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Jogando para a platéia
Esta edição reúne textos dos embaixadores Luiz Felipe Lampreia, Rubens Ricúpero, Sergio Amaral, Sebastião do Rego Barros, Marcos Azambuja, Roberto Abdenur e do jornalista Antonio Carlos Pereira
de O Estado de S. Paulo. Sintetizam as palestras realizadas durante a
Conferência Política Externa do Brasil – Diagnóstico e Perspectivas,
promovida em São Paulo, em 31 de agosto de 2009, pela Fundação
Liberdade e Cidadania em parceria com a Associação Comercial de São
Paulo e com o apoio do Instituto Teotônio Vilella e a Fundação Astrojildo Pereira. Dos sete autores, apenas Roberto Abdenur, convidado, não
pode comparecer, mas fez questão de participar do livro.
O encontro proporcionou, para uma platéia de 600 pessoas, a
maioria estudantes de universidades paulistas, e também políticos, intelectuais e jornalistas, uma análise profunda, de alta qualidade técnica,
sobre a condução da diplomacia brasileira na chamada “Era Lula”. A
principal conclusão é a de que nos últimos anos houve um desmanche
da política externa brasileira, cujo foco foi reduzido a, praticamente,
um único objetivo no momento inatingível: conquistar uma cadeira no
Conselho de Segurança da ONU.
Ao longo de quase oito anos à frente do Itamaraty, o PT escolheu
o caminho de apoiar governos com os quais se identifica ideologicamente
deixando de lado o profissionalismo e a isenção que sempre marcaram
a diplomacia brasileira. O Barão do Rio Branco dizia que “em toda par-
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te lembro-me da Pátria”. A diplomacia petista subverteu esta máxima,
trocando-a por “em todo lugar me lembro do partido”. Uma atitude que
fica claríssima quando o governo brasileiro decide interferir nas eleições
da Bolívia e do Paraguai, nas concessões feitas ao Equador e à Venezuela,
quando faz uso do BNDES para financiar governos companheiros e resolve, contrariando uma das linhas mestras da política externa brasileira,
interferir em assuntos internos da República de Honduras.
A partidarização da política exterior do Brasil é criticada por
este time de competentes diplomatas e pelo jornalista, para os quais ela
deve ser encarada como uma política de Estado, jamais de um governo.
Os governos passam, o Estado fica e o sucesso das ações diplomáticas
de longo prazo é fruto desta perspectiva.
Hoje, o Brasil faz política externa personalista jogando para a
platéia. Não construiu visão de longo prazo, e muito menos uma estratégia. Acabou mais distante das grandes potências ao trilhar o caminho
da ingenuidade abrindo uma série de representações diplomáticas na
África, como se a eleição para o Conselho de Segurança da ONU fosse
uma questão de números, uma questão matemática, quando sabemos
que é muito mais profunda e depende do reconhecimento de uma liderança real, concreta, de longo prazo.
Ao longo dos sete textos que compõem este volume fica claro que o governo Lula gerou a desordem na nossa política externa,
transformando-a num carnaval ideológico. As conseqüências futuras,
como veremos, são inevitáveis.
Como dizia nosso Luís Eduardo Magalhães, não corre o menor
risco de dar certo.

Deputado Rodrigo Maia
Presidente Nacional do Democratas

Deputado José Carlos Aleluia
Presidente da Fundação Liberdade e Cidadania
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As linhas mestras da atual
política externa do Brasil
Rubens Ricupero

Diplomata de carreira. Foi assessor internacional do presidente eleito Tancredo Neves, em 1984 e 1985. Exerceu a representação permanente do
Brasil junto aos órgãos da ONU sediados em Genebra (1987-1991) e foi
Embaixador nos Estados Unidos de 1991 a 1993. Exerceu os cargos de Ministro da Fazenda, Embaixador do Brasil na Itália e Secretário Geral eleito
da UNCTAD, pertencente à ONU. Atualmente é diretor da Faculdade de
Economia da Fundação Armando Álvares Penteado e Presidente do Instituto
Fernand Braudel de Economia Mundial.
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ecorridos quase 85% dos dois mandatos do presidente Lula,
já se pode esboçar um balanço preliminar de sua diplomacia.
É o que vamos tentar fazer de modo objetivo, sem posições
preconceituosas de caráter ideológico ou partidário.
Como nos
encontramos a poucos meses dos 25 anos da Nova República, tomei
como ponto de partida o discurso de Tancredo Neves em fins de 1984,
no qual afirmava: “... se há um ponto na política brasileira que encontrou um consenso de todas as correntes de pensamento, esse ponto é
realmente a política externa levada a efeito pelo Itamaraty.”
O relativo consenso citado por Tancredo já não existe mais. Isso
não é matéria de opinião, mas constatação factual, como se pode ver
das dificuldades de aprovar no Congresso o ingresso da Venezuela no
Mercosul, os editoriais dos jornais e revistas a respeito das vicissitudes
da integração latino-americana e das relações comerciais com a Argentina, as acusações de fraqueza e concessões excessivas diante de ações
da Bolívia, do Paraguai, do Equador e inúmeros outros episódios que
seria cansativo elencar.
Convém assim verificar quais as mudanças de conteúdo na política externa que explicariam tal evolução.
Embora a diplomacia de Lula desperte considerável controvérsia, não chega a ser mudança radical de paradigma como ocorreu
quando a política externa “independente” de Jânio Quadros, San Tiago
Dantas e Araujo Castro substituiu de forma duradoura o paradigma
anterior de Rio Branco, Nabuco e Oswaldo Aranha. Retomado e consolidado no período do presidente Geisel e do ministro Azeredo da
Silveira, o novo paradigma foi mantido pela Nova República, não se
registrando desde então nenhuma ruptura significativa.
Contra esse fundo geral de continuidade, a política externa do
governo Lula vem se desdobrando ao longo de três eixos principais:
(1º) a conquista de posto permanente no Conselho de Segurança
da ONU;
(2º) a conclusão da Rodada Doha da OMC com ganhos em agricultura;
(3º) a construção na América do Sul de espaço de preponderância
brasileira.
Dentro dessa orientação genérica que pouco tem variado no essencial desde pelo menos 1974, a diversidade nas várias encarnações da
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diplomacia ficou por conta dos estilos de presidentes e ministros, das
diferentes circunstâncias de ordem interna e dos desafios e oportunidades externas.
É apenas com a consolidação da estabilidade política e econômica a partir de 1994 que o bom momento vivido pelo país encontra um
cenário internacional também receptivo à afirmação da personalidade
internacional e da crescente irradiação do Brasil. Essa constatação do
elo inevitável entre conjuntura interna e projeção internacional ajuda
a combater a tentação do voluntarismo, jamais suficiente no domínio
diplomático.
Já presentes de uma forma ou de outra no passado, os três eixos da diplomacia adquiriram ênfase maior ou enfoque diferente no
governo atual, seja em razão de inovações da política de Lula, seja em
função das circunstâncias ou oportunidades. Por exemplo, a prioridade
dada à candidatura ao Conselho de Segurança seria inconcebível sem
que antes a tentativa de reforma ambiciosa da ONU, empreendida por
Kofi Annan em 2005, tivesse colocado a questão na agenda. De forma
similar a centralidade que se conferiu à Rodada Doha se deveu, em parte, ao calendário: sua conclusão, se tudo corresse bem, teria ocorrido
dentro do mandato deste governo.
O balanço provisório dos resultados alcançados pela diplomacia
mostra que, dependendo do tema, os avanços variam, da mesma forma que varia a distância entre as pretensões brasileiras e a realidade. A
frustração dos objetivos, não atingidos plenamente em nenhum caso,
não se deve necessariamente a culpas ou deficiências de nossa parte.
Escrevi uma vez de modo simplificado que, nos dois primeiros eixos,
o governo brasileiro quer, mas não pode; no terceiro, pode, mas não
quer.
Trocando em miúdos, na ONU e na OMC, ainda que o Brasil faça
tudo certo, sua capacidade de influenciar os acontecimentos não é suficiente para resolver os impasses da maneira que desejamos. Por mais
que nos esforcemos, não se logrou até agora produzir consenso para
reformar o Conselho de Segurança, nem para concluir a Rodada Doha,
quanto mais para fazê-lo de acordo com os interesses do Brasil. Quer
dizer: é mais um problema de insuficiência de poder ou vontade política
(aliás, não só do Brasil, dos outros também) que de falta de política.
Não quer isso dizer que não se haja feito nada. Ao contrário, em
ambos os foros a atuação brasileira nos anos recentes nos posicionou
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de forma favorável a tirar bom partido de eventual retorno de condições propícias a um acordo.
Em termos do Conselho de Segurança, a política do atual governo claramente se demarca da do anterior, cuja tendência era de não valorizar tanto a questão ou de conceber a eventual candidatura brasileira
numa espécie de condomínio com a Argentina a fim de não prejudicar o
relacionamento com o vizinho. É inegável que o Brasil conquistou neste momento uma situação diferenciada em relação a outros aspirantes
latino-americanos como o México e a Argentina, distanciando-se como
o favorito para ocupar uma cadeira que vier acaso a ser destinada à
América Latina. Reflexo em parte do próprio crescimento econômico
e estabilidade brasileiras, a percepção diferenciada deve ser creditada,
sobretudo, ao ativismo da atual política externa.
Se a diferença em relação ao governo anterior é nítida no caso
do Conselho de Segurança, nas negociações da OMC existe muito mais
continuidade do que mudanças. Mesmo essas se afiguram quase sempre como o desdobramento natural imposto por nova fase da Rodada
Doha, originando-se nos governos passados muitas das táticas utilizadas na OMC.
Na América do Sul, o Brasil não pode tudo, mas pode algo. Em
tese, a diplomacia brasileira teria tido condições de agir mais. Por exemplo, entre o Uruguai e a Argentina, para ajudar, como facilitador, dois
vizinhos prioritários e membros do mesmo acordo de integração a superarem o conflito em torno da instalação de empresas de papel. Ou poderia haver atuado de forma diferente em episódios como o convite feito
por Nestor Kirchner à Venezuela para aderir ao Mercosul. Na ocasião,
sem qualquer antagonismo ao regime chavista, o Brasil estaria no direito
de ponderar que as adesões a acordos comerciais, sobretudo complexas
como as uniões aduaneiras, demandam longo processo de negociação
técnico-comercial prévia. Poderia ter feito, mas preferiu não fazer.
A questão não seria tanto de falta de poder, mas da falta da política
mais adequada. Essa é a área do mundo onde a influência brasileira, no
passado e no presente, sempre se fez sentir de maneira mais direta e
sensível. Não é à toa que a maioria das divergências sobre a política exterior se refira a assuntos sul-americanos. Não custaria esforço enumerar
nesse domínio uma série de políticas e decisões discutíveis que formam
em conjunto um padrão de erros de concepção ou de execução. Elas vão
da reação equivocada e insatisfatória à violação pela Bolívia de tratados e
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contratos ao nacionalizar os investimentos da Petrobrás na produção de
gás à imprudente ingerência nas eleições bolivianas e paraguaias em favor
de candidatos hostis a interesses brasileiros.
Partindo do esforço de consolidação do Mercosul, a diplomacia
do governo atual procurou edificar um espaço político-econômico utilizando não o conceito de América Latina e sim o de um projeto que
abarcasse toda a América do Sul, deixando de fora a proposta norteamericana da ALCA1, o México, os centro-americanos e caribenhos,
já integrados na área econômica da América do Norte. Nesse sentido
ela não é diferente, em substância, da IIRSA2 do governo passado, de
escopo mais modesto e progressivo, enfocado na integração física, mas
talvez por isso mesmo mais exeqüível.
As iniciativas da Unasul (União das Nações Sul Amreicanas) e seu
Conselho de Defesa avançaram num terreno incomparavelmente mais
ambicioso e acabaram por configurar um claro exemplo de voluntarismo diplomático. Ainda que sejam desejáveis, esses objetivos dificilmente encontrarão viabilidade num continente onde nem todos estão
preparados para escolher entre os Estados Unidos e o Brasil como alternativas excludentes.
Do ponto de vista econômico e comercial, para diversos desses
países que já assinaram acordos de livre comércio com os americanos
o Brasil está longe de significar, em contraste com os EUA, um mercado
importador ou fonte de investimento apreciável, sendo visto mais como
acumulador constante de saldos comerciais bilaterais. Nem mesmo dentro do Mercosul o país conseguiu desempenhar o papel de mercado impulsionador do crescimento dos menores. Por outro lado, em termos
de proteção militar em casos de necessidade, como no das guerrilhas
colombianas, não é preciso muita imaginação para compreender quem
esses países escolheriam como fonte de fornecimento de armas, de treinamento, de doutrina atualizada ou de cooperação militar.
Ao querer ignorar as divisões e antagonismos crescentes entre
os regimes autodenominados de refundadores – Venezuela, Bolívia,
Equador – e nações de orientação centrista ou moderada – Colômbia,
1 Área de Livre Comércio das Américas
2 A Iniciativa de Integração da Infra-estrutura Regional Sul-americana, mais conhecida como
IIRSA, é um processo multisetorial que pretende desenvolver e integrar as áreas de transporte,
energia e telecomunicações da América do Sul, em dez anos.
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Peru, Chile – a diplomacia brasileira investiu prestígio e recursos em
projeto que se acha em crise antes de completar um ano. As recentes
escaramuças e atritos a respeito do acordo militar entre a Colômbia e
os Estados Unidos ilustram com clareza as limitações de um desígnio
prematuro e mal concebido.
Não faltam, por conseguinte, questões de conteúdo na diplomacia atual capazes de alimentar diferenças honestas de avaliação e
julgamento, com efeitos negativos sobre o anterior consenso. Em
cada situação de controvérsia, seria preciso analisar se a divergência se deve a questões inerentes ao próprio conteúdo das políticas
indigitadas – erro na concepção, na escolha das prioridades, inadequação para resolver o problema em exame, inspiração ideológica
deformadora da realidade, leitura errônea das tendências mundiais
ou regionais – ou se as dificuldades derivam da “política interna” da
diplomacia, isto é, da maneira pela qual é apresentada à opinião pública, a seus formadores, aos políticos e como é captada e percebida
por esses últimos.
Desse segundo ponto de vista, a crise do consenso brasileiro
em diplomacia tem sido alimentada por ações e comportamentos concentrados, entre outros, nos seguintes fatores que afetam a possibilidade de edificar consensos em política exterior: a ênfase na ruptura,
em lugar da continuidade; o excesso de protagonismo e glorificação
da liderança pessoal de Lula; a auto-suficiência na formulação e condução; a politização partidária e ideologização da política externa.
Os dirigentes atuais, destacando-se nisso o exemplo do presidente, não souberam em geral resistir à tentação de se atribuir o crédito total pelos eventuais êxitos que tiveram. Buscaram fazer crer que
era novo e sem precedentes tudo o que empreendiam. De maneira
geral, Lula e seus colaboradores no Itamaraty tiveram a possibilidade
de admitir e valorizar, nos assuntos que apresentavam autêntica continuidade com o passado, a parte, maior ou menor, que teriam acaso
herdado de governos anteriores, mas preferiram apropriar-se todo o
mérito em nome do governo atual e de seu partido.
Naturalmente é uma opção sem surpresa, mas seguramente
não será a melhor em termos de construção de consensos. Há, com
efeito, nessa matéria uma espécie de “trade off”: não é possível monopolizar a glória para o governo e seu partido e esperar, ao mesmo
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tempo, que o universo dos injustamente excluídos do reconhecimento e do crédito se sintam partes integrantes dessa política.
São traços indiscutíveis desta fase política brasileira o abuso do
protagonismo e o excesso de glorificação personalista. Nesse ponto,
pode-se dizer que a diplomacia brasileira sofre do defeito de suas qualidades. Isto é, tudo repousa cada vez mais na biografia pessoal e nas
qualidades de desempenho do líder supremo. Nisso, aliás, a política
externa não constitui exceção no panorama geral de um governo, cujos
ministros são quase anônimos. Da maioria deles se ignora até o nome,
quanto mais o que fazem ou deixam de fazer.
Nenhum desses defeitos costuma facilitar o consenso interno ou externo em diplomacia. Basta pensar num exemplo contrário,
o do presidente Truman, ao lançar o maciço programa de ajuda aos
europeus não sob seu nome, mas debaixo da tutela do ex-chefe do
Estado-Maior durante a guerra, o general Marshall, considerado então
“o maior americano vivo”.
Em relação ao consenso externo, vale recordar exemplo de Rio
Branco. Quando ganhou em 1895 a questão da arbitragem com a Argentina acerca do território de Palmas ou das Missões, recusou-se a
voltar ao Rio de Janeiro onde patriotas exaltados já lhe lembravam o
nome para presidente, enviando aos admiradores telegrama no qual
apresentava o laudo como mutuamente satisfatório e honroso para
ambas as partes. Regressou diretamente a seu posto na Europa, sem
ir ao Brasil, escrevendo, na ocasião, em seu diário, esta frase de Hoffmann: “A inveja é a sombra da glória.”
Quanto à auto-suficiência, perceptível na exclusão de muitos dos
mais talentosos e experientes diplomatas brasileiros, marginalizados
das decisões importantes e de sua execução, ela se manifesta também
no isolamento em relação a setores influentes da sociedade brasileira.
O diálogo com lideranças empresariais e econômicas, no que se refere
ao comércio exterior, tem se revelado insuficiente. Na questão crucial
do aquecimento climático, tema onde a diplomacia brasileira teria tudo
para desempenhar papel decisivo, caso deixasse de insistir em discurso
defensivo obsoleto, é flagrante a falta de sintonia com a comunidade
científica e ambientalista nacional.
Em democracias maduras sempre se procurou imprimir à diplomacia um caráter aberto à participação efetiva mesmo da oposição. Nos
Estados Unidos, por exemplo, invoca-se até hoje o modelo exemplar do
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“consenso bipartidário” com os Republicanos no início da Guerra Fria.
Na França de Sarkozy, o presidente foi buscar no partido socialista não
apenas seu ministro de assuntos estrangeiros, mas numerosas personalidades convidadas a cumprirem missões internacionais de relevo. No Brasil de hoje seria difícil encontrar algum exemplo dessa tendência salutar.
O discurso de Tancredo deixava claro não ser uma política externa qualquer a que mereceria consenso, mas apenas a “levada a efeito
pelo Itamaraty.” Não se tratava da política dos militares no poder, de
um determinado governo ou facção, mas de uma política de Estado,
acima das disputas internas e a serviço da nação.
Convém recordar que a etimologia da palavra “partido” significa
fragmentado, rompido, quebrado, parte do todo que é a nação. Quem
faz diplomacia de partido mostra indiferença pelo esforço de converter
tais ações em causas autenticamente nacionais.
É incompatível com esse objetivo a existência de uma “diplomacia paralela” do Partido dos Trabalhadores junto a governos ou movimentos ideologicamente afins, exercida por meio de contactos fora dos
canais diplomáticos e emissários como o assessor de política externa da
Presidência da República, o qual dá a impressão de predominar em certas áreas de influência, ao passo que o chanceler ficaria com outras.
Tal divisão de “esferas de influência” converteu-se em causa de
complicações, de que foram exemplo as incursões na política interna
venezuelana, em momentos de tensões no vizinho país, assim como a
parcialidade ideológica com que o próprio presidente tem acompanhado a campanha eleitoral em países vizinhos.
Não há evidências de que essas afinidades ou simpatias ideológicas tenham demonstrado eficácia ou utilidade perceptível para encaminhar soluções satisfatórias quando surgem questões espinhosas como as
que vêm opondo o Brasil à Bolívia. A diplomacia paralela do PT parece,
assim, servir mais para contaminar desnecessariamente a política exterior com suspeitas ideológicas de que para qualquer propósito prático.
Têm-se multiplicado também, da parte de alguns dos diplomatas de carreira em postos de comando, tendência a engajar a política
externa no desígnio político do governo, mediante a tentação de se
comportarem, não como servidores imparciais do Estado, mas como
militantes partidários.
De novo ressalta aqui o contraste marcante com situações anteriores. O último chanceler de Goulart, por exemplo, embaixador João
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Augusto de Araujo Castro, recusava invariavelmente participar de qualquer ato com sentido ou aparência de política interna. Seja qual for a
razão invocada atualmente, a verdade é que se trata de comportamento impróprio para quem tem responsabilidade de políticas de Estado
que devem, em princípio, fazer apelo não a facções mas ao conjunto
dos cidadãos.
Recorro mais uma vez ao exemplo de Rio Branco, que assim explicava porque se afastara em definitivo da política interna e não tinha
querido aproveitar sua imensa popularidade para lançar-se candidato
a presidente: “Candidato ou Presidente (...) seria discutido, atacado,
diminuído, desautorizado (...) e não teria como Presidente a força que
hoje tenho (...) para dirigir as relações exteriores.” E concluía com palavras que guardam em nossos dias a mesma atualidade, como inspiração
do que deveria ser o apelo de uma diplomacia aberta a todos os cidadãos por cima das divisões de partido: Ocupando-me de assuntos ou
causas incontestavelmente nacionais, sentir-me-ia mais forte e poderia
habilitar-me a merecer o concurso da animação de todos os meus concidadãos” (grifo nosso).
Não creio que se possa substituir esse ideal por algo melhor.

