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A
Rússiadehojenãoé
o mesmo país que
era há apenas seis
anos,quandoVladi-
mir Putin se elegeu

presidente. Naquela época, o
país estava desorganizado, tu-
multuado e empobrecido, mas
era livre. Hoje, a Rússia é mais
rica –mas não é livre.
Um novo modelo de Rússia

tomou forma. O Estado se tor-
nou, fundamentalmente, uma
corporaçãoqueseusproprietá-
rios nominais, os cidadãos rus-
sos, já não controlam. Aliás, as
mudançasdelegislaçãoeasres-
trições às liberdades políticas
na verdade desvalorizaram as
ações dessa companhia – po-
dem chamá-la Estado Russo –
que os russos comuns detêm,
enquanto a classe da elite, dos
investidores, desfruta de privi-
légios cada vezmaiores.
As empresas estatais se tor-

naramas armas de assalto des-
se Estado corporativo. Tendo
dominado o princípio básico do
corporativismo-estatal – “pri-
vatizar o lucro, nacionalizar o
prejuízo” –elas trataramdead-
quirir o controle de empresas
dosetorprivado,àsvezes,apre-
ços vis. Suas vítimas incluem

grandes empresas industriais
como a Yuganskneftegaz, Sib-
neft, Silovye Mashiny, Kamov,
OMZeAvtovaz.
Ascompanhiasqueaindaes-

tãoemmãosparticularessepa-
recem cada vez mais com suas
irmãs estatais. Qualquer pedi-
dodoEstado–sejaadoaçãopa-
raumprojetoouavendadapró-
pria companhiapara “corrigir”
os compradores – é atendido.
Todos conhecem o destino de
MikhailKhodorkovski,oprinci-
pal executivodacompanhiape-
trolífera Yukos, que hoje se en-
contra numa colônia penal de-
pois de cair em desgraça junto
aoKremlin.
Um ponto fundamental do

novomodeloeconômicodaRús-
siaéaseletividade.Umaempre-
sa enfrenta a maior (e às vezes
inviável)cargatributáriapossí-
vel; outra recebe isenções in-
comparáveis.
Uma empresa é proibida de

venderaçõesaestrangeiros;ou-
tra recebe um apoio extraordi-
náriodoEstadopara isso (além
definanciamentoilimitadoesta-
belecido por lei).
Uma companhia não tem

permissão para contratar tra-
balhadores estrangeiros; outra
é encorajada a fazê-lo.Umcon-
junto de compradores paga um
preço; outro paga cinco vezes
mais.
Não foi apenas a liberdade

econômicaquedesapareceuda
Rússia. A liberdade política
também. No ano passado, a or-

ganização de direitos humanos
FreedomHousedeslocouaRús-
sia do grupo de países “parcial-
mente livres” para o grupo de
“não livres”, que inclui Cambo-
ja, Ruanda e Sudão.
Politicamente, a ideologia

corporativa pode parecer pou-
co clara: ela não parece comu-
nista,nemliberal,nemnaciona-
lista,nemimperial.Trata-sean-
tes de uma ideologia de “nash-
ism”,ouemportuguês,de “nos-
so-ismo”,emquesubsídios,cré-
ditos e poderes são entregues
aos “nossos”.
Esse “nosso-ismo” não co-

nhecefronteirasnacionaisnem
étnicas. O ex-chanceler de um
país estrangeiro é alçadoà con-
dição de membro da corpora-
ção e torna-se “nosso homem
naEuropa.” Enquanto isso, um
empresário russo fundador de
umaempresaquearrecadoubi-
lhões para o Tesouro nacional
vira um “outro” e é exilado nos
confins daSibéria.
Todo o poder doEstado rus-

soé jogadoa favordos “nossos”
membrosdacorporação,sejais-
so recusar permissão para o
transportedepetróleodoCasa-
quistão para a Lituânia por ga-
sodutosrussos,cortaraeletrici-
dade da Moldávia ou mover
uma “guerra do gás” contra a
Ucrânia. O imperialismo russo
assumiu uma imagem nitida-
mente corporativa.
A marca do novo modelo é

redistribuir recursos para “os
nossos”. O império da lei é para

países civilizados. Práticas co-
merciais limpassãoparapaíses
que querem se equiparar ao
mundo desenvolvido.
Boas relações compaíses vi-

