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A China perdeu a face

O vírus da
ideologia

Tão ou mais prejudicial para saúde e o futuro dos cidadãos,
está o vírus da ideologia. Ao infestar a máquina do Estado e su-
as instituições, com seu bafo fétido, irradia seus efeitos maléfi-
cos para os outros poderes da República, fazendo do país um
refém de orientações abstratas que, ao fim e ao cabo, compro-
mete, seriamente, o futuro de todos.

O mais danoso é que toda essa contaminação é feita em benefí-
cio apenas de interesses pessoais e momentâneos de um pequeno
grupo, que se coloca acima de todos e de tudo para a consecução
de seus desígnios inconfessáveis. É isso que é, e não outra coisa. E
é isso que tem atravancado o deslanche do Brasil rumo a uma mo-
dernidade que a todos pertence por um direito inalienável e que,
jamais, poderia ser corrompido ou atalhado. Ou é isso, ou é o que
temos tido ao longo dessas últimas duas décadas e que não basta.

Depois do lulopetismo, ou seja lá o que outro nome pode
ser pespegado àquela trupe de malfeitores, camuflados de
políticos, nem bem a nação tenha restabelecido algum senti-
do de lucidez, adentrou de súbito por um outro labirinto
oposto, mas que também imbica rumo ao terreno árido e bal-
dio, onde nada floresce, apenas o pó.

É nessa gangorra que não sai do lugar, que vamos desperdiçan-
do o tempo de décadas. Dos muitos exemplos que poderíamos
trazer para ilustrar essa praga de gafanhoto que nos consome, fi-
camos com um apenas, mas que traduz, como nenhum outro, a
imagem que o mundo possui de nosso país. E é nesse cenário que
surge a figura do Ministério das Relações Exteriores, também co-
nhecido como Itamaraty ou Casa do Barão do Rio Branco.

Outrora orgulhoso de seu desempenho positivo frente às ques-
tões que levaram a definição derradeira das fronteiras do Brasil,
entre outras ações que granjearam o respeito internacional, fazen-
do de nossa diplomacia um exemplo para o mundo civilizado, o
que parece restar hoje do Itamaraty, como instituição, por certo,
enrubesce os velhos e calejados embaixadores, que nesse caso,
preferem ficar distante desse esfarinhamento.

Mesmo no período militar, pós 1964, quando a ideologia cas-
trense orientava um afastamento respeitoso da União Soviética e
seus satélites e uma aproximação cautelosa do Grande Irmão do
Norte, havia ainda uma certa personalidade orgânica nessa insti-
tuição que ajudava o país a manter um rumo, sem maiores inci-
dentes de percurso. A partir de 2003, já no século 21, com a chega-
da dos primeiros construtores do labirinto sinistro, toma assento
no leme do MRE Celso Amorim, que chamava o então presidente
Lula, um notório desorientado, principalmente dos caminhos da
ética pública, de “nosso guia”. Deu no que deu.

Com ele à frente da instituição e sob a doutrina de uma carti-
lha que mandou imprimir e distribuir para todo o pessoal da Ca-
sa, o Brasil adentrava para o clube faminto do terceiro mundis-
mo, abrindo embaixadas e outras representações no fim do mun-
do, estreitando relações com países ditatoriais de esquerda, para
onde foram carreadas somas bilionárias do dinheiro público, via
BNDES, inclusive, para a Ilha dos Castros, uma espécie de paraíso
lúdico do Caribe para patifes de toda a parte.

Com Amorim, o Itamaraty conheceu o inferno do Gulag,
com perseguições e outras ações contra o pessoal discordante.
Pouco refeito do sendero petista, que se viu obrigado a trilhar, e
após um governo Dilma de igual esfacelamento do MRE, nem
bem conheceu um estágio de restabelecimento do juízo e da
plenitude da sanidade mental, eis que o Itamaraty envereda
agora pelo labirinto oposto da destra mão, deixando-se nave-
gar pelas águas também turvas de uma direita pouco esclareci-
da e que anseia estreitar relações com países que torcem o na-
riz para esses salamaleques oportunistas.