2
Tempo de incerteza
para a OMC
Luiz Felipe Lampreia

Sociólogo e diplomata de carreira. Participou da missão junto à ONU em
Nova Iorque de 1966 a 1968; da delegação permanente em Genebra de
1968 a 1971. Foi Embaixador do Brasil nos Estados Unidos de 1979 a
1983; Embaixador no Suriname de 1983 a 1985; Embaixador em Portugal
de 1990 a 1992 e em Genebra de 1993 a 1994. Foi ainda Porta Voz e
Secretário de Imprensa da Presidência da República de 1977 a 1979; Secretário de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento de 1985
a 1987; Secretário Geral do Ministério das Relações Exteriores de 1992 a
1993 e Ministro das Relações Exteriores de 1995 a 2001.
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Organização Mundial do Comércio está numa encruzilhada. Em
28 de julho de 2008, houve o colapso das negociações ministeriais em razão de divergências fundamentais entre atores tão
importantes na cena do comércio internacional quanto a China e a Índia, de um lado, e os Estados Unidos, de outro. Impasses profundos
que parecem tornar inatingível o objetivo de concluir uma rodada de
negociações comerciais não são fatos inéditos. A Rodada Uruguai, que
deu origem à própria OMC, durou oito anos e por vezes parecia ter
naufragado, mas foi finalmente concluída com êxito em 1994.
Com tal precedente, seria excessivo dizer que a chamada Rodada
Doha acabou em fracasso, contudo não há dúvida de que as perspectivas
são hoje duvidosas e que as esperanças de avanço são muito escassas.
Três fatores conspiram contra o êxito da ambiciosa iniciativa de
liberalização do comércio internacional:
1)

A existência de uma forte regressão nas cifras do comércio internacional global.
Em 23 de março, a OMC fez o seguinte comunicado oficial:
“A queda da demanda mundial provocada pela maior crise econômica
em décadas, vai reduzir as exportações em cerca de 9% em 2009, a
maior contração desde a Segunda Guerra Mundial. A retração nos países desenvolvidos será particularmente grave, com as exportações caindo de 10% este ano. Nos países em desenvolvimento, que são muito
mais dependentes do comércio para o seu crescimento, as exportações
vão encolher em cerca de 2% a 3% em 2009, dizem os economistas
da OMC”.

Neste quadro, é inevitável que a disposição política para aprofundar os compromissos liberais seja mitigada pelos impulsos defensivos,
e mesmo protecionistas, dos governantes e dos parlamentares de todo
o mundo. Enquanto não houver uma sólida retomada do crescimento,
sobretudo com uma redução das altas taxas de desemprego atuais, não
haverá espaço para um novo movimento de abertura comercial.
2)

A resistência explícita da China e da Índia ao aprofundamento da
liberalização do comércio de produtos agrícolas.
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Essa resistência foi um divisor de águas. Houve confrontação entre países exportadores muito eficientes e produtivos, como os Estados Unidos, o Brasil e a Austrália, e países importadores, como a Índia
e a China, que necessitam proteger sua agricultura ineficiente e pouco
competitiva sob pena de fragilizar, ainda mais drasticamente, suas pobres populações rurais.
Ambos os países fizeram questão fechada – e certamente continuarão a sustentar tal posição – de que os mecanismos de salvaguardas
(special safeguard mechanisms) devem ser acionados ao menor sinal de
aumento substancial das importações de produtos agrícolas, que possam vir a ameaçar a produção local.
Pela primeira vez, o peso dos dois gigantes se fez sentir na resistência a uma maior abertura comercial
A Índia conseguiu amplo apoio dos países em desenvolvimento
graças a sua insistência em proteger a “segurança da sobrevivência”
versus os interesses comerciais dos grandes exportadores.
A China deu mais ênfase às suas prioridades domésticas recusando reduções tarifárias para açúcar, algodão e arroz, como queriam
os Estados Unidos. Para esses, os limites das salvaguardas deveriam ser
muito mais altos, de modo a permitir a expansão das vendas de produtos agrícolas para os grandes mercados dos emergentes.
Com estes desdobramentos, caiu por terra a grande bandeira
do governo brasileiro que era o chamado G-20, um esforço de reunir
os principais emergentes numa frente que, por sua representatividade
coletiva, seria capaz de pressionar e obter concessões dos países mais
desenvolvidos.
Inserido na lógica equivocada da chamada opção Sul-Sul (segundo a qual a união dos países emergentes poderia forçar os países mais
ricos a fazerem profundas concessões) este grupo revelou sua falta de
consistência básica. O Brasil – autoproclamado líder do G-20 – acabou
alinhado, pela força inequívoca de seus interesses comerciais, com os
Estados Unidos, não com seus supostos aliados do grupo. O Grupo dos
Vinte provou-se assim inoperante e artificial, em razão da disparidade
de interesses entre seus principais integrantes.
3)

A pressão dos países desenvolvidos por maior abertura dos mercados importadores de produtos industrializados sem contrapartida da abertura dos seus mercados agrícolas.
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Os países mais desenvolvidos pressionam por uma maior abertura dos mercados importadores de produtos industrializados dos países
emergentes, como é o caso para o nosso país, porém não se acham em
posição de oferecer qualquer contrapartida real de abertura dos seus
próprios mercados agrícolas.
O protecionismo agrícola é absolutamente dominante em todo
o Primeiro Mundo, seja sob a forma de barreiras ao acesso pela prática
de tarifas, quotas e outras restrições, seja pelo uso abusivo de subsídios
à produção e à exportação que falseiam a concorrência.
Tal protecionismo tem ficado cada vez mais forte e mais robusto,
política e financeiramente.
Em termos políticos, ainda que a agricultura ocupe menos de
3% da força de trabalho, portanto, renda muito pouco voto na prática,
há grande capacidade de mobilização dos lobbys agrícolas. Isto faz com
que os governantes, não só nos Estados Unidos e União Européia, mas,
também, no Japão, na Noruega, na Suíça, em todos os países mais ricos,
se vejam compelidos a dar muito apoio à sua agricultura pouco competitiva e a todas as medidas que distorcem completamente o comércio
internacional. Para isso, fazem uso de um arsenal protecionista muito
considerável.
Nada disso mudou, e provavelmente não mudará, até que os
governos sejam premidos por dilemas orçamentários e se vejam obrigados a reduzir os seus enormes orçamentos agrícolas.
Estes têm sido os principais fatores de distorção do comércio
internacional, há décadas, e nada indica que a situação esteja por alterar-se.
Que riscos haverá para a OMC se o caminho para a conclusão
exitosa de Doha continuar bloqueado pela combinação dos fatores acima referidos?
Em primeiro lugar, é evidente que sucessivos impasses afetam
a imagem internacional da organização e tendem a debilitar sua eficácia.
Enormes esforços e investimentos políticos foram feitos, nos
mais de doze anos decorridos desde o início das negociações. A Rodada Uruguai terminou há quinze anos atrás e seus resultados estão em
vigor há muito tempo.
É inevitável questionar se os limites já foram atingidos em assuntos sensíveis, como a agricultura, e se o método de negociar todas
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as questões em um único pacote – regido pela regra do compromisso
único (single undertaking) – não se terá já esgotado.
Ao contrário, é legítimo que surjam vozes que se perguntem
sobre a possibilidade de encontrar métodos mais produtivos de abrir
mercados e atualizar as regras de comércio.
O aspecto crucial do futuro da OMC é a autoridade do mecanismo de solução de controvérsias.
O principal ganho da Rodada Uruguai foi justamente este sistema
de solução de litígios comerciais que, na realidade, é um procedimento quase judiciário, combinando rigoroso exame técnico independente
das questões com uma chancela política.
Por meio deste processo, ao invés do unilateralismo da lei do
mais forte, como era o caso da Lei de Comércio dos Estados Unidos
em sua seção 301, há procedimentos multilaterais obrigatórios que
podem inclusive resultar em retaliações contra países poderosos que
violem as regras da OMC.
O papel da OMC na solução de litígios deve tornar-se cada vez
mais importante, embora fosse preferível conseguir aberturas por meio
de negociações. Quando isso não for possível, recorrer aos procedimentos obrigatórios da OMC pode produzir resultados significativos.
Há dois exemplos claros no momento:
a)

b)

A China, que sofreu duas derrotas importantes na OMC, no caso
da restrição à importação de autopeças e, mais recentemente,
sobre medidas que afetam os direitos de comercialização e distribuição de produtos audiovisuais;
Os Estados Unidos, ao perderem a questão movida pelo Brasil a
respeito de subsídios ilegais da produção de algodão.

É verdade que a OMC pode ser gradualmente esvaziada se, em
razão do bloqueio desse caminho, os países prefiram buscar, em acordos bilaterais ou regionais, os instrumentos que permitam a expansão
de seu comércio.
No momento, este rumo está bloqueado pela resistência do
Congresso e das forças sociais nos Estados Unidos a qualquer gênero
de liberalização comercial. É duvidoso que ocorra uma retomada do
impulso que existiu, até poucos anos atrás, no sentido da conclusão de
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novos acordos regionais. Em nosso continente, a retomada da ALCA é
totalmente inviável no momento e mesmo alguns acordos comerciais,
já firmados pelo Executivo americano, em especial com a Colômbia
– aliado estratégico de Washington – parecem estar longe de obter a
ratificação do Congresso.
Com estas perspectivas pouco promissoras, o mais provável é
que haja um longo período de impasse nas negociações comerciais internacionais, agravado pela crise econômica e financeira que deixará,
mesmo que esteja basicamente superada, sequelas duradouras em termos de desemprego nos países do Primeiro Mundo.
O avanço do protecionismo foi um dos maiores temores que a
crise suscitou, mas a força da OMC, suas regras e mecanismos serviram
como importante fator de dissuasão.
Esta contenção do protecionismo poderá, contudo, desaparecer se não existir mais um cenário de esforços combinados, na Rodada
Doha, para reduzir as distorções e barreiras ao comércio internacional.
Por outro lado, é necessário ter em mente que a Organização
Mundial do Comércio é o mais claro exemplo de instituição multilateral bem sucedida. Seu esvaziamento – pelo fracasso da Rodada Doha
– pode dificultar o êxito de outros acordos internacionais de grande
importância, em especial no vital campo das mudanças climáticas, entrando agora numa fase crítica.
As alternativas para o Brasil resumem-se a esperar que seja possível, a despeito de todas as dificuldades, superar os impasses existentes
e concluir a Rodada Doha, ainda que com resultados claramente aquém
de nossas legítimas expectativas de abrir o mercado internacional de
produtos agrícolas.
Não há nenhuma chance de concluir os apregoados acordos SulSul com resultados significativos, o que fica evidente ao analisar os limitadíssimos resultados de quase uma década de tentativas.
São pobres também as possibilidades de progressos no Mercosul
onde, mais uma vez, as dificuldades econômicas da Argentina e seu
continuado uso protecionista de instrumentos não permitidos de defesa comercial, parecem inviabilizar qualquer avanço institucional. Na
América Latina, apenas o México pode ser objeto de algum avanço.
O limitado entendimento com os países da Comunidade Andina não
parece fornecer nenhuma chance de expansão.
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Estas difíceis circunstâncias não devem, porém, ser motivo para
grande pessimismo a respeito de nossas possibilidades de expansão comercial. Até aqui, na presente década, foi no campo das commodities e
nos mercados dos países emergentes que nossas exportações fizeram
maior progresso. Tudo indica que este caminho possa continuar a ser
explorado com sucesso, independente de acordos comerciais de qualquer natureza.
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uigi Pirandello chamou uma de suas peças: “Seis Personagens
em busca de um Autor”. O BRIC, isto é o grupo formado por
Brasil, a Rússia, a China e a Índia poderiam ser descritos como
“quatro paises em busca de uma agenda comum”.
Em algumas reuniões de “think tanks”1 das quais tenho participado em Moscou, Delhi e Beijing com representantes dos outros
países do BRIC, ou em reuniões que se ocupam desse novo quarteto,
é invariável o reconhecimento de que cada um dos quatro países reúne plenamente as condições para integrar o diretório ampliado do
poder mundial. O que não se identifica, com a mesma facilidade, é
o conjunto de temas ou causas em que os quatro poderiam agir de
forma concertada. Somos grandes entidades individuais, mas somos
vistos como animais políticos de índole, trajetória e vocação diversas,
com objetivos nacionais de difícil harmonização.
Não seria possível falar do BRIC, como projeto, sem mostrar
antes, em linhas muito gerais, como operam os principais grupos de
atores na vida internacional.
Inicialmente é preciso falar do multilateralismo em suas várias
vertentes e configurações. Deixarei de lado, para esta análise, o bilateralismo, que continua a ser o arroz com feijão do relacionamento
diplomático e que assim permanecerá, enquanto a organização internacional se construir a partir dos Estados-nações, que continuam a ser
os “building blocks”2 do sistema de relacionamento internacional.
Vamos partir da aceitação da premissa de que o bilateralismo
continua a ter a mais ampla vigência e que a arquitetura multilateral nem dispensa nem substitui, agora e no futuro previsível, o papel
central de cada Estado em seus contatos individualizados com outros
Estados, sejam eles seus parceiros, sócios, vizinhos ou mesmo adversários.
Neste trabalho vou cuidar, em traços muito gerais, do desenho
do multilateralismo estável e estruturado que é uma figura bem mais
recente do que o bilateralismo na história das relações diplomáticas.