zinhos são necessárias apenas
se a Rússia estiver interessada
em desenvolvimento no longo
prazo. A corporação tem ou-
tros objetivos.
É só naRússia que existe es-

se modelo? Não, há outros paí-
sesassim:Líbia,Venezuela,An-
gola,Chade, IrãeArábiaSaudi-
ta.ARússiaéumdeles agora.E
esse modelo político-econômi-

co pode durarmuito tempo.
Em alguns países da OPEP

(OrganizaçãodosPaísesExpor-
tadores de Petróleo), esse mo-
delo político-econômico sobre-
vive há um terço de século; na
Venezuela, há meio século. Ele
pode sobrevivermesmo semos
preços altos da energia. Cuba e
Coréia do Norte têm modelos
ainda mais impressionantes, e
nem mesmo têm petróleo. E
houve, claro, a versão soviética
dessemodelo.
Assim, de um ponto de vista

histórico,nãohánenhumanovi-
dade no novo modelo russo.
Masoptarporelehoje,no início

do século 21, não émais que op-
tardeliberadamentepelomode-
lo doTerceiroMundo.
Mais precisamente, omode-

lodeumgrupomuitoespecífico
de países do Terceiro Mundo
cujasperspectivasdelongopra-
zosãobemconhecidasadespei-
to de quanto dinheiro retirem
dopetróleo, de quantos oleodu-
toscontrolememcasaenoexte-
rior, edequantashistóriasaçu-
caradas contemna televisão.
Éumbecosemsaídahistóri-

co. Nenhum país que envere-
douporessecaminhose tornou
maisrico,maisforteoumaisde-
senvolvido.ARússianãose tor-
nará tampouco. Ela ficarámui-
to para trás. E o preço será pa-
go, como sempre, pelos cida-
dãos russos.
Numademocracia,amudan-

ça política está vinculada àmu-
dançadegovernantesqueocor-
reregularmenteecomcustoso-
cial mínimo. Em países com li-
berdade limitada, a mudança
degovernantestambémocorre
– como na “revolução de velu-
do”naChecoslováquiaena“re-
volução laranja” na Ucrânia –
masos custos sociais sãomuito
mais altos.
As medidas tomadas pela

corporação para impedir uma
revolução do gênero tornaram
altamente improvávelumamu-
dançanaRússianocurtoprazo.
Mas o podermudará demãos –
mais cedo ou mais tarde. E
quando isso acontecer, poderá
não ser como veludo. Neste ca-

so,ocustodopaísseráincompa-
ravelmentemais alto.
É difícil dizer quando ou co-

mo ocorrerá essa mudança de
poder. Para os que não podem
aceitarumEstadocorporativo,
oua“venezuelização”daecono-
mia,ouadegradaçãodavidaso-
cial,asituaçãoatualpareceavil-
tante: antes de poder haver
uma ação, é preciso haver uma
palavra, e os meios de comuni-
caçãodemassaestãosobocon-
trole da corporação.
Mas é possível começar a

própriaseparaçãodesemelhan-
te Estado com uma campanha
de não participação. Dessama-
neira, trabalhandodebaixo,po-
de-secomeçar a restauraras li-
berdades civis, políticas e eco-
nômicas, liberdades que foram
oferecidas aos cidadãos russos
em 1905, 1917 e, de novo, em
1991,mas desperdiçadas.
Se formos bem-sucedidos,

poderemos ter uma nova Rús-
sia – livre, aberta e tolerante.
Um país dinâmico, desenvolvi-
do e sólido, apoiado nos pró-
priospés,genuinamenterespei-
tadoporseusvizinhos.Umpaís
comum futuro.Umoutro país.
● TRADUÇÃODECELSOM. PACIORNIK

*Andrei Illarionov foi consultor
econômico do presidente Vladi-
mir Putin da Rússia até renun-
ciar, em protesto, em dezembro.
O artigo publicado pelo ‘New
York Times’ é uma versão do
que apareceu originalmente no
jornal russo ‘Kommersant’.
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Leõesdawebviramtigresdepapel
CHINA/RÚSSIA

Atrás do grande mercado chinês, empresas americanas de internet sujeitam-se às regras do governo comunista