Com Ernesto Araújo, um jovem diplomata feito chanceler, que,
em tese, teria a oportunidade de colocar o Itamaraty nos antigos
eixos de respeitabilidade, caso ouvisse os mais velhos e experien-
tes da Casa, o Itamaraty muda o curso para estibordo, desfazendo
com o pé direito o que o ex-ministro Celso Amorim fez com o pé
esquerdo. Deu no que deu, também. Este comportamento ciclotí-
mico da instituição, afetada sempre pelos ventos malcheirosos da
ideologia, conduziram nossas relações com o exterior ao que é ho-
je: um arremedo do passado sem maior importância, como uma
alma penada, a quem foi retirada a alma e a vida. É uma pena e um
grande prejuízo para o país.

confiança. Estamos aqui para esclarecer”
minimizou Motta. Bolsonaro é um cara de-
fasado e confuso, temos que admitir.

Mais de 90% das instalações de 4G no Bra-
sil são divididas entre Huawei e a sueca
Ericsson, ficando outros fornecedores com
10% restantes. Dos 90%, a Huawei detém fa-
tia de 40% a 45% dos rádios instalados, se-
gundo Motta. A Huawei tem dois centros
globais de transparência e segurança ciber-
nética, um na China e outro na Bélgica. Lá, a
companhia abre o código fonte para o go-
verno esclarecer dúvidas e fazer testes com
base em critérios técnicos, disse o executivo.
Os clientes da Huawei usam esses centros,
segundo o diretor, para pedir certificação in-
ternacional de segurança. No Brasil, isso é
feito via Anatel.

A companhia tem fábrica em Sorocaba
(SP), que já produz pequenos equipamentos
de 5G. Com investimentos feitos na automa-
ção, conseguiu reduzir o tempo de produção
de 17 para 7 horas, disse Motta. Outra fábri-
ca em Manaus (AM) produz equipamentos
para banda larga. O Brasil precisa deixar de
ser besta e saber escolher entre o que tem o
melhor preço e a melhor tecnologia. A rede
brasileira é da Huawei, em sua equipagem. E

Bolsonaro nem sequer sabe disso!
Mas, além disso, para que indispor-se com a

China? Não é ela a maior compradora de pro-
dutos básicos e do agronegócio do Brasil?
Questão ideológica? Como assim? A maior
corrente comercial do mundo é entre China e
EUA – Canadá, concorrentes nossos em milho,
soja e minérios. Definitivamente, não consigo
ver racionalidade em nossa política externa
econômica.Estamosnasmãosdemausgover-
nantes. E quem nos socorreu agora? A China
deu litros e litros de IFA (núcleo das vacinas
CoronaVac e Astra-Zeneca) o que permitirá re-
plicar e produzir no Butantan vacinas em solo
nacional. E, também, no Instituto Oswaldo
Cruz. Mas o presidente foi obrigado a publica-
mente (conditio sine qua non), embora a con-
tragosto, agradecer a China!

A Pfizer americana quis nos cobrar uma
fortuna para vender com prioridade sua
problemática vacina, com efeitos colaterais
já certificados pela ciência. Precisamos rea-
valiar nossas parcerias comerciais, indepen-
dentemente de ideologias ou afinidades
políticas. Como se dizia antigamente: Ami-
gos, amigos, mas negócios à parte! Parece
que nosso governo vivia ou ainda vive no
mundo da lua.

Os chineses
nos salvaram
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P ressionada pela guerra geopolítica
deflagrada pelo governo Donald
Trump contra a China, a maior fa-
bricante global de telecomunicaçõ-

es, a chinesa Huawei, vem tentando derru-
bar as barreiras impostas por diversos países
para impedir o avanço da sua tecnologia de
quinta geração de serviços móveis (5G).
Além de seu mercado doméstico, que é
imenso, onde a companhia vem obtendo a
maior aceitação, é a União Europeia. Dos 27
países desse bloco, mais de 60% adotaram a
tecnologia 5G da Huawei, afirmou ao Valor o
diretor de Cibersegurança da companhia,
Marcelo Motta. Os demais 40% ainda não
tomaram uma decisão.