1
Um think tank é uma instituição, organização ou grupo de investigação que produz conhecimento e oferece idéias sobre assuntos relacionados a política, comércio, indústria, estratégia,
ciência, tecnologia ou mesmo assuntos militares. N.R.
2
building blocks: expressão em inglês usada com o significado de “partes fundamentais na
construção de algo” N.R.
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Vou tratar aqui apenas do multilateralismo expresso nas relações entre agências e agentes governamentais e deixarei de lado, portanto,
o crescente e cada vez mais importante universo das relações entre
instituições não-governamentais,
O imperativo da organização multilateral da vida internacional
tem sido duplo: o de buscar a universalidade e o de preservar a seletividade.
Os dois impulsos são evidentemente complementares: a universalidade traz a legitimidade democrática. Traz também o engajamento
de todos em temas que a todos interessam. Além disso, a seletividade
busca eficácia e valorização da capacidade de ação executiva.
Os grandes exercícios de ordenamento internacional que até
hoje existiram procuraram atender simultaneamente a esses dois objetivos. Assim foi na Liga das Nações e continua sendo, até agora,
nas Nações Unidas. Em ambas, o desenho básico previa a existência
de Assembléias Gerais e outros foros, com a presença paritária de
todos os membros, como também de órgãos e conselhos de composição restrita, dos quais o Conselho de Segurança é o mais eloqüente
exemplo.
A grande novidade no jogo das relações internacionais, desde o
fim do Século XVIII, tem sido a convicção de que seria possível, não
só obter, como manter, uma paz duradoura entre as Nações. A busca da paz é ainda uma novidade na longa história das relações entre
povos e nações.
A guerra tem sido a mais antiga e constante companheira de
viagem da humanidade. A paz, até data muito recente, foi sempre um
interregno precário, uma pausa, até que novas forças fossem reunidas
e o ciclo de conflitos restabelecido. A paz, quando existiu, dependia
de um frágil equilíbrio de forças ou era a expressão do poder da potência então hegemônica: assim a Pax Romana, a Pax Britânica e, mais
recentemente, a Pax Americana.
Um trabalho seminal na mudança desse estado de coisas foi o
ensaio filosófico de Emanuel Kant no fim do século XVIII sobre a paz
perpétua entre as Nações. Foi a primeira e mais influente tentativa
de propor bases para que, entre os Estados e as nações, se criassem
regras do jogo que permitissem um convívio harmonioso e estável,
em termos aceitáveis por todos.
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A história dos duzentos anos seguintes mostrou como esses
projetos eram prematuros e como era poderosa a sua componente
utópica. Contudo, a procura dessa paz e a construção de novas ordens
internacionais, que devem se renovar para refletir realidades cambiantes, onde cada vez mais temas e mais atores interagiriam, iria continuar. Esse seria o caminho a seguir, sobretudo, quando as guerras entre
grandes potências foram ficando mais onerosas, em termos materiais e
humanos, e a relação custo benefício difícil de sustentar. Com as armas
de destruição em massa, a equação foi profunda e, talvez definitivamente, alterada.
A Liga ou Sociedade das Nações, criada pelo Tratado de Versalhes no fim da I Grande Guerra, teve vida efêmera, mas foi o primeiro
grande ensaio na busca de soluções institucionais permanentes para os
problemas internacionais.
As Nações Unidas, ao terminar a II Guerra Mundial, retomaram
o exercício e se dotaram de mecanismos mais adequados, ainda que
largamente insuficientes. Sua sobrevida por mais de 60 anos é significativa, como também o aumento de sua composição dos cerca de 50
membros iniciais, até os quase 200 atuais.
Além das duas grandes experiências com organismos multilaterais de vocação universal, cujo âmago é o projeto de reforço da paz e
da segurança em escala global, as exigências da via internacional levaram à criação de outras entidades estáveis. Foram criadas as Agências
Especializadas do sistema das Nações Unidas, as organizações regionais, as alianças militares (hoje, apenas a OTAN tem conteúdo efetivo),
as instituições mais ou menos formais de foco temático. Também se
criou o sistema regulatório da vida econômica mundial, expressa nos
acordos e nas instituições nascidas em Bretton Woods (Banco Mundial
e Fundo Monetário Internacional) e no foro negociador criado pouco
depois, originalmente chamado GATT hoje, Organização Mundial do
Comércio (OMC).
A necessidade incontornável, em um mundo cada vez mais interdependente, é criar instituições ou arranjos capazes de responder
às demandas de coordenação e previsibilidade que as novas circunstâncias exigem. É matéria pacífica que as telecomunicações, a saúde,
a navegação aérea e o turismo, para citar só alguns exemplos, reclamam instituições e regras que confiram aos sistemas que se preten-
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de regular uma medida adequada de abrangência, confiabilidade e
eficácia.
Em muitos terrenos essa organização da vida internacional já
é matéria pacífica. Ninguém discute a utilidade da União Postal Internacional, da Organização Internacional para a Aviação Civil ou da
Organização Meteorológica Mundial. Há muitos outros exemplos e
as chamadas Agências Especializadas do sistema das Nações Unidas
são um mapa da amplitude e complexidade do sistema cooperativo
multilateral.
Contudo, durante mais de quarenta anos (entre 1949 e 1989),
a agenda mundial ficou muito engessada como consequência do enfrentamento de poder e de ideologias que se convencionou chamar
de Guerra Fria. O mundo, fundamentalmente então bipolar, dividiase em dois eixos: o eixo norte-sul e o eixo leste-oeste. O primeiro
separava os países ricos dos países pobres e o segundo diferenciava as
economias de mercado das economias centralmente planificadas.
A vitória, no fim da Guerra Fria, das potências industrializadas
e democráticas sobre o modelo de socialismo real, capitaneado pela
União Soviética, foi tão rápida e tão completa que não pareceu útil,
sobretudo aos Estados Unidos, proceder a uma revisão de premissas
e à definição de novos rumos, como costuma acontecer ao fim dos
grandes ciclos históricos.
Em lugar de renovar e redinamizar o multilateralismo, os Estados Unidos preferiram ver em sua vitória um “fim da história”, inclinando-se por um modelo hegemônico extremo que ficou conhecido
como o unilateralismo.
Como se poderia facilmente prever, uma serie de fatores levaram ao esgotamento desse modelo: a crescente complexidade da
vida internacional, os limites do poder norte-americano, a inserção de
novos temas na agenda de caráter nitidamente global, sendo o meio
ambiente e os direitos humanos os mais visíveis. Outros fatores que
também atuaram para esse esgotamento foram a eclosão de novos
radicalismos, de que o 11 de setembro é a mais dramática ilustração,
a emergência da China e de outras novas grandes entidades, tais como
o BRIC, como atores indispensáveis na definição dos rumos da vida
internacional neste começo do Século XXI. Isso sem falar nos custos
de duas guerras simultâneas, até agora longe de serem concluídas, no
Iraque e no Afeganistão.

Marcos Azambuja

Essa digressão me traz de volta ao tema central deste trabalho
que é procurar entender o que o BRIC representa e irá representar
no desenho do relacionamento internacional.
À associação informal desses quatro gigantes dei o titulo de
clube para acentuar o seu caráter voluntário, flexível e não assentado,
portanto, em nenhum instrumento jurídico de valor obrigatório. Não
há, e nem deverá haver, nenhum tratado criando ou regulando a cooperação entre os países do BRIC. O Grupo nasceu porque as estruturas de poder preexistentes não acolhiam de forma adequada os países
membros e porque as mudanças na geometria da vida internacional
obrigavam a que fossem feitas revisões na composição dos diretórios
que expressam o poder mundial.
É uma redução simplista atribuir a um alto executivo da Goldman Sachs a invenção do BRIC. Foi dele a idéia, sem duvida brilhante,
de criar o acrônimo que teve o mérito de cristalizar posições que
já tinham considerável aceitação. A idéia de que aos quatro grandes
emergentes caberia um papel cada vez mais importante no desenho
da nova ordem internacional já tinha trânsito na OCDE e também
em vários focos nacionais e internacionais de pensamento e reflexão.
Entretanto, foi o trabalho de Jim O’Neill que teve o mérito de fixar
as idéias já em gestação e de sugerir que os novos quatro grandes
emergentes seriam, não apenas parceiros necessários, mas potências
líderes mundiais dentro de umas poucas décadas, ao propor os parâmetros de um exercício prospectivo que se estenderia até o ano
2050.
Outras combinações, de grandes atores emergentes, têm sido
propostas. Às vezes, a equação inclui o México e a África do Sul. Em
outros exercícios, aparecem a Indonésia e o Egito. Em outros ainda, a
Coréia, a Turquia ou a Arábia Saudita. Subsiste o fato de que em todos
os modelos, o seu núcleo duro é sempre formado pela associação dos
quatro países designados pela sigla BRIC.
A atual crise econômica mundial evidenciou que se o G-8 ainda
é indispensável, não é mais suficiente para superar as circunstâncias
do momento em que vivemos. Como também não o são mais, em
sua configuração atual, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional.
Diante de uma grande crise, como a que ainda atravessamos e
diante da necessidade de agir com extrema urgência, o único cami-
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nho possível era aproveitar e dinamizar algo que já existia, como o
G-20, detentor de respeitável trajetória como foro de aproximação
dos responsáveis pelas finanças das 20 principais economias mundiais.
Atribuindo-se ao G-20, novas tarefas e funções, aproveitou-se o que
já existia, porém perdura entre muitos, a convicção de que o G-20 é
numeroso demais para que possa manter os níveis de eficácia, coesão
e velocidade de tomada de decisões, características do G-6 original,
ao qual se juntou mais tarde o Canadá formando o G-7 e depois, a
Rússia, configurando o atual G-8.
O ingresso da Rússia naquele grupo foi uma acomodação necessária, mas um tanto incômoda para a própria Rússia, isolada e, em
alguma medida, rejeitada, por sócios com os quais não compartilhava
nem valores nem estilo. Também foi um incômodo para os sócios
originais rompendo-se, de certa forma, as relações de intimidade e o
grau de afinidade que caracterizavam o G-6 original.
Os “G” são muitos. Desde um eventual, mas improvável, G-2
(que reuniria apenas os Estados Unidos e a China) até o G-77 que,
apesar de guardar o número de sua composição original, acolhe hoje
130 países em desenvolvimento.
A multiplicação de formas de associação revela a multipolaridade tão característica do nosso tempo. Demonstra, ainda, a preferência por formas associativas informais, vale dizer, não assentadas
necessariamente sobre tratados e não dotadas de secretariados ou
orçamentos próprios e dispondo de sedes fixas. Isto revela o fato de
que, superadas as disciplinas militares e ideológicas da Guerra Fria, os
Estados se organizam em termos de uma geometria extremamente
variável, definindo-se sócios e parceiros à luz de interesses setoriais
e específicos.
Dos grupos selecionados, apenas o Conselho de Segurança da
ONU é regido por tratados ou outros instrumentos internacionais da
mais alta hierarquia. Os demais são ordenados por entendimentos
com graus diversos de informalidade. O caso mais eloqüente dessa
informalidade são os dos países que formam o BRIC que não se assentam sobre nenhum instrumento formal fundador e dependem, para
cada encontro, de um processo preparatório aberto e flexível, para o
qual não existe sequer um cronograma obrigatório.
Seria também possível incluir outros sistemas ou grupos que
reúnem países da alta hierarquia internacional, a começar pelos que
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integram a OCDE – Organização para a cooperação e o desenvolvimento econômico – uma associação de países que antes exprimiam
uma grande parcela do poder econômico mundial. Hoje, sem a Índia,
a Rússia, a China e o Brasil o sistema continua relevante, mas não tem
a representatividade de antes.
Duas outras entidades poderiam ser mencionadas, a dos países
que integram o Tratado da Antártica e o Clube de Supridores Nucleares. Em ambos os casos o preço da entrada é elevado e os membros
de um ou outro círculo tem que fazer provas de capacitação cientifica
e tecnológica.
Apesar da separação em grupos, é importante assinalar que se
trata essencialmente de um jogo em que cada ator pode desempenhar mais de um papel. Assim, por exemplo, a Rússia é membro permanente do Conselho de Segurança, integra o G-8 e também está no
G-20 como também entre o BRIC.
As outras grandes potências também têm uma presença múltipla e mesmo os emergentes de safra mais recente, Brasil e Índia,
estão entre os cinco do chamado grupo de “outreach”3 do G-8, como
estão também no G-20 e também são do BRIC.
Como já foi dito, o primeiro e principal desafio dos BRIC é
identificar uma agenda que lhes permita atuar dentro de uma linha
de coerência e previsibilidade. Os nossos grandes números são tão
impressionantes que qualquer comentário adicional pode parecer supérfluo e redundante.
Não somos, entretanto, um grupo de parceiros afins como
eram os Sete antes do ingresso da Rússia. Não fomos moldados por
experiências históricas, simétricas ou convergentes. Nossa aliança
não se forjou em um passado de lutas em uma trincheira comum.
Nossos três sócios foram nossos adversários antes de se tornarem
aliados. Seus arsenais nucleares e seus mísseis se destinam, em parte,
a fazer frente a ameaças que pudessem vir de um deles.
Os Sete, agora Oito, são democracias capitalistas ocidentais e
seus regimes políticos e econômicos, desde 1945, eram e são muito
afins. Seus valores derivam do Iluminismo, da Revolução francesa e
americana e do Cristianismo em sua expressão católica ou protestante.
3

Outreach- em inglês, extensão. N.R.
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Já os países do BRIC não são farinha do mesmo saco. Três deles
são importantes potências nucleares e espaciais; nós e a Índia somos
democracias representativas; a Rússia é uma democracia ainda marcada por importantes vestígios do modelo autoritário anterior enquanto
que a China, governada por um partido único, é uma complexa e
mesmo inédita atualização do comunismo.
A China e a Índia não são apenas civilizações seminais como são
também o berço de importantes religiões. Quase o mesmo pode ser
dito da Rússia com sua Igreja Ortodoxa, sobretudo se identificarmos
o marxismo-leninismo como uma “quase religião laica”, o que parece
claro em várias de suas manifestações. O Brasil, por formação e cultura, se aproxima muito mais dos valores expressos pelo G-8 do que
pelo BRIC.
Seria lícito então perguntar se um quarteto tão díspar pode
encontrar denominadores comuns e agir de forma concertada. A resposta é afirmativa se as ambições de coordenação entre os países do
BRIC forem modestas, sobretudo no início, e se houver a busca pragmática daquilo em que podemos nos colocar de acordo.
O que nos une é uma intenção expressa e implícita de encontrar, para cada um de nós, um espaço maior no processo de desenho
do mundo que se está construindo. Em outras palavras os quatro países do BRIC devem encontrar no desenho do futuro aquilo que não
encontram em sua trajetória passada. O que a nossa associação sugere é que, juntos, queremos ser vistos como fatores incontornáveis do
desenho do mundo futuro.
O que faz a nossa associação extremamente interessante é
essa disposição compartilhada de fazer com que o mundo do Século XXI abra maior espaço para nossa crescente e talvez irresistível
influência.
Quatro gigantescos países pretendem que fatores quantitativos
próprios a todos se transformem em instrumentos qualitativos determinantes. A leitura de nossos números é simplesmente impressionante, mas não é fácil transformar essas dimensões de grandeza em ação
concertada. Tivemos a medida da divergência de nossas políticas na
rodada de Doha, Não olhamos o meio ambiente ou os direitos humanos com os mesmos olhos. Aí reside o principal desafio.
Na recente reunião presidencial de Ekaterimburgo os países
do BRIC agiram com prudência e relativa modéstia de objetivos. Ao
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fazerem a crítica da ordem econômica internacional, não caíram na
tentação de adotar posições retóricas e declamatórias. Os quatro do
BRIC não são incendiários, mas estão, de diversas maneiras, profundamente ligados ao sistema que governa o mundo(e as imensas reservas de que dispõem em dólares é um deles). Não querem ver o
circo pegar fogo. Parece-me importante que os países do BRIC resistam à tentação de se dotar da parafernália que identifica as grandes
instituições mundiais. Não é preciso uma sede, nem contratar um
secretariado permanente, nem mesmo trabalhar na produção regular
de declarações e comunicados. Também não me parece que se deva
aprovar qualquer tipo de orçamento fixo operacional para o funcionamento do grupo.
Os governantes dos 4 países resistiram também, em Ekaterimburgo, à tentação ilusória de imaginar que as dificuldades que os
Estados Unidos, a Europa Ocidental e o Japão enfrentam sejam o
prenuncio de uma inexorável decadência.
Vamos ver se na próxima reunião de cúpula do Grupo, que será
desta vez no Brasil, em 2010, possam os quatro, em alguma medida,
se distanciar das generalidades dentro das quais tem operado até agora. Esperemos que possam entrar nos detalhes onde podem residir
importantes oportunidades de colaboração.
Não parece provável que, no curto prazo, possam os países
do BRIC ter um impacto significativo, como grupo, sobre a paisagem
macro econômica mundial. Como disse antes, os quatro sócios, por
algum tempo, deverão continuar a ter uma influência que deriva mais
de suas massas críticas individuais do que como decorrência de sua
capacidade de definir e implementar uma ação coordenada.
A previsão é de que encontros entre autoridades dos países do
BRIC se tornem mais frequentes e que entre eles se vá construindo
uma maior confiança recíproca e um conhecimento mais preciso da
realidade de cada um.
É provável que os países do BRIC venham a adotar modelos de
associação parecidos aos que adota o G-8, vale dizer, que cada sócio
indicará um “Sherpa”4 que terá a responsabilidade de manter os con-

4
Sherpa: especialista escolhido pelos chefes executivos para auxiliar nos preparativos e na condução de reuniões , seminários ou encontros.
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tatos e o enlace entre uma reunião presidencial e a seguinte e que irão
criando canais de contato e informação até agora inexistentes.
Também é minha impressão que os países do BRIC resistirão às
tentativas – pelo menos no futuro previsível – de ampliar a composição
do Grupo (há muitos candidatos a entrar no clube). Creio que antes,
irão procurar desenvolver métodos de trabalho que lhes permitam superar desconfianças, dificuldades reais e desconhecimento recíproco,
tudo isso feito a passos medidos.
Acredito que existe um amplo espaço para que atores não governamentais (acadêmicos, empresariais, etc.) aproveitem o impulso
que o projeto BRIC oferece e que, como decorrência, brasileiros, indianos, russos e chineses procedam a uma amplo exercício de busca de
conhecimento mutuo e de identificação de oportunidades.
Voltando a um ponto abordado anteriormente, não é fácil
harmonizar políticas entre grandes países que gozam de elevada
confiança interna, vigorosa projeção internacional e que possuem
objetivos internos e externos bem definidos. As alianças costumam
se organizar em torno de um sócio hegemônico, mas, não é fácil
prever de que maneira algum dos quatro gigantes deste jogo estará
disposto a subordinar-se, em alguma medida, a uma pretendida liderança de outro. Mesmo a China, que entre os quatro se destaca em
várias e importantes dimensões, não teria a capacidade – e talvez,
nem mesmo, a intenção – de procurar influir de forma excessiva
sobre os demais. Trata-se, de um processo que para ter alguma possibilidade de êxito, deve ser realizado a pequenos passos e grandes
cautelas. Dito em outras palavras, neste jogo só há caciques, nenhum índio.
O que se pode afirmar é que os países do BRIC obtiveram,
desde o primeiro momento, grande visibilidade e provocaram um intenso interesse na opinião pública. É muito prestigioso ser um dos países membros. Parece-me difícil imaginar qualquer grande reunião ou
decisivo projeto internacional futuro em que não estejamos os quatro
presentes, por outro lado espera-se que, pouco a pouco, possamos
ir adquirindo uma personalidade própria. Não será fácil, mas longe
de ser impossível, sobretudo, como acentuei, se os objetivos forem
modestos e que se reconheçam os limites reais de nossa capacidade
de formular políticas comuns e de encontrar uma linguagem também
comum, fora alguns poucos terrenos selecionados.
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Quando finalmente ocorrer a reforma e a atualização do sistema
central, que deveria reger a vida internacional, expresso pelas Nações Unidas e por sua constelação de órgãos e agências associados
é provável que diminua a proliferação de arranjos, mais ou menos
informais, de que o BRIC é um exemplo. Contudo, enquanto esse
“aggiornamento”5 não acontecer – e levando-se em conta que o poder tem horror ao vazio – os espaços irão sendo preenchidos por
grupos como o BRIC que deverão perdurar e mesmo prosperar até
que uma abrangente nova ordem internacional esteja plenamente em
vigor.
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Aggiornamento, em italiano, significa atualização. N.R.