Tom Keller Jr.
THE NEW YORK TIMES

Vamos brincar de “o que acon-
teceria se”?
Oqueaconteceria seasauto-
ridadeschinesassimplesmente
nãotivessemobrigadooGoogle
a excluir sites como o hrw.org
(o website da Human Rights
Watch) e o lesbian.com da ver-
são chinesa dos resultados de
seumecanismodebusca?Ouse
não tivessem insistido que o
Yahoo! atendesse imediata-
mente sempre que o governo
desconfiarda identidadedeum
de seus usuários de e-mail, co-
mo as autoridades têm feito?
O que aconteceria se eles ti-
vessem estipulado que o dire-
tor-presidentedequalquerem-
presa de internet que estivesse
atuandonaChinativessequeta-
tuar nas suas costas “MaoTsé-
tung–LuvU4Eva?” (MaoTsé-
tung,AmoVocêparaSempre)?
Será que a empresa deixaria a
China?
A coisa assustadora é que é
possívelfazerconsideraçõesso-
bre esta questão indomais lon-
ge – e se a lei chinesa exigisse
queasempresasde internet re-
velassem a identidade de todos
os usuários que encaminham
e-mails com brincadeiras de
maugostoouquaisquermensa-
genscontendoasexpressões“li-
berdade de expressão”, “Praça
da Paz Celestial” ou “Super Vi-
ciado” porque tais atividades
acarretassem dez anos de pri-
são?
“Comtodoorespeitoàmemó-
riadeRickJames, o rei do funk,
precisamos acatar as leis dos
paísesnosquaisoperamos”,po-
deria dizer umexecutivo.
Ese–comoumaprovadeboa
fépor terpermitido fazernegó-
cionoquequalquerobservador
racional temdeadmitir é agora
omercadodeinternetetecnolo-
gia mais tentador do planeta –
um executivo de cada empresa
fosse obrigado a ajudar no es-
pancamento de um blogueiro
preso?
Nadamuitoenérgico,masvo-
cê teria de fazer de conta que é
deverdade.Eseninguémtives-
se que saber? Eles nunca sabe-
riam, certo?
Sim, é um jogo fácil demais e
não completamente justo. As
questões que se apresentamna
Chinasãocomplexasehámuita
gente que acredita que Bill Ga-
tes está certo quandodiz, como

feznasemanapassadaaodiscu-
tir a questão numa conferência
patrocinada pela Microsoft em
Lisboa,que“acapacidadedere-
ter informações realmente não
existemais”.

Isso quer dizer que a Micro-
soft e a Google podem concor-
darcomacensuradisto oua fil-
tragem daquilo, mas no final, a
censuranãoéumaadversáriaà
alturadaengenhosidadehuma-
na e dos intermináveis modos
deainternetusarrodeios. “Tal-
vezvocêpossatomarumsitena
web muito conhecido e dizer
que algo não deveria estar lá”,
disse Gates, “mas, se houver
um desejo da população de sa-
ber algo, a coisa vai aparecer”.

Masmesmoqueissosejaver-
dade, as empresas ocidentais
detecnologiasópodemculpara
si mesmas se usuários do mun-
do livre perguntam quando se-
rá solto Shi Tao, o jornalista
cujonomeaYahoo!entregouàs
autoridades chinesas e depois

foi sentenciadoa 10anosdepri-
são.Ouseessaspessoasusamo
“e se” para ponderar sobre os
limitesmorais de dizer que a lei
local é a lei local.
Isso acontece em parte por-
que só recentemente alguns
dosparticipantesfizeramesfor-
çosgenuínosemfavordatrans-
parência nas suas transações
comaChina.

Há duas semanas, o Google
tomou a ousada medida de ad-
mitir francamente que estava
entrando no mercado chinês
com um produto de busca cen-
surado, modificado segundo as
especificações do governo. En-
tão, na semana passada, a Mi-
crosoft anunciou novas políti-

cas que lhe possibilitarão aca-
tar uma exigência do governo
de fechar o blog de um cidadão
(comoaconteceuhácincosema-
nas com o popular blogger
MSNemPequim)emboraman-
tendoblogvisível foradaChina.
Masessassãopequenasvitó-
rias,disseJulienPain,dogrupo
Repórteres Sem Fronteiras,
que rastreia a censurana inter-
net na China, no mínimo por-
queasempresas“parecemago-
ra aceitar a censura como uma
coisacertaesimplesmentedeci-
diramser transparentesemre-
lação a isso”.
Mesmo assim, para muitos,
isso é um sinal de progresso.
E ainda assim as quatro em-
presas americanas com baga-
gem em relações públicas na
China – Cisco, Yahoo!, Micro-
softeagoraaGoogle–nãocom-
pareceramàaudiênciadasema-
na retrasada da Reunião sobre
Direitos Humanos do Congres-
sodosEUA.Aomenos trêsdes-
sasempresasapresentaramde-