A Alemanha foi um dos mais recentes paí-
ses do bloco a aceitar a presença da fabri-
cante chinesa. Há pouco mais de uma se-
mana, o governo alemão aprovou uma nova
lei de segurança de redes que permite o uso
da tecnologia 5G da Huawei. Em troca, exi-
giu garantias sobre a segurança de seus
equipamentos. República Tcheca e Espanha
também se posicionaram a favor da com-
panhia. Equivale a dizer que a China está na
vanguarda da inovação tecnológica.

Fora da União Europeia, a presença mais
forte da gigante chinesa é nos países do Ori-
ente Médio. Suas maiores redes estão na
Ásia, e crescem na Coreia do Sul. No merca-
do chinês, há mais de 800 mil estações radio-
base 5G instaladas. Até o fim de dezembro de
2020, a previsão era que o total chegaria a 1
milhão, segundo o diretor. Está bem posicio-
nada, mas revela participação de mercado.
Conhecidos como ERBs, rádios ou antenas,
as estações radiobase são equipamentos que
as operadoras colocam nas torres de celular
para formar suas redes e possibilitar que os
usuários se comuniquem.

No Brasil, o Grupo de trabalho 5G da Câ-
mara dos Deputados tenta comprovar a se-
gurança dos sistemas da Huawei, uma rea-
ção do presidente da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), que se opõe ao presidente Jair
Bolsonaro, que aderiu à briga comercial dos
EUA contra a China, uma atitude ideológica
sectária e boba. Mas o que esperar de um
despreparado?

Contrários ao banimento da empresa chi-
nesa, presidentes das principais operadoras,
liderados pela Conexis Brasil Digital, que as
representam, se reuniram com o ministro
das Comunicações, Fábio Faria, no fim de
novembro. As teles rechaçam qualquer in-
terferência ideológica nos rumos dos negó-
cios no país. Na semana passada, a Conexis
afirmou que o resultado do encontro tem si-
do positivo. Desde 1998 no Brasil, a Huawei
participou de todo o processo de construção
das novas redes. Sua infraestrutura está ins-
talada em todas as grandes operadoras,
além das pequenas regionais e provedores
de internet. Mesmo assim, enfrenta a oposi-
ção do governo Bolsonaro. “Em função do
cenário, é normal que o governo tenha des-

Se a tradução exata é difícil de encon-
trar, os conceitos de orgulho, brio, dignida-
de e prestígio se aproximam e dão uma pis-
ta. O culto da “face” regula os relaciona-
mentos sociais na China. O simples fato de
interromper alguém que fala é considera-
do comportamento ofensivo, porque faz o
interlocutor “perder a face”. Aquele que fa-
lava vai se sentir desprestigiado. Consertar
o estrago não será tarefa simples. O único
modo é “dar-lhe face”, conceito comple-
mentar ao anterior. Para devolver a face ao
cidadão ofendido, pedido de desculpas
não vale. As palavras-chave para reaver
dignidade arranhada são: elogio, prestígio,
admiração, deferência. Há que lisonjear,
incensar, acariciar, paparicar.

Na China, espera-se que cada cidadão
respeite o próximo como respeita a si mes-
mo. Um exemplo emblemático é quando
duas pessoas travam conhecimento. Cada
um vai entregar seu cartão de visitas ao ou-
tro segurando-o com as duas mãos. E, natu-
ralmente, toma com as duas mãos o que lhe
está sendo oferecido. Esse gesto de deferên-
cia significa que o respeito que se tem pelo
próximo é igual ao que se tem por si mesmo.