Imagens
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A Conferência Política Externa do Brasil - Diagnóstico e Perspectivas reuniu
mais de 600 pessoas, a maioria estudantes universitários, no Teatro do
Hotel Renaissance, em São Paulo, no dia 31 de agosto de 2009. A seguir as
principais imagens do evento.
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Platéia de cerca de 600 pessoas no Teatro do Hotel Renaissance, São Paulo.

Prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab saúda os palestrantes e o plenário da Conferência.

Presidente da Fundação Liberdade e Cidadania, Deputado José Carlos Aleluia, apresenta os objetivos
da Conferência

Presidente da Associação Comercial de São Paulo, Alencar Burti, fala sobre a importância do evento
para o setor produtivo do País.
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A mesa de trabalhos no início da Conferência (da esquerda para a direita): Embaixador Rubens
Ricupero, Embaixador Sergio Amaral, Professor Salvador Raza (mediador) e Embaixador Luiz Felipe
Lampreia.

Embaixador Rubens Ricupero apresenta sua palestra.
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Embaixador Rubens Ricupero apresenta sua palestra.

Embaixador Luiz Felipe Lampreia apresenta sua palestra.
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Embaixador Luiz Felipe Lampreia apresenta sua palestra.

Embaixador Sergio Amaral apresenta sua palestra.

Embaixador Sergio Amaral apresenta sua palestra

A mesa dos trabalhos no segundo bloco da Conferência: Embaixador Sebastião Rego Barros, Embaixador Marcos Azambuja, Professor Salvador Raza e Jornalista Antonio Carlos Pereira.
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Jornalista Antonio Carlos Pereira apresenta sua palestra.

Embaixador Marcos Azambuja apresenta sua palestra.

Embaixador Marcos Azambuja apresenta sua palestra.

Embaixador Sebastião Rego Barros debatendo o tema de sua palestra.
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Deputado Rodrigo Maia, Presidente do DEM (sentado na platéia, no intervalo) examina matéria em
debate no evento, com Deputado José Carlos Aleluia, Senador Heráclito Fortes e ex-Senador Jorge
Bornhausen.
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A

o longo de 44 anos de serviço ao Itamaraty, tive a oportunidade,
diria o privilégio, de representar o Brasil em três países de especial importância no contexto internacional, tanto em termos
políticos quanto econômicos. Fui Embaixador na China entre janeiro
de 1989 e julho de 1993. Na Alemanha entre final de 1995 e início de
2002. E nos EUA entre abril de 2004 ao início de 2007. Em todos esses
países tocou-me a sorte de presenciar momentos importantes de sua
evolução interna, de sua trajetória externa – e de seu relacionamento
com o Brasil. No que diz respeito a este último aspecto, o das relações
bilaterais, posso orgulhar-me de haver dado contribuições úteis, creio
que mesmo expressivas, ao desenvolvimento, dinamização e elevação
do patamar de tais relacionamentos. O leitor me perdoará, espero, se
me permito aqui e ali, no decorrer deste artigo, recolher alguns episódios mais interessantes do que me tocou ver (ou por vezes fazer) no
cumprimento de minhas funções.
Claro está, desde logo, que cada um desses países constitui realidade própria, até singular. Foram muito diferentes as trajetórias dessas
nações no plano internacional. Igualmente distintas as trajetórias na interação com o Brasil. Não se afigura fora de propósito, sem embargo,
descortinar aqui e ali alguns elementos de paralelismo entre uma e outra dessas três experiências que a carreira me proporcionou. É este o
objetivo do presente artigo: trazer à luz tais momentos de comparação,
esboçar traços de análise de certas tendências comuns. E desses relatos
procurar extrair uma ou outra conclusão que possa servir de referência
ou subsídio para posicionamentos e ações do Brasil em desdobramentos futuros de sua política exterior, com esses parceiros, e, em termos
gerais, em nossa atuação mais ampla nos cenários internacionais.
China
Começo pela China. Meu envolvimento com aquele país começou bem antes de encontrar-me Embaixador em Pequim. Como
responsável por assuntos econômicos na equipe do então SecretárioGeral do Itamaraty, Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro (entre meados de 1975 e início de 1978), fui entusiasta espectador da corajosa
correção de rumos da política externa levada a cabo pelo duo Ernesto Geisel-Azeredo da Silveira, que teve como um dos pontos altos
o reconhecimento da República Popular como a verdadeira China.
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Contudo, houve certo cuidado no avanço desse relacionamento, em
função da dura reação ao estabelecimento de relações por parte da
“linha dura” do regime, que disso chegou a valer-se como pretexto
para ensaio de golpe contra Geisel. Posteriormente, outras prioridades, mais ao início do Governo Figueiredo, instalado em março
de 1979, retardaram o lançamento, para valer, do diálogo político
de alto nível com a China. Este só viria a dar-se em 1982, com a
primeira visita de um Chanceler a Pequim, seguida dois anos depois
pela primeira visita de um Presidente da República, João Figueiredo.
No ano seguinte, 1985, visitaria o Brasil o Primeiro-Ministro Zhao
Zyiang.
Tive ocasião, já como assessor do Chanceler Saraiva Guerreiro, (feito Ministro das Relações Exteriores no Governo Figueiredo,
em março de 1979), trabalhar na preparação de ambas as viagens.
Em 1984, estava sentado como tomador de notas, atrás das principais
autoridades, num histórico diálogo entre Figueiredo e Deng Xiaoping
que, ademais de saudar o início do diálogo no mais elevado nível entre
os dois países, fez, como era costume à época, importantes anúncios
ao próprio povo chinês sobre novos passos no processo de reformas
e abertura.
Se tanto em 1982 quanto em 1984 encontrei uma China ainda
pobre, austera, marcada por resquícios do Maoísmo que as reformas
começavam a deixar para trás, deparei-me com um país consideravelmente modificado ao lá chegar como Embaixador, numa fria e escura
noite no dia 4 de janeiro de 1989.
Notava-se mais soltura no ambiente, mais ocidentalização nos
modos e modas adotados pela população, e pela juventude em especial.
Em meados de abril começaram as manifestações estudantis,
sob o pretexto de homenagens ao recém-falecido ex-Secretário-Geral do Partido, o “liberal” Hu Yaobang. Tais demonstrações, vistas de
início com benevolência pelo regime, não tardaram em ganhar fôlego
e mudar de sentido, passando a clara expressão de crítica e mesmo contestação. Dividido entre a ala fervorosamente reformista do
Primeiro-Ministro Zhao Zyiang e os “conservadores” capitaneados
por Li Peng, então Presidente da Assembléia do Povo, o governo tardou em reagir, o que lhe valeria vexames inaceitáveis para os padrões
culturais chineses: o de sucessivas perdas de face perante os mani-
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festantes, tanto mais vexatórias quanto televisionadas ao vivo para o
mundo inteiro.
No sábado, 3 de junho, veio a tragédia de Tienanmen. E a ela
seguiu-se a situação de isolamento político por parte dos países ocidentais e Japão. Internamente, viveram-se períodos de tensão, fechamento e indefinição. Nós, diplomatas que ficamos em Pequim nesse
período, por vezes perplexos e desnorteados, nos dedicávamos a
incansável esforço de tentar compreender e avaliar o que verdadeiramente tinha ocorrido e, mais relevante, entender e avaliar que consequências teriam aqueles eventos para o futuro do país e para seu
relacionamento com o mundo exterior.
No que diz respeito ao Brasil, foi possível perceber que a frieza
e mesmo hostilidade dirigidas à China pelos EUA, Europa Ocidental e
Japão, entre outros, nos proporcionava útil oportunidade de avanços
no relacionamento político. De outra parte, uma reflexão mais rigorosa levou à conclusão de que a vitória dos conservadores não iria
necessariamente por término ou reverter as reformas. A economia
vinha, com efeito, em processo de descontrole, com fortes pressões
inflacionárias e disseminada insatisfação nos centros urbanos. Paradoxalmente, o triunfo dos que resistiam ao ímpeto reformista de Zhao
Zyiang poderia, ao fim e ao cabo, constituir, como dizemos, uma
espécie de “freada de arrumação” que, se bem aproveitada, poderiadepois servir de plataforma para novos impulsos no processo de
reforma e abertura.
No plano bilateral a oportunidade foi aproveitada. Apenas pouco mais de um ano após Tienanmen, acompanhei em extensa visita
ao Brasil o então Presidente da República, General Yang Shangkun.
Essa visita – a primeira a um país de relevo no plano internacional –
valeu-nos a boa vontade chinesa para o encaminhamento – por sobre
sucessivos inadimplementos da parte brasileira, que chegaram a ameaçar nossa participação em seu desenvolvimento – daquele que foi o
primeiro elo na futura parceria estratégica: o projeto de construção
conjunta de satélites, o CBERS, objeto de acordo assinado quando
de visita oficial do então Presidente Sarney a Pequim em meados de
1988.
Quanto ao futuro da China, os acontecimentos, naturalmente,
não seguiram progressão linear. Mas apesar de dura resistência dos
setores conservadores, Deng Xiaoping, em histórica visita ao Sul em
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1992, logrou iniciar novo ciclo de reformas e abertura ao exterior. Fato
interessante – e creio pouco comum, nos anais da Revolução – que
lançou essas novas iniciativas em eventos públicos. Em outras palavras,
por fora do Partido, de hábito o lócus inicial da tomada de decisões, só
depois veiculadas à população. Deng só viria algum tempo mais tarde a
superar resistências e entronizar sua plataforma reformista na doutrina
oficial do PCC. E assim começou a nova etapa de liberação de forças
produtivas, atração de investimentos externos e explosivo crescimento
da produção interna e, mais significativo para a ordem internacional,
das exportações.
Deng reformulou a direção da máquina de governo. Fortaleceu
Li Peng, tornado Primeiro-Ministro, e trouxe Jiang Zemin, ex-chefe do
Partido em Shanghai, para a posição de Secretário-Geral do PCC ( depois Presidente da República, além de Presidente da Comissão Militar
Central, órgão-chave na estrutura de poder, por ser o elo principal
entre o Partido e o Exército Popular de Libertação).
Acompanhando Jiang, como czar da economia, com a missão de
estabilizá-la e dar novo fôlego às reformas, o pragmático Zhu Rongji,
antes prefeito de Shanghai. Ao acompanhar Zhu Rongji ao Brasil, no
início de 1993, lhe mencionei a conveniência e oportunidade do lançamento de uma parceria estratégica entre os dois países; a idéia foi apresentada ao então recém-empossado Presidente Itamar Franco, que a
recebeu com entusiasmo; assim surgiu, meio de afogadilho, essa nova
idéia-força a desde então inspirar o relacionamento sino-brasileiro.
A posterior entrada da China na OMC, em 2001, veio a ter, de
certo modo, impacto ainda maior sobre o resto do mundo do que a
própria assunção pela RPC, nos anos 70, da cadeira chinesa no Conselho de Segurança da ONU, inicialmente atribuída a Taiwan.
Com acesso aos mercados internacionais devidamente assegurado, a China viria provocar, ao longo desta primeira década do novo
século, um deslocamento tectônico da economia internacional, com a
vertiginosa expansão de seu comércio externo. Ao imenso mercado
dos EUA, da ordem de US$ 2 trilhões por ano, chegou a vender mais
de US$300 bilhões até a crise do final do ano passado, com saldo de
cerca de US$ 230 bilhões. Note-se que, enquanto isso, o Brasil só vendia US$ 26 bilhões aos EUA, e começava a ver a inversão, em favor do
lado norte-americano, dos saldos que durante vários anos nos haviam
favorecido.
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Desde então, o relacionamento sino-brasileiro ganhou força com
sucessivas trocas de visitas de alto nível e de missões empresariais, durante os governos FHC e agora na gestão Lula, que vem pondo especial
empenho nessa relação.
Em sua visita a Pequim em 2004, foi formalizada mais de uma
dezena de protocolos e memoranda de entendimento cobrindo temas
de comércio e investimentos.
Abriram-se novos canais de contato, como a Comissão de alto
nível presidida pelo Vice-Presidente brasileiro e pelo Primeiro-Ministro
chinês. Multiplicaram-se as câmaras de comércio Brasil-China, e formou-se o Conselho Empresarial, que reúne empresas de maior porte e
ponderação no intercâmbio bilateral.
Em nova visita mais cedo este ano, em retribuição à que nos havia
feito o Presidente Hu Jintao, acertaram-se novos entendimentos, inclusive crédito de US$ 10 bilhões à Petrobras, em troca do fornecimento
de petróleo. O projeto dos satélites, o CBERS, avança decididamente,
em belo exemplo da capacidade de ambos os lados em sustentar uma
nem sempre fácil parceria em setor de tanta complexidade em termos
de alta tecnologia.
Impressionante foi a explosão das trocas: depois de haver patinado em menos de US$ 1 bilhão até 1992, duplicaram de patamar, em
ambos os sentidos, entre 1993 e 2000. A partir de 2001 registram saltos sucessivos – o valor total supera a faixa de US$ 3 a 4 bilhões. Sobe a
quase US$ 7 bilhões em 2003, mais de US$ 9 bilhões em 2004, e chega
a cerca de US$ 18 bilhões em 2008.
A China vai-se sobrepondo à Argentina como nossa segunda parceira, chegando, no início do ano em curso, até mesmo a ultrapassar
os EUA, cuja demanda externa se contraiu por forca da grave crise
desatada em Wall Street desde o segundo semestre de 2008. A balança
comercial, tradicionalmente favorável ao Brasil, parece haver ingressado em etapa de saldos crescentes a favor do lado chinês.
Interessante apontar que, na época em que estive em Pequim,
era modesto o valor das trocas, que não passavam de algumas centenas
de milhões de dólares, ficando abaixo de US$ 1 bilhão nos dois sentidos.
Outro dado interessante a notar é que, até recentemente, com
poucas exceções, o comércio tendia a ser superavitário em relação ao
Brasil.
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Em termos mais amplos, outro fato digno de registro: na virada
dos anos 80 para os 90 o PIB dos dois países eram parelhos, da ordem
de cerca de US$ 450 bilhões. Segundo algumas estatísticas, o Brasil
até teria certa vantagem sobre a China. Mas já então as exportações
chinesas eram o dobro das do Brasil, as quais se situavam em torno dos
US$35-40 bilhões. A bem da verdade, nesta época, a China era substancial exportadora líquida de petróleo.
Hoje o PIB brasileiro está na casa dos US$1,6 trilhões. Nosso
comércio, nos dois sentidos, vai a US$380 bilhões (com quase US$200
bilhões em exportações). O PIB da China situa-se em cerca de US$3,4
trilhões. Seu comércio externo em US$ US$ 2,6 trilhões (com exportações de US$1,6 trilhões). Nossas reservas estão em pouco mais de
US$220 bilhões – as da China alcançam US$2,1 trilhão. Enquanto o
Brasil não passa de 1% das exportações globais, a parcela da China já
vai perto dos 9%.
Como demonstram os dados acima, o relacionamento sino-brasileiro ganhou imensamente em dinamismo e densidade. Mas também
abriu uma nova dimensão: a da competição. A China, em pouco tempo,
nos aparece como vigorosa competidora em terceiros mercados – na
América do Sul, na Argentina, nos EUA, na Europa, na África, onde
conosco concorre não só em bens, mas também em serviços de engenharia e construção. E claro, cada vez mais em nosso próprio mercado,
onde numerosos setores se ressentem da forte entrada de concorrentes chineses – como, em outro plano, também se queixam da perda de
mercados no exterior para produtos chineses.
Alemanha
Servi na Alemanha entre outubro de 1995 e fevereiro de 2002.
Foi esse período rico em transformações na Alemanha e em sua
política exterior. Malgrado um ou outro desencontro, como na área nuclear, e certa perda de posição relativa no fluxo de investimentos para o
Brasil, foi essa também etapa de revigoramento em diversos planos do
relacionamento: no do diálogo político, no da educação, no da ciência e
tecnologia, na ampliação da pauta de intercâmbio e cooperação, no do
entrelaçamento das sociedades civis.
Ainda como Embaixador-designado, integrando a comitiva do
Presidente em visita oficial a Bonn em setembro de 1995, tive oca-
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sião de assistir a vívido diálogo entre Fernando Henrique Cardoso e o
Chanceler Helmut Kohl. Muito nos impressionou a emoção profunda
com que Kohl, contando histórias das perdas sofridas por sua família ao
longo de sucessivas guerras, fez sentida profissão de fé na integração
européia como processo indispensável para a preservação, pela primeira vez em caráter duradouro, até perpétuo, da paz na Europa. A
isso respondeu Fernando Henrique com estimulantes reflexões sobre a
situação na América Latina, bem como sobre o processo de mudanças
por que vinha passando o Brasil.
Em meus primeiros tempos na Alemanha, beneficiei-me do positivo interesse que lá suscitavam, tanto no seio do governo quanto nos
meios empresariais e financeiros, os êxitos da estabilização promovida
pelo Plano Real, e a ascensão do Mercosul (com o Protocolo de Ouro
Preto, de dezembro de 1994) à condição de União Aduaneira.
Os contatos que então pude estabelecer com os grandes bancos
em Frankfurt se provariam particularmente úteis um pouco mais tarde,
quando a crise financeira iniciada na Ásia no outono de 1997, golpeando
em seguida a Rússia, ia chegando perto do Brasil, então vulnerável pela
fragilidade de suas contas externas: déficit comercial e em conta-corrente, elevado endividamento externo, alta relação dívida pública/PIB,
parte dessa dívida ainda atrelada ao dólar. E a existência nos mercados dos papéis “Bradies”, resquício da moratória de 1987 – papéis que
bancos afetados pelo inadimplemento de outros devedores vendiam a
qualquer preço, assim colocando abaixo as cotações dos títulos brasileiros, e elevando nossos “spreads”. Por sobre isso, a vulnerabilidade a
ataque especulativo contra o real artificialmente valorizado.
Vali-me dos bons contactos, desde cedo adquiridos, para diálogo
intenso com a comunidade bancária de Frankfurt, à época a segunda
fonte de linhas de crédito para o Brasil, depois da comunidade de bancos norte-americanos.
Em estreito contacto com o Ministro Pedro Malan, procurei
mostrar que a situação do país não era tão precária quanto supunham
os mercados.
Tudo em vão
Assisti atônito, ao fenômeno da irracionalidade dos mercados, e do
comportamento de rebanho que em tais circunstâncias os caracteriza.
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No dia 13 de janeiro de 1999 chegou a nossas praias o tsunami anunciado, sob a forma de descontrolada e aguda desvalorização
do real. Ficou o país por algumas semanas sob ameaça de asfixia, pela
drástica redução das linhas de crédito externas, em particular aquelas
voltadas para o financiamento de nosso comércio exterior.
Em final de fevereiro, apoiei o Ministro Malan em dura, mas exitosa, negociação com os bancos em Frankfurt com vistas à sustentação
de um nível mínimo adequado de financiamento. E já em meados de
abril organizei viagem do Presidente Cardoso, iniciada por Frankfurt,
em que pode ele demonstrar, de maneira convincente, a rápida recuperação do país.
Testemunhara no ano anterior, em 1998, o ocaso de Helmut
Kohl após 17 anos de governo.
O pai da reunificação soçobrava ao peso do desgaste de tanto
tempo no governo, e por conta de atitude soberba em escândalo de
financiamento ilegal de campanhas.
A eleição do social-democrata Schroeder em nada afetou o bom
desenvolvimento das relações bilaterais. Pelo contrário, aproximavamno de Fernando Henrique as idéias da “Terceira Via”, a cuja sombra
se realizaram encontros de pequenos grupos de líderes, trazendo o
presidente brasileiro mais de uma vez a Berlim.
A coalizão da social-democracia com os Verdes, contudo, veio
acarretar, quando de visita oficial do Presidente Cardoso a Berlim em
2000, o abandono pela Alemanha dos compromissos derivados do
Acordo Nuclear dos anos 70.
Ainda sob o impacto da tragédia de Chernobyl, numa sociedade
particularmente sensível às questões ecológicas, cometeu a Alemanha,
a meu juízo, o erro estratégico de iniciar a desativação gradual da energia nuclear, ao preço de tornar-se mais e mais dependente do nem
sempre confiável suprimento de gás natural, por parte da Rússia.
Outro episódio surgido para a frustração de minha “localite” prógermânica (“localite” é expressão entre jocosa e depreciativa usada no
Itamaraty para designar situações em que um Embaixador brasileiro
se deixa impregnar em demasia pela visão ou interesses do país onde
está acreditado) vi a Alemanha deixar passar vultosas oportunidades de
fazer-se presente no processo de privatização levado a cabo no Brasil
naqueles anos. Debalde minhas exortações aos empresários e banqueiros locais.
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Vi com alguma tristeza como a Espanha, que até pouco antes não
tinha, investidos no Brasil, mais do que 30 milhões de dólares, ultrapassar a Alemanha, em poucos anos, tornando-se um dos nossos principais
investidores externos. Isso ocorreu graças à agilidade e lucidez com
que soube avançar em setores como telecomunicações, bancos, energia e transportes.
O empresariado alemão, constatei, continuava demasiado apegado à sua tradicional postura de “Lieferanten” – supridores – de máquinas e equipamentos, não sabendo adaptar-se ‘à posição de “Betreiber” – operadores de sistemas- fora do país.
Mas, apresso-me a assinalar, esses episódios em nada viriam a
erodir algo que é característica quase singular do relacionamento teuto-brasileiro: sua solidez e constância.
Ademais da imigração germânica já cedo no Século XIX, veio a
relação a ganhar notável impulso com o início de nossa industrialização
pesada nos anos 1950.
Ao mesmo tempo em que se soerguia dos destroços da II Guerra, tornava-se a Alemanha parceira de primeira hora no processo de
criação, em nosso país, de uma diversificada base industrial.
Desde cedo percebeu o empresariado alemão que o Brasil lhe
oferecia não só atrativo mercado, como também promissora base de
expansão, capaz de propiciar-lhe significativos retornos, ao mesmo
tempo em que gerava empregos e renda na própria Alemanha.
É motivo de regozijo que a Comissão Mista Econômica bilateral
se vá aproximando de 40 anos de sessões anuais, por sua vez precedidas, à sua véspera, por Encontros Empresariais que se acercam dos 30
anos igualmente ininterruptos e reúnem, a cada vez, centenas de empresários dos dois países. Tais eventos contribuíram decisivamente, ao
longo do tempo, para a melhoria no ambiente de negócios e o estímulo
a maior intercâmbio e a investimentos.
A parte alemã soube manter-se como parceira constante e confiável mesmo no auge dos períodos de instabilidade por que passou o
Brasil, em decorrência de seguidos períodos de descontrole monetário
ou ao impacto de crises cambiais.
Malgrado os altos custos da reunificação e do aprofundamento e
alargamento da União Européia, o empresariado alemão não deixou de
atentar para o relacionamento com o Brasil. Houve, é certo, flutuações
nos fluxos de investimento e comércio.
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A Alemanha perdeu posição relativa, mas se mantém entre nossos principais investidores, nossos principais compradores e supridores. O valor acumulado de suas inversões ultrapassa os US$ 20 bilhões, e responde por nada menos do que 15% do produto industrial
brasileiro, gerando centenas de milhares de empregos.
No plano intergovernamental, em anos recentes a Alemanha –
como de resto a UE em geral – deram prioridade ao relacionamento
com a Ásia, em geral, e China e Índia, em particular. Nem por isso
houve arrefecimento do relacionamento com o Brasil.
É importante assinalar que em fevereiro de 2002, no final de minha gestão em Berlim, durante visita do Chanceler Schroeder a Brasília, foi oficialmente lançada a parceria estratégica entre os dois países,
acompanhada de um plano de ação. Mais recentemente, em visita da
Chanceler Angela Merkel ao Brasil, procedeu-se a uma atualização e
ampliação dessa parceria e do respectivo plano de ação.
Consagrado depois parceiro estratégico da própria UE em seu
conjunto, tem o Brasil condições de valer-se também dessa outra parceria para, ainda que indiretamente, reforçar a aproximação com a
Alemanha e inversamente para dela valer-se a serviço de nosso relacionamento com a UE como um todo.
O vigor das relações se explica, também, pela circunstância de
ocuparem ambas as nações posições de centralidade em suas respectivas regiões. Desnecessário ressaltar a importância da Alemanha na
formação, aprofundamento e ampliação da UE.
De nossa parte, constitui o Brasil o fulcro natural do processo
de integração na América do Sul, que tem o Mercosul como núcleo
básico. Esse projeto histórico de nossa diplomacia deve ser preservado e revigorado com base nos princípios que desde logo o inspiram
e orientam: a economia de mercado, o livre comércio, o regionalismo aberto, e o compromisso com a democracia, no sentido pleno do
termo, isto é, da prevalência do Estado de Direito, com o respeito à
liberdade de expressão e aos direitos das minorias, a separação de
poderes e a alternância entre governantes.
Outra característica interessante do relacionamento teuto-brasileiro está no fato de que, pela forte irradiação de cada país, aliada à
sua centralidade regional, em alguns momentos, extrapola o campo
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estritamente bilateral. Esse relacionamento tem condições de promover iniciativas suscetíveis de beneficiar também seus vizinhos e parceiros mais próximos.
Assim nasceu, em 1998, no seio dos Encontros Econômicos
Brasil-Alemanha, o Forum Empresarial Mercosul-União Européia
(MEBF), voltado para o apoio à aproximação entre os dois agrupamentos.
Neste momento, com desalentadoras perspectivas para a Rodada de Doha, volta a colocar-se a hipótese de retomada das negociações de um acordo de livre comércio. Razão a mais para que se
inicie movimentação das entidades empresariais brasileiras e alemãs e
de suas congêneres entre os demais membros do Mercosul e da UE,
em estímulo e apoio ao que venham a ser ações no plano governamental.
EUA
Abordar em sua plenitude o vasto tema do relacionamento Brasil-EUA é tarefa digna de enciclopédia. Limito-me por isso, também
neste caso, a dar conta de minha própria experiência no trato com
aquele país.
Pertenço a uma geração em que muitos dos que foram atraídos
para o Itamaraty, na primeira metade dos anos 1960, o fizeram pela
aguda polarização política então presente no país e, mundo afora, pelas tensões da Guerra Fria.
Fascinava-nos a visão do nacional desenvolvimentismo, então
consubstanciada em pensamentos como o de Celso Furtado e Raúl
Prebisch, este à frente da CEPAL. A idéia era que precisávamos lutar
contra os obstáculos externos a nosso desenvolvimento: incapacidade
de acumulação de capital, deterioração secular dos termos de intercâmbio, tendência ao endividamento externo e crises cambiais, entre
outras.
Tal ideário ganhou força com o lançamento da UNCTAD em
1964 (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento), com base na qual o dito Terceiro Mundo pressionaria, ao longo de duas décadas, por uma Nova Ordem Econômica Internacional.
Dois movimentos paralelos reforçavam então a voz dos países
em desenvolvimento: a criação, a partir da UNCTAD, ao longo de
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todo o espectro de organizações de escopo econômico-social das
Nações Unidas, do “Grupo dos 77” e a evolução do Movimento NãoAlinhado, que ganhava corpo à medida que se desdobrava o processo
de descolonização. Aliás, para atualizar seu nome, o ainda hoje denominado “Grupo dos 77 e China” – esta o adentrou mais tarde, nos
anos 1970 – teria de passar a chamar-se “Grupo dos 140 e tanto”.
Refiro o assunto porque, havendo por assim dizer militado nessa linha de atuação em diferentes períodos de minha carreira, tínhamos, os “77”, precisamente os EUA como o principal opositor, isso
sem desmerecimento da não-menos dura reação a nossas teses por
países europeus e Japão, entre outros. Os socialistas, comodamente,
se diziam fora desse jogo, não tendo responsabilidade pelos males
causados ao Terceiro Mundo pelas potências capitalistas.
Essa, então quase permanente, confrontação “grupal” com os
EUA e seus parceiros desenvolvidos no plano multilateral se sobrepunha a diversos momentos de conflito de interesses entre Brasília e
Washington.
Com economia frágil por sua instabilidade interna e vulnerabilidade externa, com comércio exterior limitado e pouco diversificado,
o Brasil se defrontava com freqüência com os EUA em questões comerciais concretas.
Com ainda mais dramaticidade colocou os dois países em confronto a temática da dívida externa, a partir da moratória do México
em 1982. Essa veio acelerar o processo de cambaleio em que tinha
entrado o Brasil a partir da segunda crise do petróleo, com a eclosão
da guerra Irã-Iraque no final dos anos 1970.
Como coordenador de assuntos econômicos na equipe do
Chanceler Guerreiro, tocou-me atuar na criação do “Consenso de
Cartagena”, destinado a pressionar os países credores por resposta
mais rápida e flexível aos problemas do endividamento latino-americano. Deu-se isso quando, paradoxalmente, o que seria o ápice do
eufemisticamente chamado “Diálogo Norte-Sul” – uma reunião em
Cancún, no México, de 24 Chefes de Governo supostamente destinada a destravar as negociações em torno da “Nova Ordem Econômica” – recebia seu beijo da morte, pela voz de Ronald Reagan.
Era chegada a hora da “supply-side economics”1 e da desregulamentação dos mercados.
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Por esses e outros motivos, eram os EUA vistos em muitos setores políticos, acadêmicos e diplomáticos brasileiros como um “adversário”, um renitente opositor às nossas aspirações.
Embora os EUA hajam mudado imensamente, e mais ainda o
Brasil, e muito tenham melhorado as relações bilaterais – que levaram
Washington a nos dar apoio decidido em ulteriores crises do endividamento, na década de 90 – ainda subsistem entre nós visões simplistas,
ultrapassadas e distorcidas do que sejam – e devam de futuro ser – as
relações com aquele país. Em alguns casos, visões caracterizadas por
não pequeno maniqueísmo e forte componente ideológico, que mal
disfarçam substrato de sentimentos anticapitalistas e até mesmo antidemocráticos.
Ao chegar a Washington, em abril de 2004, encontrei o relacionamento em processo de acentuada evolução.
Os Presidentes Lula e Bush haviam tido uma espécie de reunião
de Gabinetes na Casa Branca em meados do ano anterior. Criaram
então três grupos de trabalho, sobre crescimento econômico, energia
e agricultura, e se comprometeram com mais intenso diálogo no plano
político e diplomático.
As negociações sobre a ALCA se aproximavam do fim, deixadas
já para trás certas irritações recíprocas provocadas por entrechoques
mais fortes, ocorridos em etapas anteriores.
As divergências no marco da Rodada de Doha não respingavam
sobre o plano bilateral – até porque era vívido e cordial o diálogo entre
as duas partes, e em alguns aspectos havia mesmo espaços de entendimento.
De minha parte, tinha recebido do Presidente Lula, ao dele despedir-me antes do embarque para os EUA, instruções de trabalhar com
empenho para o fortalecimento e a diversificação do relacionamento.
Queria ele, como me disse, legar para o futuro, um relacionamento
ainda mais sólido e amplo com os EUA.
Assim foi que encontrei nos EUA ambiente de inusitada descontração para com o Brasil.