claraçõesporescritodefenden-
do suas atividades na China,
mas a ausência delas somente
serviu para aumentar seu pro-
blemade imagemcommanche-
tes do tipo “FirmasdeTecnolo-
giaEsnobamaCâmara”e“Goo-
gle Foge da Reunião no Con-
gresso”rodandopelociberespa-
ço.
É surpreendente que o Goo-
gle, o queridinho de tantos tec-
nófilos – que prometeu “não fa-
zer omal” –, esteja agora sendo
alvo de boicotes espontâneos,
com internautas desiludidos
procurandoalternativas. Estes
sinais da perda da inocência
também mostram que a corri-
dapelaChinalogopoderáofere-
cerumargumentodevendapa-
raempresas quenão cooperam
comregimes repressivos.
“Hoje, sei que você não me
merece”,escreveuumvisitante
do NoLuv4Google.org, um site
onde os usuários podem “rom-
per relações” com o Google e
boicotar oficialmente o gigante

da busca no dia de São Valen-
tim, no dia 14 (dia dos Namora-
dos,nosEUA).“Vocêtraiumeu
amor e minha confiança. Ago-
ra, nossa relação acabou! Vou
me conectar no IceRocket”.
OIceRocketéumadasvárias
alternativas de mecanismo de
buscaqueaparecemnoNoLuv4
Google.org, que é comandado
por um grupo chamado Stu-
dents for Free Tibet (Estudan-
tes a Favor daLiberdade doTi-
bete). O Clusty.com, um outro
site de busca desenvolvido por
vários cientistas da computa-
ção da Carnegie Mellon, é ou-
tro. O Clusty orgulhosamente
declaraque “nunca censura re-
sultadosdemecanismosdebus-
ca” e nemexcluimateriais “que
seriam ilegais emgovernosnão
eleitos e não democráticos”.
Numamensagempore-mail,
MarkCuban,ofundadordaIce-
Rocket, foi mais contundente:
“A IceRocket não censura e
nem censurará. Indexamos
mais de 1 milhão de blogs em
língua chinesa. Não há chance
de censurarmos ou bloquear-
mosqualquercoisanestavida”.
Nodia 15, o subcomitê daCâ-
mara sobre Direitos Humanos
Globaisrealizaráaudiênciasso-
bre a questão como um todo e
nas quais é esperada a presen-
çadasquatroempresas–Cisco,
Yahoo!, Google e Microsoft, já
queocomitêpoderá intimá-las,
se quiser. Presume-me que as
empresasvãodizer quenãopo-
demserdogmáticasemrelação
à censura ao fazer negócios na
China,eseasempresasdeinter-
net dos EUA não atuarem na
China,amudançanuncachega-
rálá.Estessãoargumentosdifí-
ceis de descartar,mas também
são os “e se”. Um “e se” que de-
ve estar na mente das empre-
sas quando comparecerem pe-
ranteoCongressotalvezsejaes-
te: e se, daqui a anos, a grande
barreira de censura da China
caire todaaextensãodenossos
arranjos com o regime chinês
se tornarem conhecidos?
“Umdia, opovochinês talvez
possa poder ver os registros
das conversações entre as em-
presasmultinacionaisdetecno-
logia e as autoridades chine-
sas”, escreveu Rebecca Ma-
cKinnon, pesquisadora da Fa-
culdadedeDireitodeHarvard),
no seu blog. “A previsão é que
essasrevelaçõesnãosejammui-
to lisonjeiras para as empresas
envolvidas”. ● TRADUÇÃO DE MA-

RIA DE LOURDES BOTELHO

Rússia Sociedade Anônima

CENSURA–Chinesesnãoencontramnomaisconhecidositedebusca informaçõessobre temassensíveisparaogovernocomunista

A ideologia
corporativa é a de
dar subsídios e
créditos aos ‘nossos’

Andrei
Illarionov*

Extensão dos
arranjos com a
China pode ser
conhecida no futuro
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