Os chineses são especialmente ciosos da
própria imagem quando se trata de relações
internacionais. É terreno minado. Como to-
da nação antiga e de passado glorioso, os
chineses sentem aquela nostalgia do brilho
perdido, o que os torna deveras susceptíveis.
Em 1999, quando de sua visita oficial à Suí-

ça, Jiang Zemin, presidente da China, foi al-
vo de protestos populares. Não houve agres-
são física, apenas a presença de manifestan-
tes com faixas que pediam a independência
do Tibete — país anexado pela China em
1951. Furioso, o dirigente recusou-se a cum-
prir o resto do programa. Em rápido e infla-
mado discurso de despedida, declarou que
aquilo não eram modos de receber um visi-
tante, e que a Suíça havia perdido um bom
amigo. As relações entre os dois países fica-
ram abaladas por uma década.

Imagine agora o distinto leitor como de-
vem estar sendo recebidas, na China, as
agressões proferidas por ministros e deputa-
dos nossos, compartilhadas pelos mais altos
escalões sem que o presidente da República
digne de reprovar. É a China inteira “perden-
do a face”! A humilhação, como se sabe, é a
melhor maneira de fazer inimigos duráveis.
Quem faz um chinês “perder a face” arruma
um inimigo vitalício.

Bolsonaro (ou quem lhe suceder) terá de
tentar “devolver a face” à China para abran-
dar os efeitos da ofensa. Um “desculpa aí,
pô!” não vai bastar. Há de ser tarefa longa e
paciente. Um bom começo será convidar o
presidente chinês para visita de Estado, com
direito a recepção de arromba, todas as hon-
ras, desfile do 7 de Setembro ou camarote
num sambódromo, banquetes de 15 pratos,
giro turístico pelo Brasil, hospedagem em
palácios de prestígio. E nada de pão com lei-
te condensado.

Opovo chinês é extremamente sensí-
vel, dono de uma sensibilidade que
foge a nossos padrões. A deles é
mais rigorosa, formal, à flor da pe-

le, apegada a valores milenares. O peso do
coletivo esmaga arroubos individuais. Es-
pera-se que todos se comportem como
manda o figurino. No Brasil, somos mais
indulgentes; não está em nossa índole levar
tudo a ferro e fogo. Situações que conside-
ramos triviais podem chocar os chineses.
Quem se relaciona com eles — se quiser ser
bem-sucedido — deve tomar cuidado para
não se indispor com o interlocutor. Deve
ter em mente que até atitudes que nos pa-
recem anódinas podem melindrar e blo-
quear o que estava sendo tratado.

Em qualquer parte do mundo, “perder a
face” é visto como situação desagradável. Na
China, é mais grave. Por um lado, não preci-
sa muito para uma pessoa “perder a face”;
por outro, é uma das ofensas mais profun-
das que se possa infligir a alguém. De todas
as peculiaridades da alma chinesa, talvez se-
ja o conceito de “face” o mais difícil de assi-
milar. Faz séculos que tradutores pelejam
para encontrar o melhor termo para traduzi-
lo. É mais ou menos o que ocorre com a pa-
lavra “saudade”. Assim mesmo, nossa sauda-
de, que é sentimento humano e universal,
pode ser traduzida com um rodeio de duas
ou três palavras. Já o conceito chinês de “fa-
ce”, para ser plenamente percebido, requer
um mergulho na civilização daquele país.

“A isso me proponho aqui. Fazer do
Itamaraty um instrumento de amor pelo
nosso país e pelo nosso povo”

Ernesto Araújo, no discurso de posse.

Caixa de marimbondos
» Chegou a hora de dar uma sacudida nessas confederações

e federações de esportes. Há reclamações por todos os
lados de presidentes e diretores que não passam o bastão
nem com reza braba. Ministério do Esporte, da Cidadania,
instâncias que vão e voltam, TCU sabem que a situação
está bem desfavorável aos atletas.

A frase que foi pronunciada

Em Punta del Este, todas as bandeiras dos países participantes da
Conferência foram hasteadas normalmente. A de Cuba enroscou-se
no mastro e subiu à força. (Publicado em 25/01/1962)
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