
tância ao desenvolvimento da co-
operação amistosa com o Brasil.
Há 20 anos, o Brasil se tornou o
primeiro país em desenvolvi-
mento que estabeleceu uma par-
ceria estratégica com a China. Ao
longo desses 20 anos, o relaciona-
mento sino-brasileiro tem obtido
avanços significativos, trazendo
enormes benefícios para os dois
países, criando oportunidades
para o desenvolvimento de cada
lado, como também contribuin-
do para que a ordem e o sistema
internacional se desenvolvam na
direção mais justa e equitativa.
Nesse momento, o relaciona-
mento sino-brasileiro encontra-
se no seu melhor nível histórico,
cujo valor estratégico e global se
torna cada vez mais destacado.
Na 5a cúpula dos Brics, que se rea-
lizará em breve, vou ter um en-
contro com a presidenta Dilma
Rousseff. Espero trocar opiniões
francas com ela sobre como de-
senvolver o relacionamento dos
dois países de forma mais abran-
gente e aprofundada. A coopera-
ção econômico-comercial é a ba-
se material do relacionamento si-
no-brasileiro. Atualmente, a Chi-
na é o maior parceiro comercial
do Brasil, enquanto o Brasil é o
10 o maior parceiro comercial da
China. Nunca, como hoje, os inte-
resses de desenvolvimento dos
dois países estiveram tão interli-
gados. A cooperação econômico-
comercial bilateral está desempe-
nhando um papel cada vez mais
destacado nos nossos respectivos
desenvolvimentos econômicos. A
parte chinesa está disposta a tra-
balhar com a parte brasileira para
explorar o potencial da comple-
mentaridade das duas econo-
mias, otimizar a pauta comercial
e ampliar as áreas de cooperação.
Além disso, as duas partes podem
fazer valer as suas respectivas
vantagens, estimular a conexão
industrial, inovar o modelo de co-
operação e elevar o nível de coo-
peração econômico-comercial
em geral. Estou convencido de
que, com esforços conjuntos, a
nossa cooperação econômico-co-
mercial vai obter avanços subs-
tanciais, tanto na escala como na
qualidade, o que contribuirá pa-
ra que os dois países consigam o
desenvolvimento sustentável, e
também fortalecer a capacidade
de se adequar melhor à nova si-
tuação do aprofundamento da
globalização econômica e resistir
aos eventuais riscos da economia
internacional.
Continua na página seguinte

menos dois grandes desafios —
retomar as reformas econômicas
que foram adiadas pelo período
de vigoroso crescimento e com-
bater a corrupção. Ele promete
“rejuvenescer ” a China, tornan-
do-a um país mais moderno e
mais aberto ao mundo.

Na entrevista estiveram pre-
sentes jornalistas da agência rus-
sa Itar-Tass, da South Africa Esat
TV, da Press Trust of India, da Xi-
nhua News Agency, da China, e
do Valor Econômico. As diversas
perguntas foram enviadas com

antecedência e pelo menos uma
— sobre a Copa do Mundo — foi
sugerida previamente por diplo-
matas chineses. Do conjunto, dez
foram selecionadas pelo Depar-
tamento de Informação do Mi-
nistério de Assuntos Exteriores.

Na segunda-feira os jornalis-
tas convidados almoçaram com
o diretor-geral do departamen-
to, Qin Gang, e receberam estri-
tas instruções. Durante a entre-
vista, na terça-feira pela manhã,
não deveria haver surpresas, não
seriam permitidas perguntas fo-

ra do script nem interrupções
durante a resposta.

A entrevista foi concedida em
um dos salões do Great Hall of the
People, construção que fica em
frente ao memorial de Mao Tsé-
tung e da Cidade Proibida, na pra-
ça da Paz Celestial. No mesmo local
foi realizado o 12o Congresso Na-
cional do Povo, que escolheu o no-
vo gabinete na semana passada,
concluindo longo processo de re-
novação das lideranças chinesas.

Obedecendo à coreografia es-
quematizada pelos organizadores

da entrevista, os jornalistas ensaia-
ram a entrada no salão, a fila dos
cumprimentos ao presidente e a
posição de cada um na foto que se-
ria tirada do grupo com o líder chi-
nês. Era preciso que tudo saísse ri-
gorosamente como planejado.

Jinping é tido como um homem
sem rodeios. Em 2009, no México,
ao rebater as críticas contra a pu-
jança chinesa, ele teria respondi-
do: “Alguns estrangeiros com os
estômagos cheios e nada melhor
para fazer se dedicam a nos apon-
tar o dedo.” E prosseguiu: “Primei -

ro, a China não exporta a revolu-
ção. Segundo, não exporta fome e
pobreza. Terceiro, não incomoda
vocês. O que mais se pode dizer?”

Em um discurso para autorida-
des do governo, ao combater a cor-
rupção, disse: “Freiem suas espo-
sas, filhos, familiares, amigos e em-
pregados e prometam não usar o
poder para benefício próprio.”

Sua esposa, a cantora Peng
Liyuan, o define como “a u s t e r o,
trabalhador e com os pés no chão”.
Na entrevista, ele se mostrou obje-
tivo, pragmático e confiante. (CS)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A14.
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