1
Política econômica que prevaleceu no início da década de 80 nos Estados Unidos, na era Regan.
De acordo com esta teoria, o governo deve reduzir a tributação sobre as empresas. Desta forma, elas aumentariam seus lucros e, por conseguinte, aumentariam seus Investimentos e assim o
nível de atividade econômica e as receitas do governo. N.R.
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Pude desde logo constatar a existência, no seio do establishment
norte-americano – meios empresariais, Wall Street, o mundo acadêmico, de modo geral a grande imprensa – postura positiva em relação ao
Brasil.
Tínhamos nossos críticos no Congresso – influentes parlamentares em geral ligados aos lobbies agrícolas – mas também lá contávamos
com amplo capital de simpatia.
No âmbito do Governo – Departamento de Estado, Conselho
de Segurança Nacional, USTR, Tesouro, Comércio, Energia, Agricultura, Pentágono, era clara a prevalência de atitude acomodatícia, até de
certa deferência para com o Brasil.
Nenhum problema deixou de ser colocado sobre a mesa. Mas
predominava o cuidado de evitar chegar-se às vias de fato.
Questões envolvendo temas delicados, como os da “ “pirataria”,
das barreiras sanitárias à exportação de carnes, da propriedade intelectual, de obstáculos ao intercâmbio militar (por causa de nossa recusa a
isentar militares norte-americanos da jurisdição do Tribunal Penal Internacional), foram todas resolvidas a contento.
Fato incômodo ocorreria, de outra parte, ao longo de 2004 e
parte de 2005, com acendrada campanha contra o programa nuclear
brasileiro por parte de alguns “think-tanks”2 dedicados à temática da
segurança e não-proliferação.
O início da operação da usina de enriquecimento de Rezende
envolvia prolongadas negociações técnicas entre o Brasil e a Agência
Atômica, a AIEA, sobre os termos e limitações que cercariam a aplicação de inspeções àquela instalação.
Jamais esteve em questão uma rejeição pelo Brasil das inspeções
da Agência.
O que estava em jogo era como seriam as inspeções seriam conduzidas, de modo a compatibilizar os válidos cuidados da Agência com
nossas não menos justificáveis preocupações de não permitir aos inspetores acesso indevido a certos componentes por nós autonomamente
desenvolvidos.

1
Um think tank é uma instituição, organização ou grupo de investigação que produz conhecimento e oferece idéias sobre assuntos relacionados a política, comércio, indústria, estratégia,
ciência, tecnologia ou mesmo assuntos militares. N.R.
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Como, entretanto, estava desde então entre as prioridades da
política externa dos EUA a questão do programa nuclear iraniano, foram feitos despropositados paralelos entre os dois países, com pressões para que o governo procurasse “apagar” o enriquecimento brasileiro, até para assim ter condições políticas e morais de melhor investir
contra o programa iraniano.
Enfrentei abertamente, com apoio do Itamaraty e da CNEN, a
campanha assim desatada, mostrando à exaustão as diferenças entre as
circunstâncias e as posturas do Brasil e do Irã.
Tive o prazer de ver o então Secretário de Estado, Colin Powell,
em visita a Brasília, afirmar não terem os EUA qualquer problema com
nosso enriquecimento, pois tinha o Brasil inegáveis credenciais como potência comprometida com o uso estritamente pacífico da energia nuclear.
Em suas palavras, “o que importa não é o que se faz, mas quem o faz”.
Em novembro de 2005 Bush passou longas horas reunido com
Lula na Granja do Torto. Testemunhei o ambiente de informal, até calorosa empatia entre os dois. Fato pouco usual na diplomacia norte-americana, emitiu-se então um substancioso comunicado conjunto, pelo
qual se criaram novos mecanismos de diálogo e cooperação – cobrindo
a facilitação do comércio e investimentos, intercâmbio educacional, ciência e tecnologia, meio ambiente, energias renováveis, saúde, inovação e competitividade. No preâmbulo, pela primeira vez em tão alto
nível, explícito reconhecimento da importância do Mercosul e da CASA
(depois transformada em UNASUL) como fatores de prosperidade e
estabilidade nas Américas.
Assinalo tal fato porque tradicionalmente não tendiam os EUA a
ver com bons olhos os esforços de integração subregional, neste caso
era deles a visão ultrapassada e simplista, senão propriamente maniqueísta, a que antes me referi.
Em sua saudação a Bush, fez o Presidente questão de afirmar
terem as relações bilaterais atingido nível elevado, sem precedentes.
Ele comemorou o que chamou do início de um “diálogo estratégico”
entre Brasília e Washington.
Em 2006 deram-se dois fatos relevantes. De um lado, tivemos
êxito em evitar a exclusão ou substancial redução do acesso de produtos brasileiros ao chamado SGP norte-americano – o sistema de
preferências (um dos poucos resultados da UNCTAD e do Diálogo
Norte-Sul) pelo qual certas exportações de países em desenvolvimento
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entram com tarifa zero nos mercados de países desenvolvidos. As pressões contra nossas exportações ao abrigo do SGP, de mais de US$ 3,5
bilhões (15% do total) se davam no Congresso, lideradas precisamente
por alguns influentes expoentes dos lobbies agrícolas.
Foi intensa a movimentação do lado brasileiro, envolvendo a
Embaixada e o Itamaraty com ativo apoio da CNI, da American Chamber of Commerce de São Paulo (que, apesar do nome, é entidade
de caráter binacional, com mais de 80% de seus cinco mil membros
sendo empresas brasileiras) e da FIESP. Setores da Administração em
Washington, embora, naturalmente, não tomando nosso partido, mostraram sensibilidade para a gravidade do que estava em jogo, o que
terá contribuído para a decisão final do Congresso favorável a nossos
interesses.
Em outro plano, por iniciativa do Itamaraty, teve início a negociação do que seria o memorando de entendimento sobre o etanol,
formalizado por ocasião de visita de Bush a Brasília em maio de 2007,
já após minha saída do posto. Ademais de sua importância intrínseca
para efeitos da desejada “globalização” do etanol, transformando-o
em commodity comercializável internacionalmente,= e produzida
pelo maior número possível de países, teve esse acordo o significado
simbólico de consubstanciar um novo espírito de parceria entre os
dois países.
Desde então, têm os dois países avançado na promoção do etanol, com o importante corolário do que possa significar a produção
desse combustível como fator de alívio da pobreza em amplas partes da
América Latina e Caribe, África e Ásia Meridional. Em paralelo, chegouse a cogitar de uma ação conjunta em prol do fortalecimento das instituições democráticas em Guiné-Bissau, o que a instabilidade naquele
país acabaria por inviabilizar.
Esses movimentos e iniciativas trouxeram à luz uma, às vezes
pouco percebida, mas decisiva, evolução no relacionamento Brasil-EUA:
a maior maturidade, a melhor percepção do “outro’, mais objetiva avaliação das potencialidades de cooperação, o maior equilíbrio e sentido
de mutualidade (até por ser hoje o Brasil crescente investidor nos EUA,
fornecedor de petróleo e credor do Tesouro em cerca de US$ 160
bilhões...). Do lado brasileiro, a superação das anteriores inibições à
busca de maior convergência e mesmo à formação de inéditas parcerias
com o país que antes tendíamos a ver como um “adversário”.
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Conclusões
Quero crer que o relato acima, embora limitado em seu escopo
e com ocasional vezo anedótico, tem, mal ou bem, alguma utilidade
como base para certas reflexões sobre como o Brasil possa bem conduzir o seu relacionamento com as três grandes potências. Por extensão, quiçá possam algumas considerações ser úteis ao escopo mais
amplo de nossa política externa em geral:
•

•

•

Temos, antes de tudo, que olhar para nós próprios. Sem ufanismos ou excessos de regozijo por coisas como o pré-sal, temos
sim o direito de reconhecer que o Brasil está hoje dotado de
maior solidez, credibilidade e influência. País que fora componente pesado de passadas crises internacionais – em especial a
de 97-99 – surge nos dias de hoje como fator de estabilidade e
recuperação. Graças a 15 anos de continuidade nas políticas econômicas e sociais, de parte do problema, passamos a ser, como
ilustra a presença no G-20, atores de relevo na solução de crise
deflagrada no âmago mesmo do sistema financeiro internacional;
o Brasil hoje sobressai como raro porto de estabilidade democrática e dinamismo econômico numa América Latina conturbada pelo fracasso de sistemas políticos, com o conseqüente surgimento de regimes autoritários, em nações ainda em busca de um
destino. O México progride na institucionalização democrática,
mas vê sua economia prejudicada pela excessiva dependência
dos EUA, e sua ordem interna perturbada pela eclosão de insólita violência engatilhada pela criminalidade e pelo narcotráfico;
problemas outrora crônicos foram superados, como o da fragilidade das contas externas e o conseqüente insustentável endividamento. Deixamos, com eles, para trás velhos antagonismos
que de rotina nos punham em confrontação com países como
EUA, a própria Alemanha, o Japão, de regra mais intransigentes com os maus pagadores. Para isso contou também o fato de
haver a globalização deixado para trás a velha divisão do mundo
entre Sul e Norte, com a inviabilização das antigas aspirações de
uma nova ordem econômica internacional.
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•

•
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•

•

a crise desatada nos EUA, na segunda metade do ano passado,
veio trazer e dar visibilidade a deslocamentos tectônicos que antes apenas se insinuavam: o principal vetor de dinamismo na economia passa para a “Ásia, e nesta o lugar central, outrora ocupado pelo Japão, passa para a China. Antes aparentemente fadado
à pobreza, instabilidade revolucionária, subdesenvolvimento e
marginalização, torna-se o país parceiro simbiótico dos EUA na
propulsão da globalização. Ultrapassa Japão e Alemanha como a
segunda economia do mundo, e ganha peso como potência militar capaz de desafiar por primeira vez a supremacia conquistada
pelos EUA no Pacífico após a Segunda Guerra;
ao início do milênio, e ainda mais com a crise global, ganha relevo
a percepção do exaurimento dos recursos naturais e do impacto
das mudanças climáticas. O Brasil se vê ao mesmo tempo no
centro da tempestade, com o incontido desmatamento na Amazônia e, por outro lado, como portador de trunfos decisivos:
a própria possibilidade de por termo ao desmatamento; o êxito do etanol como substituto, ainda que marginal, do petróleo;
a retomada de grandes obras de aproveitamento de recursos
hídricos; a reativação do programa nuclear, ainda que em escala modesta em comparação ao que vão fazendo China, Índia e,
possivelmente, também os EUA (ademais de diversos outros países, como França, Japão); a descoberta de vultosas reservas de
petróleo, justamente quando entram em decadência outras áreas de produção e mais graves se tornam os riscos decorrentes
da prevalência, entre os grandes produtores, de países situados
em regiões de explosivos riscos geopolíticos, no Oriente Médio
e partes da África;
na mesma linha, constituem valiosos trunfos nossa disponibilidade de terras aráveis e água, assim como nossa biodiversidade,
potencializadas por forte capacitação tecnológica e de gestão
moderna no agribusiness. Enquanto países continentes, como
China e índia, veem encolher seu capital de recursos naturais em
meio à expansão demográfica e aumento da renda e propensão
ao consumo, o Brasil dispõe de amplo potencial para aumentar
ainda mais seu papel chave no suprimento de energia, alimentos
e fibras ao resto do mundo;
em outro plano, muito nos valoriza a solidez da democracia e de
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•

nossas instituições, a vibração de uma sociedade civil cada vez
mais atuante, a estabilidade econômica, a crescente inclusão social, a expansão do mercado interno, a sustentabilidade do crescimento econômico e a capacidade de atingirmos crescimento
verdadeiramente sustentável em termos ambientais;
embora tardiamente, temos hoje postura algo mais realista e
pragmática na abordagem das questões atinentes à nossa inserção na economia internacional. Urge, contudo, escoimá-la dos
resquícios de obsoletas preferências ideológicas e ilusões ou
exageros quanto à suposta subsistência de uma aguda divisão entre Sul e Norte.

Da mesma maneira, cabe calibrar o válido desiderato da integração sul-americana com o reconhecimento de que o empreendimento
é de longa duração, incerto e crescentemente difícil. Não é possível
queimar etapas.
Há limites para até onde pode ir a integração – e mesmo limites
para até que ponto seja ela desejável, para nós e também para nossos
parceiros. Não faz sentido, e constitui, a rigor, grosseiro equívoco, crer
que a política externa deve ser posta a serviço da multiplicação de regimes “de esquerda” na vizinhança, como se isso facilitasse o avanço da
integração.
Dar cobertura e mesmo apoio a governantes autoritários e de
clara vocação ditatorial, na suposição de que com isso se logre homogeneidade na região, é ignorar as profundas, cada vez mais marcantes,
diferenças políticas entre nossos vizinhos e também nós mesmos. O
Mercosul, estagnado e sem perspectivas, precisa ser revigorado, e não
prematuramente ampliado, menos ainda com a incorporação da Venezuela de Chávez, cujas posturas estão em militante contradição com as
premissas básicas do projeto integracionista;
•

se temos justa razão em nos orgulharmos do muito que logramos, precisamos também reconhecer nossas sérias carências e
precariedades.

A crise que o mundo enfrenta, desde há um ano, não foi uma
recessão como qualquer outra. Ocorreu ela em meio a um mundo que
já vinha em acelerado processo de transformação, com sérios desloca-
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mentos na economia e na política. Alguns desses deslocamentos se ampliarão, com o fortalecimento de alguns países e regiões, ou crescentes
preocupações com clima, energia, riscos de pandemia ou ameaças à
segurança internacional;
•
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•

•

é muito provável que tenhamos, no futuro, uma economia internacional mais estável. Mas uma conseqüência disso será a menor
liquidez, menor disponibilidade de capitais, menor crescimento
do produto, menor velocidade no comércio. Vai-se trocar dinamismo por estabilidade. Em outros termos, teremos pela frente
um mundo de ainda mais acesa competição, com menos recursos e menos espaços sendo disputados por atores ainda poderosos (EUA, Alemanha e boa parte da Europa, Japão), e outros cujo
poder se ampliará rapidamente (China, Índia). A ponta-de-lança
da economia de futuro se transferirá das tecnologias de informação para as de energia limpa e renovável;
não nos bastará a capacidade de produzir matérias-primas e alimentos, por mais que logremos agregar valor a tais produtos. Temos pela frente o enorme desafio de tão rápido quanto possível
reforçarmos nossa irrisória capacidade de inovação, e nossa baixa competitividade. A tarefa é eminentemente doméstica, mas
aí se apresenta como fator de apreciáveis ganhos a possibilidade
de aproximação com parceiros que se notabilizam justamente
por estarem na vanguarda dessa evolução tecnológica: EUA e
Alemanha. E também a China, cujas gravíssimas limitações em
termos ambientais e energéticos a estimulam a investir pesadamente na busca de novas tecnologias energéticas.
nesse quadro, temos de estar atentos ao risco de vermos o présal como uma benção a cair sobre nossas mazelas e necessidades. Precisamos encarar essa riqueza não como um acréscimo
quantitativo, mas como algo que possa efetivamente servir de
apoio adicional a uma profunda mudança qualitativa no sistema
produtivo do país, e em sua inserção externa.

Para encerrar: temos à nossa disposição, por assim dizer, três
valiosas parcerias. Cumpre delas valer-nos ao máximo. Curiosamente,
embora ainda sejam imensas as diferenças de tamanho entre o Brasil
e os EUA (a economia norte-americana é quase dez vezes a nossa), a
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assimetria diminuiu, e o relacionamento ganhou densidade, diversidade
e mutualidade.
Com a China, ao contrário, partimos de situação de simetria
para, em duas décadas, vermos abrir-se imensa e crescente brecha entre nossas proporções e nosso peso internacional e as dimensões e
influência do “país do centro”.
Na Alemanha temos parceiro de peso decisivo na União Européia, e velha e fiel companheira em nossa outrora acidentada jornada
em busca do desenvolvimento. O surgimento da França como renovada parceira estratégica em nada diminui o significado do relacionamento com a Alemanha. Servirá até para estimulá-la.
Precisaremos saber ver os EUA sem preconceitos ideológicos
ou ressentimentos por desencontros e colisões do passado. Sem sentimentos de antiamericanismo, o que só faria apequenar-nos e distorcer
nossa visão do mundo, valorizando as convergências onde elas sejam
possíveis e convenientes e preservando nossos interesses, onde estejam eles em contradição ou divergência com os do outro lado.
Com a China, temos de aceitar a realidade da competição – mas
a ela sobrepor o sentido de parceria e comunidade de interesses. Cabe
“desmercantilizar” o relacionamento, e enxergar o muito que se tem
a ganhar de maior conjugação de esforços e da cooperação em variados setores. Em suma, à relação com esses três parceiros estratégicos
cabe, mais do que nunca, dar sentido e conteúdo cada vez mais estratégicos.
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Diplomata de carreira. Foi embaixador do Brasil na extinta URSS a partir
de janeiro de 1990 e, a seguir, na Rússia até dezembro de 1994. Como embaixador, acompanhou de perto a tentativa de golpe contra Mikhail Gorbachev, a ascensão de Boris Yeltsin e o desmembramento da União Soviética.
Esteve à frente das missões do Brasil junto a ONU, à Comunidade Européia
e a Organização dos Estados Americanos. Foi Secretário Geral das Relações
Exteriores de 1995 a 1998, Embaixador do Brasil na Argentina de janeiro
de 1999 até dezembro de 2001, e Diretor-Geral da Agência Nacional de
Petróleo de janeiro de 2002 a janeiro de 2005.

Sebastião do Rego Barros

Antecedentes

A

década de oitenta, que começou de maneira tão negativa para a
América Latina, com o que ficou sendo conhecido como a crise
da dívida externa, ofereceu também algumas novas oportunidades de cooperação e integração para a região.
Devido à derrota da Argentina na Guerra das Malvinas, ao ocaso
das intervenções militares na vida civil dos países do Cone Sul, à própria
crise da dívida e ao incremento acelerado do comércio internacional,
criaram-se as condições para avanço na cooperação regional.
O Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento de
1988 entre o Brasil e a Argentina e o entendimento entre os dois países
na área nuclear abrem a porta para a criação do Mercosul em 1991. Os
esforços anteriores de integração regional dos quais o Brasil participou,
como a Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC),
criada em 1960, e a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), de 1980, tiveram resultados pouco expressivos. Outras tentativas
regionais, como a Comunidade Andina de Nações e o Mercado Comum Centro Americano, tiveram por motivos distintos – deserção de
membros fundadores e modéstia dos países membros – efeitos muito
limitados.
O impacto inicial da aproximação entre o Brasil e a Argentina,
em seu projeto de integração que seria o núcleo de um futuro mercado comum sul-americano, foi dramaticamente positivo no intercâmbio
comercial entre os dois países, em particular, e em todo o Cone Sul,
em geral. Entre 1985 e 1990, o comércio entre o Brasil e a Argentina
praticamente decuplicou.
Esse clima de euforia, de um lado, a redemocratização do Paraguai, de outro, bem como as mudanças de governos no Brasil e na
Argentina, levaram à criação do Mercosul, projeto político-econômico
de envergadura que teve e tem, de um lado, grande importância política para seus membros e para a região, e, de outro uma importância
econômica bem menor do que a esperada.
As razões para a frustração com o lado econômico do Mercosul
têm sido frequentemente estudadas e examinadas em profundidade e
escapam, em muito, do escopo deste artigo. Registre-se apenas que a
concepção brasileiro – argentina de seu projeto tinha muito presente
que não deveria haver adesões a seu acordo bilateral de 1988 por um
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período de cinco anos. Já nessa época, vários países, mas principalmente o Uruguai e o México tentavam intrometer-se no entendimento especial entre o Brasil e a Argentina. Um, o Uruguai, para aderir. O outro,
o México, para impedir que este pré-projeto de um bloco econômicocomercial na América do Sul fosse adiante.
O fato é que o Mercosul foi criado em 1991 e conheceu forte
impulsão nos seus primeiros oito anos de existência, mas não conseguiu concretizar o mercado comum prometido no artigo 1º do Tratado de Assunção, ou, sequer, completar os requisitos da união aduaneira, a começar pela definição de um código e pelo estabelecimento
de uma autoridade aduaneira única. No final da década o projeto de
mercado comum regional dava sinais claros de que tinha perdido seu
vigor inicial.
O crescimento propiciado pela rebaixa tarifária chegava a seus limites e tanto a Tarifa Externa Comum (TEC), quanto a tarifa zero entre
os membros provaram então, na prática, estar ainda longe de funcionar
como deveriam. Essa é a situação ainda hoje, dezoito anos depois da
criação do Mercosul.
Frustradas as diversas tentativas de corrigir os erros do Mercosul
e aproveitando o projeto Avança Brasil, em 2000, o então presidente
Fernando Henrique Cardoso convocou, em Brasília, a primeira reunião
de presidentes da América do Sul para tratar de questões de integração
da infra-estrutura.
Frente à adesão do México à América do Norte por meio da NAFTA (Área de Livre Comércio da América do Norte), bem como à distância
que separa o Brasil da América Central e do Caribe, e ainda, à obviedade
de que o projeto da ALCA (Área de Livre Comércio das Américas) não
tinha a menor possibilidade de dar certo, o Brasil chegara à conclusão de
que sua circunstância, no sentido de Ortega y Gasset, era, na realidade,
a América do Sul e não a América Latina. Nessa oportunidade criou-se a
Iniciativa de Integração Regional Sul-Americana (IIRSA).
Com o governo do presidente Lula, a América do Sul passou
a ser apresentada, no discurso diplomático, como a maior prioridade
brasileira.
Em dezembro de 2004, no Peru, a IIRSA se transformou em
CASA – Comunidade Sul-Americana de Nações – e os projetos de integração física na região, iniciados na reunião de Brasília, foram para lá
transferidos.
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Em abril de 2007, já sob a forte influência do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, a antiga IIRSA, depois CASA, foi substituída pela
UNASUL – União das Nações Sul-Americanas, dotada de um secretariado em Quito. Posteriormente, no âmbito da UNASUL, foram criados um Conselho de Defesa e um Conselho de Saúde.
A preocupação com a infra-estrutura, se de todo não desapareceu, passou a ocupar um lugar de menor relevo, frente à politização do
tema integração sul-americana e latino-americana. O aparecimento no
cenário da região de um número crescente de presidentes com tendências esquerdistas, populistas ou, para ser mais atual e mais abrangente, “bolivarianas”, e a política de acomodação diplomática adotada
pelo Brasil mudou o foco dos esforços de integração.
Panorama energético global e regional
Vale a pena reter alguns dos principais tópicos assinalados pela
Agência Internacional de Energia, em seu relatório de 2008:
•
•

O sistema energético mundial está em uma encruzilhada, pois
as atuais tendências de consumo e demanda são claramente
insustentáveis – ambiental, econômica e socialmente.
O petróleo é a principal fonte de energia da atualidade e continuará a sê-lo por muito tempo, mesmo nas previsões mais
otimistas sobre o ritmo de desenvolvimento e emprego de tecnologias alternativas. Entretanto, as origens de petróleo para
satisfazer a crescente demanda, o custo de sua produção e os
preços que os consumidores terão de pagar por ele são extremamente incertos, talvez mais do que nunca. O brutal aumento
de preço dos últimos anos, culminando com o famoso pico de
quase 150 dólares o barril, em julho de 2008, e a alta instabilidade do preço demonstram que esse nível de preços será cada
vez mais sensível a desequilíbrios de mercado de curto prazo.

Apesar da natureza finita dos recursos de petróleo e de gás, o
risco imediato ao suprimento não é uma falta de recursos globais, mas
sim uma falta de investimentos onde seriam necessários. O investimento em exploração e produção tem aumentado rapidamente em termos
nominais, mas muito do crescimento tem sido devido a custos cres-
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centes e à necessidade de combater as taxas declinantes de aproveitamento de produção, principalmente em províncias de alto custo fora
da OPEP.
•

•

78

•

A demanda global por petróleo passará de 85 milhões de b/d em
2007 para 106 mb/d em 2030. As últimas previsões feitas em 2009
diminuem esse último número em quase 10 mb/d, ou seja, 97 a
98 mb/d em 2007. O aumento total da demanda advirá de países
emergentes. Dentre esses, a China, a Índia e o Oriente Médio serão responsáveis por três quartos desse crescimento. Haverá uma
pequena diminuição da demanda dos países da OCDE.
Embora o suprimento de petróleo e gás no longo prazo – 2030
– esteja assegurado, o de médio prazo – 2015 – preocupa, devido a algumas quedas de investimentos atuais em novas províncias. Fatores geológicos, geográficos e políticos se misturam
para acelerar essas quedas.
A prevenção de danos irreversíveis ao clima requer uma profunda descarbonização das fontes mundiais de energia. Essa só
pode ser alcançada com radical ação dos governos, tanto em
nível nacional quanto através da participação coordenada em
mecanismos multilaterais.

No âmbito hemisférico, o Banco Interamericano de Desenvolvimento coordenou um estudo, em cooperação com instituições como
o Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) e o Center for
Strategic & International Studies (CSIS), sobre a cooperação dos países
do hemisfério nas questões relacionadas à energia. O livro publicado
sobre o assunto, em 2008, “Cooperação Energética nas Américas: entraves e benefícios”, conclui que o aumento da cooperação transnacional traria grandes benefícios aos países e descreve as visões quanto às
políticas e estratégias da região em matéria de energia.
Enquanto a International Energy Oulook 2006, da U.S. Energy
Information Administration, prevê um crescimento de 71% da demanda mundial de energia entre 2003 e 2030, na América Latina e no Caribe (ALC), o aumento previsto do consumo é ainda maior (109% no
mesmo período). A região deve preparar-se para gastar cerca de 2%
de seu PIB anual para aumentar e sustentar seu suprimento de energia,
ou seja, aproximadamente US$ 40 bilhões por ano em valores corren-
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tes de 2004. O gás natural e as energias renováveis, principalmente a
hidrelétrica, são as únicas fontes capazes de aumentar sua participação
na geração mundial de energia nas três próximas décadas. Essa tendência será ainda mais pronunciada para os países da ALC, em parte devido
à abundância das fontes, à demanda, à localização e a expectativas de
preços relativamente elevados do petróleo.
•

No Cone Sul, as reservas de gás natural são abundantes e a
infra-estrutura para o transporte regional está bastante desenvolvida. A região tem potencial significativo de crescimento
para esse mercado, especialmente em vista da enorme necessidade de energia do Brasil e do emprego ainda escasso do
gás (cerca de 8% do consumo total) em sua matriz energética.
Gasodutos que ligassem o Peru ao Chile e a Bolívia ao norte da
Argentina viriam a constituir a espinha dorsal de um sistema
que traria grandes oportunidades de troca.

Consoante com essa conclusão, a segurança energética ou, em
outras palavras, a existência de uma fonte de abastecimento amplamente disponível na América do Sul, como é o caso do gás natural,
converteu-se em prioridade política para os governos da região.
Países como a Venezuela, Bolívia e Peru são exportadores líquidos de gás natural, outros são em grande parte importadores, como
o Brasil, o Chile, o Uruguai e, parcialmente, a Argentina. Isto explica a
convergência entre produtores e consumidores na busca de projetos
ambiciosos, como o atualmente pouco provável Anel Energético — que
levaria o gás peruano a cinco países — ou o plano mais recente, mais
ambicioso e mais improvável, de interconexão energética denominado
Gasoduto do Sul, patrocinado pela Venezuela.
Há, portanto, dúvidas sobre a viabilidade da tão desejada integração energética da América do Sul.
A Argentina e a Bolívia assinaram recentemente um acordo
de elevação do preço do gás natural comprado pelos argentinos dos
bolivianos, ao passo que estes têm procurado adequar seus preços
à realidade internacional. Isto, por sua vez, redundará em uma elevação do preço do insumo que a Argentina vende a um país nitidamente importador, como é o caso do Chile, país ao qual a Bolívia
se nega a vender diretamente o gás enquanto os chilenos insistirem
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em não atender à demanda histórica dos bolivianos de acesso ao
mar. O Brasil, Paraguai e Uruguai também deverão pagar mais pelo
gás natural adquirido da Bolívia e da Argentina. O episódio da nacionalização boliviana do setor de petróleo e gás, ocorrido em frente
a uma instalação da Petrobras, em 2005, aliado à situação embaraçosa em que se viram a empresa e o próprio Brasil de ter que não
só aceitar o desaforo boliviano, mas também negociar contratos e
acordos passados, adiaram por muito tempo a integração energética
da região.
Cenário energético de alguns países do hemisfério
Estados Unidos

80

A política energética americana para os últimos 30 anos girou em
torno de quatro pontos principais: diversificação das fontes de abastecimento de energia; estímulo a medidas de conservação e de eficiências dos combustíveis; aumento da reserva estratégica de petróleo e
dependência da Arábia Saudita para equilibrar o mercado do petróleo
e moderar os preços.
Essa política, de modo geral, foi bem-sucedida, mas as condições
de mercado estão mudando: a demanda global está aumentando em
ritmo acelerado, em grande parte por causa da entrada de novos atores, como a China e a Índia, e o fornecimento de energia está cada vez
mais controlado pelas empresas nacionais de petróleo, cujos objetivos
não se ajustam aos conceitos tradicionais do mercado.
Os Estados Unidos são auto-suficientes para quase todas as suas
necessidades energéticas, menos em petróleo e gás natural. A demanda americana de derivados de petróleo encontra-se um pouco acima
dos 20 mb/d. Em 2008, as importações líquidas de petróleo americanas
supriram cerca de 60% da demanda e as de gás 20%.
O maior objetivo da política energética dos Estados Unidos é
diminuir sua dependência da energia importada e também diminuir
a carbonização de sua matriz. Existe cooperação científica e técnica
com o Brasil em biocombustíveis, mas os poderosos setores agrícolas
e petrolíferos impedem, hoje, e continuarão impedindo em um futuro
previsível, uma penetração significativa do etanol brasileiro no mercado
americano.
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Canadá
O Canadá é o maior fornecedor de petróleo, derivados de petróleo, gás natural e eletricidade para os Estados Unidos. O Canadá
tem reservas provadas de 178,8 bilhões de barris, as maiores do mundo depois da Arábia Saudita. O grosso dessas reservas está em fontes
chamadas não-convencionais, principalmente areias betuminosas.
México
Apesar de ser um grande produtor de petróleo – mais de 3,5
mb/d –, o México enfrenta graves problemas na formulação de políticas
que atendam a suas necessidades energéticas nos anos vindouros. Suas
reservas provadas em 2005 (ano de referência do estudo) eram de
14,6 bilhões de barris, mas esse número vem caindo sistematicamente
nos últimos anos. Em 2008, as reservas provadas eram um pouco mais
de dez bilhões de barris. Mantendo-se o atual ritmo de produção, as
reservas durarão apenas 10 anos.
O mais grave problema energético que o México tem enfrentado nas últimas décadas é a insuficiência de recursos destinados à empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) para investimentos em
exploração e, consequentemente, produção. Como a legislação mexicana não permite que qualquer outra empresa, além da PEMEX, faça
investimentos no país, o México tem deixado de fazer exploração de
hidrocarbonetos. O Golfo do México, cuja parte em território dos Estados Unidos tem dado tão bons resultados, praticamente não foi ainda
explorado pelo México por falta de recursos.
O estudo chama a atenção para o contraste existente entre o
tratamento dispensado pelo Brasil à Petrobras e pelo México à PEMEX.
A PEMEX exerce o monopólio do setor, enquanto a Petrobras trabalha
ao lado de investidores privados ou em joint-ventures com eles. A relutância do México em aceitar capital privado na produção de petróleo
vem da nacionalização das empresas estrangeiras de petróleo em 1938.
A PEMEX tentou compensar a falta de financiamento com contratos
para a prestação de serviços, mas as grandes empresas independentes
preferem ser donas, ou parcialmente donas, a serem meras prestadoras de serviço. Desse modo, tem faltado capital à PEMEX para fazer
exploração.
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A Venezuela, com uma produção de 2,7 mb/d e exportações de
1,9 mb/d, em 2007, é o quarto fornecedor de petróleo e derivados dos
Estados Unidos, depois do Canadá, México e Arábia Saudita. É também
seu mais difícil parceiro comercial no Hemisfério Ocidental, na área de
petróleo.
De acordo com o Oil and Gas Journal, as reservas venezuelanas
provadas, no que se refere ao petróleo de produção convencional, são
de 99 bilhões, de barris, as maiores do hemisfério. Além disso, as reservas da Venezuela de petróleo superpesado e betume (reservas nãoconvencionais), no cinturão de petróleo do Orinoco, podem ser da
ordem de 270 bilhões de barris. Se a Venezuela conseguir o reconhecimento formal desses recursos, como já foi conseguido pelo Canadá
para suas areias betuminosas, ela passará a ter 312 bilhões de barris,
portanto reservas maiores do que as da Arábia Saudita.
A Venezuela nacionalizou o setor de petróleo em 1975 e criou a
empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Depois de uma prolongada greve, em 2002/03, foram demitidos mais de quinze mil operários e funcionários, o que abalou a capacidade operacional da companhia. A produção venezuelana tem sido declinante, mas há dificuldades
para a obtenção de dados fidedignos, em conseqüência do controle
total exercido pelo presidente Hugo Chávez sobre as informações da
PDVSA.
Apesar desse impacto negativo a empresa ainda é poderosa e tem
uma capacidade global de refino de mais de três milhões de b/d, com
plantas na Venezuela, nos Estados Unidos, na Europa e no Caribe.
Argentina
As reservas provadas de petróleo na Argentina são de 2,6 bilhões
de barris, em 2008, com uma razão de produção/reservas de pouco
mais de 10 anos.
A Argentina, em anos recentes, viveu uma experiência clássica
de intervenção no mercado de gás natural com fins políticos. Anteriormente, em 1991, o Congresso promulgou a lei de conversibilidade sob
a qual o valor do peso foi equiparado ao do dólar, lastreado por um dispositivo segundo o qual as reservas em moeda estrangeira conversível
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deviam ser pelo menos equivalentes à base monetária. Essa medida antiinflacionária deu resultado por mais de uma década, mas a constante
valorização do peso tornou não-competitivos os bens manufaturados
produzidos na Argentina.
O peso argentino foi desvalorizado em janeiro de 2001, ocasião
em que houve também uma intervenção nos mecanismos de formação
de preços de mercado, não somente para o gás natural, mas para depósitos bancários e outros bens.
As médias de consumo de usuários de gás natural foram transformadas em pesos e congeladas em patamares de 2001, determinando
escassos investimentos na produção de gás natural. Os preços ao consumidor também foram congelados em patamares artificialmente baixos.
Essas medidas foram tomadas no governo do presidente Nestor
Kirchner, que lançou mão do controle de preços para evitar a elevação de preços ao consumidor. O resultado disso foi o crescimento da
demanda, que ultrapassou a oferta e, em 2004, provocou desabastecimento e acarretou a necessidade de reduzir as exportações, mesmo as
já contratadas, e importar gás natural.
Algumas correções foram feitas nessas medidas a partir de 2005,
mas não foram suficientes e a Argentina saiu do processo com sua imagem
de fornecedora confiável de gás natural consideravelmente prejudicada.
A estatal de petróleo Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) foi
privatizada em 1993, na presidência de Carlos Menem. A empresa, atualmente chamada Repsol YPF, pertence, em grande parte, a investidores espanhóis.
Em maio de 2004, foi fundada uma nova empresa petroleira mista, chamada Energia Argentina S.A. (ENARSA), que está autorizada a
operar em amplas atividades relacionadas ao petróleo e ao gás, e detém
o direito exclusivo de firmar novos contratos de concessão a empresas
petroleiras privadas para prospecção e exploração de hidrocarbonetos
na plataforma continental argentina.
Bolívia
A Bolívia tem substanciais reservas provadas de gás natural que chegam a 24 trilhões de pés cúbicos (Tp3). Essa dádiva natural num mundo
ávido de energia, só comparável ao boom do estanho antes da Grande
Depressão, tem trazido mais problemas do que soluções para o país
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Nos anos noventa, houve grande capitalização da Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) e a aprovação de uma lei de
hidrocarbonetos (1996) durante o governo de Gonzalo Sanchez de
Lozada. Deu-se também um enorme crescimento dos investimentos
estrangeiros, bem como aumento das reservas e da produção. Entre
1992 e 1996, a YPFB e a Petrobras firmaram uma série de acordos que
levaram à construção do gasoduto (GASBOL) que ligou Rio Grande, no
sul da província boliviana de Santa Cruz, a São Paulo e a Porto Alegre.
O sentimento político predominante, depois de 2000, voltou-se
para um nacionalismo exacerbado e o drama político que se sucedeu,
em grande parte centrada ostensivamente no papel do gás, porém mais
basicamente na divisão do poder político no país, incluiu dois presidentes forçados a deixar o poder em um intervalo de 20 meses. A proposta de construção de um gasoduto por um consórcio de investidores
estrangeiros, de modo a levar o gás boliviano a um porto no norte do
Chile para conversão em gás natural liquefeito e posterior embarque
para a Califórnia, foi rejeitado por causa do sentimento nacionalista gerado pela perda da saída boliviana para o mar, depois da derrota para o
Chile na guerra do Pacífico no século XIX. Outros projetos atraentes
também deixaram de ser cogitados.
Em 2005, depois de um acidentado transcurso, foi aprovada uma
nova lei de hidrocarbonetos. No final do ano, Evo Morales foi eleito
presidente por maioria absoluta, acontecimento notável na Bolívia. Em
2006 houve a nacionalização das companhias estrangeiras de petróleo,
seguida de tentativas de rever os contratos existentes. O Brasil reagiu
com contida fúria, pois a dependência de gás boliviano para seu suprimento energético exigia, como ainda exige, grande dose de prudência
política.
O resultado é que, hoje em dia, a dependência brasileira já diminuiu, tem havido crescimento da produção de GNL no Brasil, as importações da Bolívia têm diminuído e qualquer plano de investimento no
país vizinho foi engavetado. O mesmo tem ocorrido com outros países.
Passará algum tempo, e esse tempo será longo, até que investimentos
significativos concretos voltem a procurar a Bolívia.
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Brasil
Em 1938, foi criado o Conselho Nacional do Petróleo (CNP),
para avaliar os pedidos de pesquisa e lavra de jazidas de petróleo. O
decreto que instituiu o CNP também declarou de utilidade pública o
abastecimento nacional de petróleo e regulou as atividades de importação, exportação, transporte, distribuição e comércio de petróleo e
derivados e o funcionamento da indústria do refino. Mesmo ainda não
localizadas, as jazidas passaram a ser consideradas como patrimônio da
União. A criação do CNP marca o início de uma nova fase da história
do petróleo no Brasil.
Em 1953, a Lei 2004, institui o monopólio estatal da pesquisa e lavra,
refino e transporte do petróleo e seus derivados e cria a Petrobras.
Nos anos 1990, houve grandes modificações no modelo de petróleo e gás estabelecido pela Lei nº 2004, de 1953. As Emendas Constitucionais nº 5 e nº 9, de 2005, e a Lei 9478, de 2007, flexibilizam o
monopólio exercido pela Petrobras, desde 1953, e permitem a atuação de outras empresas, públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras,
em todos os elos da indústria petrolífera. Foi mantido o monopólio
da União sobre as reservas de petróleo, gás e demais atividades da
cadeia produtiva. As atividades de exploração e produção, no entanto,
passaram a ser regidas por contratos de concessão firmados entre a
Agência Nacional de Petróleo (ANP) – autarquia criada para promover
a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades no setor – e as
empresas vencedoras das licitações de blocos promovidos anualmente.
A Petrobras teve garantido o direito sobre os campos em produção e
sobre as áreas em que tivesse realizado investimentos na exploração.
O novo modelo alcançou excelentes resultados ao longo dos
últimos doze anos. Hoje em dia, mais de setenta empresas exercem
atividades de exploração e produção no Brasil. Ao mesmo tempo, a
Petrobras, exposta à concorrência, fortaleceu-se.Não só dentro do
país, pois, ao se tornar parceira das grandes empresas internacionais
de petróleo dentro do Brasil, onde, por razões óbvias, tem grandes
vantagens comparativas, a Petrobras conseguiu associar-se, em pé de
igualdade, a essas gigantes no exterior.
Todo o setor de petróleo e gás cresceu. Passou de 3% de participação no PIB no início do século, para mais de 10% atualmente. As
licitações de área, realizadas anualmente, desde 1998, são reconheci-
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das internacionalmente como exemplo de transparência, lisura e estabilidade de regras.
A Tabela 1 apresenta dados do setor de petróleo e gás, comparando os anos de 1997 e 2007:
Tabela 1 – Evolução dos indicadores do setor no Brasil
Indicador
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1997

2007

Participação do setor petróleo no PIB

2%

10%

Produção de óleo (mil barris/dia)

870

1850

Investimento (US$ bilhões)

4

25

Participação governamental (R$ bilhões)

0,2

15

Preço do barril tipo Brent (US$)

19

110

Taxa de câmbio (R$/US$)

1,8

1,9

Fonte: ANP

As atividades de exploração e produção de petróleo e gás são
regidas internacionalmente por três modelos principais: contrato de
concessão, contrato de partilha e prestação de serviços.
No contrato de concessão (adotado no Brasil), o monopólio dos
recursos naturais é da União, mas o risco da exploração é da concessionária, que, em caso de sucesso, será proprietária do óleo produzido
pelo período de vigência do contrato.
Já no contrato de partilha, o custo do risco exploratório é da
empresa contratada. Em caso de sucesso da empreitada, a empresa
desconta os custos de exploração e de desenvolvimento da produção
do óleo, que é repartido entre a empresa e a União em percentuais
preestabelecidos. De modo geral, os custos no modelo de partilha são
maiores.
Na prestação de serviços, o plano do trabalho é definido entre
a empresa operadora e o Estado. O pagamento à empresa é realizado
em dinheiro e o óleo fica nas mãos do Estado, que é responsável por
sua comercialização. A prestação de serviços é o modelo adotado por
México e por Irã, por exemplo.
O padrão de contrato de concessão adotado pelas reformas dos
anos 1990 prevê a apropriação pela sociedade – por intermédio da
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União, dos estados e dos municípios – de parte da renda obtida pela
produção de petróleo e gás. As participações governamentais, mecanismo adicional às obrigações tributárias previstas na Lei nº 9478, permitiram uma substancial ampliaçao da fatia governamental sobre a renda auferida nas atividades de exploração e de produção, regidas pelos
contratos de concessão, conforme o quadro ao lado:
Tabela 2 – Alterações das participações governamentais
na Lei do Petróleo
Até 1997

Após 1997 – Lei 9478/97

Royalties 5%

I. Bônus de assinatura
II. Royalties até 10%
III.Participação especial: alíquotas progressivas de 10%, 20%, 30%, 35% e 40%.
IV. Pagamento pela ocupação ou retenção de área
Participação de proprietários de terra:0,5% a 1% do valor da produção de
petróleo e gás em terra.

Fonte: ANP

O bônus de assinatura é pago pelo vencedor do leilão das áreas concedidas para exploração. O valor é repassado integralmente à
União. Conceitualmente, o bônus precifica o risco exploratório associado ao bloco e à bacia ofertados.
Já o pagamento pela ocupação ou retenção de área refere-se aos
valores pagos por quilômetro quadrado retido pela concessionária durante a fase de exploração e de produção. O montante também acaba
repassado integralmente para a União.
Os royalties recaem sobre a renda bruta da produção e podem
variar de 5% a 10%, sendo hoje de 9,7% na média ponderada. Os valores da renda bruta são calculados em função do preço internacional
do barril e do câmbio. Representam uma compensação financeira pela
exploração de um recurso mineral não-renovável.
As participações especiais são aplicadas a campos de grande volume de produção, ou de grande rentabilidade. Recaem sobre a renda
líquida de acordo com alíquotas progressivas que variam em função do
volume de produção de um determinado campo. Expressam a captu-
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ra financeira pelo Estado de parcela da rentabilidade das atividades de
produção no setor de petróleo, como faz o Imposto de Renda.
Os royalties e as participações especiais contemplam União, estados e municípios, em percentuais distintos, conforme apresentado na
Tabela 3. Repartem-se aproximadamente na proporção de 50% para
União e 50% para estados e municípios. Pode-se observar que o total
da distribuição das participações governamentais entre União, Estados
e Municípios depende significativamente do valor do bônus de assinatura auferido na licitação anual, uma vez que estes são repassados integralmente à União.
Tabela 3 – Distribuição das participações governamentais
entre os entes federativos
Participação
governamental
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2006
R$ bilhões

Distribuição

2007
R$ bilhões

Distribuição

Bônus de assinatura

0,4

União 100%

2,1

União 100%

Royalties

7,7

União 35%

7,5

União 35%

Participação Especial

8,9

Estados 31%

Estados 31%

Municípios 34%

Municípios 34%

União 50%

7,1

União 50%

Estados 40%
Municípios 10%
Retenção de área

0,1

União - 100%

0,1

União- 100%

Total

17,1

União 44%

16,8

União 50%

Estados 35%

Estados 31%

Municípios 21%

Municípios 19%

Fonte: ANP

Da transformação na indústria do petróleo resultou o crescimento quase exponencial da participação do governo nas receitas do
setor. Considerando royalties, participação especial, bônus de assinatura e pagamento por retenção de área, ela somou mais de R$ 82 bilhões
desde 1998 até o ano passado.
Durante o IV Seminário de Petróleo e Gás no Brasil realizado
pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas, re-
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alizado em abril de 2008, o Instituto Brasileiro de Petróleo, que reúne
praticamente 100% das empresas do setor, assim descreveu o modelo
brasileiro:
•
•
•
•
•

Sistema moderno, flexível e progressivo
Pleno êxito desde a sua introdução
Atrativo para o Governo, para os grandes investidores e para
os operadores nacionais
Acomoda as diferentes condições de produção: em terra, águas
rasas e águas profundas
Favorece a viabilidade econômica de campos de portes diversos

A história recente e o pré-sal
Em oito de novembro de 2006, com os leilões da Oitava Rodada em pleno andamento, ações populares no Rio de Janeiro e Brasília obtiveram concessão de liminares que motivaram a suspensão da
Rodada, quando já haviam sido declarados os vencedores dos blocos
oferecidos na Bacia de Tucano Sul, na Bahia, e em um setor de águas
profundas da Bacia de Santos.
Essas ações questionavam a limitação de número de blocos que
cada licitante poderia obter como operador. O recurso da ANP, interposto sete meses depois junto ao STF, e com parecer favorável da
AGU, motivou uma decisão clara da Suprema Corte, em 20 de julho
de 2007, suspendendo os efeitos das liminares. Em oito de outubro
de 2007, ocorreu o trânsito em julgado desta decisão, viabilizando,
desse modo, a continuidade da Rodada. A Agência, entretanto, não
tomou essa iniciativa.
Nesse ínterim, as providências para a Nona Rodada tiveram
curso, mas, em seis de novembro de 2007, 16 dias antes do leilão
programado para licitação, o Conselho Nacional de Política Energética – CNPE – baixou a Resolução Nº 6, retirando 47 blocos da lista
dos blocos oferecidos na Bacia de Santos e Campos, por estarem “relacionados a possíveis acumulações em reservatórios do Pré-Sal”. Esta Resolução foi editada no embalo de anúncios de descobertas expressivas
no cluster do chamado Pré-Sal da Bacia de Santos – particularmente o
anúncio da Petrobras e companhias associadas de volumes recuperáveis estimados de 5 a 8 bilhões de barris equivalentes de petróleo no
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campo de Tupi. A mesma Resolução, entretanto, determinou à ANP, a
“adoção das providências necessárias para prosseguimento e a conclusão
da 8ª Rodada”.
Vários meses se passaram, até que nova Resolução do CNPE,
a de Nº 8, de 22 de julho de 2008, determinou que a decisão sobre
a Oitava Rodada, fosse adiada “até a próxima Reunião Ordinária” do
Conselho. Alguns dias antes, em 18 de julho de 2008, fora publicado
Decreto do Presidente da República, nomeando uma Comissão Interministerial “com a finalidade de estudar e propor as alterações necessárias
na legislação, no que se refere à exploração e produção de petróleo e gás
natural nas novas províncias petrolíferas descobertas em área denominada
Pré-Sal”. A Décima Rodada, com leilões realizados em 17 de dezembro
de 2008, ao não incluir blocos na margem continental brasileira, onde
se concentram 90% da produção do país, não atraiu as principais empresas de petróleo e foi das mais fracas realizadas pela ANP.
Finalmente, em 31 de agosto, o presidente Lula, em cerimônia
pública solene, com fortes laivos políticos e eleitorais, fez a apresentação da proposta do governo, gestada durante quatorze meses, de um
Modelo Regulatório do Pré-Sal que propõe: a introdução do sistema
de partilha de produção para os recursos do pré-sal; a criação de uma
nova empresa pública; a criação de um fundo social; cessão de recursos
à Petrobras.
O modelo proposto tem um caráter bem mais estatizante do
que o criado em 1997.
O sistema de partilha de produção não é ruim, em si, embora
sua utilização em países que têm um alto grau de corrupção cause preocupação.
Pior ainda vem do fato de que o modelo brasileiro de concessão
não só vem funcionando muito bem, como também abriga em seu bojo
todos os elementos para atingir os objetivos que o governo diz desejar
alcançar. Em outras palavras, é difícil aceitar que se tenha de paralisar
por mais de um ano os investimentos e a ação dos agentes do setor
para fazer mudanças que são, na melhor das hipóteses desnecessárias.
Na realidade, há vários aspectos preocupantes, além da introdução do
sistema de partilha da produção.
A criação de uma nova estatal já é negativo em si, mas quando
se lê que é “para representar a União nos consórcios e comitês operacionais que deverão ser criados para gerir os diferentes contratos de
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partilha” o impacto negativo é muito maior. No sistema atual de concessão, não há consórcios ou comitês onde a União deva estar representada. Prevê-se, pois, um grande aumento da burocracia onde hoje
não existe. De qualquer modo, a Agência Nacional de Petróleo – ANP
– já existe e poderia cumprir as funções da Petro-Sal, nome em si que
já é assustador.
Fazer da Petrobras a operadora obrigatória em todos os blocos
deixa sérias dúvidas. Embora a competência da empresa brasileira seja
alta, é irrealista esperar que a Petrobras possa ser a operadora de todos os blocos do pré-sal. Os desafios e as dimensões da nova fronteira
descoberta ao longo de quase mil quilômetros de extensão, em águas
superprofundas distantes da costa, serão difíceis para toda a indústria
de petróleo mundial junta. Reservá-la apenas para a empresa brasileira
é um misto de estatismo, nacionalismo e corporativismo retrógrado e
descompassado com o Brasil de hoje. Se a proposta for aprovada, essa
exigência se tornará um gargalo limitante do crescimento da exploração e da produção do pré-sal. O fato de a União capitalizar a Petrobras
poderá ter efeito na sua capacidade de disputar valiosos blocos em futuros leilões, mas não terá o condão de dar à empresa todos os recursos, principalmente os humanos, de que ela necessitará para operar
sozinha todo o pré-sal.
O Fundo Social é defensável e pode ser útil, desde que se produza
muito petróleo e gás e desde que essas receitas não sejam apropriadas
pelo Tesouro como ocorre hoje em dia com grande parte das receitas
previstas pela legislação existente. O fato de transformar a Petrobras
como operadora obrigatória não só limitará os investimentos de terceiras empresas, mas também as atividades de exploração e produção,
o que tende a fazer que o Fundo Social, anunciado como salvador do
Brasil, termine por ser bem modesto.
Sempre vale a pena lembrar que, no Brasil, em toda história
do petróleo, foram furados pouco mais do que vinte mil poços, que
é o número alcançado anualmente nos Estados Unidos e no Canadá,
onde já foram furados quase cinco milhões de poços. É preocupante
ver uma proposta que, de certa maneira, deseja levar o país para o
caminho do passado.
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uando eu falava sobre o Brasil no exterior, eu sempre começava dizendo: “Vocês certamente sabem que o Brasil foi
descoberto em 1.500, mas talvez não saibam que o Brasil só
descobriu que o mundo existe, faz muito pouco tempo, uns dez a quinze anos”. Isto é em parte verdade e hoje vejo esse cenário mudando,
substancialmente, pelo interesse crescente nas relações internacionais
na universidade, na imprensa e nos meios políticos. O engajamento do
meio político na política externa, ao meu ver, se torna cada vez mais
importante, porque foi-se o tempo em que a política externa era o privilégio quase que exclusivo do Itamaraty.
Em fins de julho o Mercosul reuniu o seu conselho e o chanceler
do Paraguai escolheu esse momento para brindar os presentes com um
comentário surpreendente para um encontro político desse nível. Ele
disse: “O Mercosul se encontra em estado terminal”. Esta declaração
do chanceler do Paraguai, ainda que chocante, é de certo modo compartilhada por muitos e, sobretudo, os empresário brasileiros cansados
de ver o aumento da proteção tarifária nas suas exportações para a
Argentina.
A Argentina pouco depois das eleições, também surpreendeu
quando todos esperavam que, depois do processo eleitoral, seu governo retirasse as medidas de proteção crescente que vinham tomando.
Disse a ministra do Comércio que a Argentina não retiraria as licenças
não automáticas, uma das quais chegam a demorar de quatro a seis
meses para serem retiradas ou aprovadas. Embalado por esses bons
exemplos, o Uruguai, mais recentemente, chegou anunciar que deverá
também, por sua vez, tomar medidas de recessão a exportações brasileiras, certo de que contará, assim como o Paraguai e a Argentina e
também a Bolívia, com a benevolência da diplomacia brasileira.
Entendo a declaração do Chanceler do Paraguai certamente um
exagero retórico. Mas é inegável que se nós não estamos assistindo a
agonia do Mercosul, porque ele tem um fundamento político, ao meu
ver, sólido, por outro lado somos espectadores da uma das crises mais
profunda do Mercosul. Esta crise não tem raízes apenas na flexões de
comércio, Ela envolve aspectos institucionais e, em certa medida, uma
crise institucional, porque os seus sócios não sabem muito bem o que
querem do Mercosul e, quando sabem, seus desejos são conflitantes.
O que é que está acontecendo com o Mercosul neste momento?
Por que o livre comércio e a União Aduaneira não avançam? Porque te-
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mos dois setores ainda excluídos da União Aduaneira, além da a impossibilidade de países negociarem conjuntamente acordos de comércio
como verificamos recentemente. O sistema de solução de controvérsia
não existe ou se existe não é acionado, o Programa de Ação do Mercosul, adotado em 2004, não avança, mesmo em áreas nas quais estava
previsto o seu avanço como a integração da cadeia produtiva, fim da
dupla tributação ou aprovação do Código Aduaneiro.
Por que essa situação? Neste ponto é preciso analisar mais detidamente o relacionamento entre Brasil e Argentina, o qual é o eixo
fundamental do Mercosul, assim como o relacionamento entre Alemanha a França é eixo fundamental da União Européia. Existem dois problemas que, ao meu ver, estão nas bases dos problemas do Mercosul,
das dificuldades do Mercosul avançar, assim como das dificuldades para
a tornar realidade a integração na América do Sul.
O primeiro: um descompasso claro entre o momento da economia Argentina e o momento da economia brasileira. Há 15 anos, desde
a criação do Real, o Brasil vive um período de estabilidade da moeda e
de reformas econômicas. Este tem sido um ciclo de prosperidade para
nossa economia. A Argentina, ao contrário, passou em 2001 por uma
de suas crises econômicas mais profundas. O Brasil, nos últimos vinte
anos, introduziu uma verdadeira revolução na sua agricultura, enquanto
na Argentina os sucessivos problemas do Governo com o campo levaram a uma redução da área plantada, fazendo com que acontecesse o
paradoxo da migração de vários produtores rurais da Argentina para
o Uruguai, onde eles encontraram mais tranquilidade e previsibilidade
para poder produzir e exportar.
O Brasil, por força das reformas que fez e da privatização, tornou-se um centro importante de investimentos estrangeiros. A Argentina, em vez de estimular esses investimentos, tem criado uma série de
dificuldades, entre as quais a mais emblemática foi o congelamento dos
preços. O Brasil promoveu uma abertura no comércio internacional e
é um dos defensores do acordo de liberação de Doha. Enquanto que
a Argentina, ao invés de abrir sua economia, marcha em direção ao
protecionismo e este será um problema para a conclusão de qualquer
acordo por parte do Mercosul, seja em Doha, seja com a União Européia, ou eventualmente acordos bilaterais.
O Brasil desregulamentou sua economia e reduziu o papel do
estado. A Argentina está praticando uma reindustrialização nos moldes
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dos anos 1970 e está aumentando a ingerência do estado.O Brasil tem
214 bilhões de dólares de reserva, a Argentina começa a enfrentar problemas crescentes em relação a sua base de divisas e volta a conversar
com o Fundo Monetário Internacional para obter os recursos de que
necessita.
Em resumo, o Brasil caminha numa direção e a Argentina caminha numa direção contrária. Mas existem dois aspectos além dessas
diferenças. No Brasil, houve nos últimos 15 anos uma continuidade de
políticas e uma continuidade na estabilidade do governo. Nós tivemos,
num período de dois ou três anos, nove Ministro da Fazenda. No governo Fernando Henrique tivemos um, no governo Lula dois e o Brasil
se tornou um país normal, um país que tem previsibilidade, onde a
eleição não é mais um tema de sobressalto nos mercados. Na Argentina, depois de Menem, assistimos a uma crise sem precedentes com
mudanças de governo, imprevisibilidade política e imprevisibilidade
mesmo aos dados, porque o mercado não confia nos dados do serviço
do estatística, e crescente conflitos com a sociedade.
O segundo ponto, que ao meu ver marca também uma diferença
muito grande entre os dois países, é que no Brasil, nos viemos ao longo
desse tempo construindo uma convergência sobre os fundamentos da
democracia e sobre os fundamentos da economia. Ninguém questiona
a necessidade de combater a inflação, ou de respeitar a lei de responsabilidade fiscal.
Recentemente fui convidado para fazer uma palestra na Argentina para um instituto. Eles desejavam saber como seria possível para os
argentinos construírem alguns consensos básicos capazes de asseguram
estabilidade no seu sistema político. Eles não querem continuar vivendo uma situação em que cada mudança de governo, mais do que uma
troca de governantes, seja uma mudança do projeto nacional. Alguns
governantes querem a integração do país à economia mundial e outros,
ao contrário, buscam fechar a economia.
A resposta do Brasil para esta situação, ao meu ver, tem sido uma
parte do problema. A primeira parte do problema é a diferença nas
realidades objetivas. O segundo é uma política equivocada que temos
praticado. Por quê? Porque ela parte de dois pressupostos equivocados. O primeiro deles é o de que não é possível haver comércio onde
existe uma simetria entre as economias. Foi essa tese que nós criamos
para rejeitar a ALCA. Temos boas razões para as dificuldades com a
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ALCA, mas não é verdade que a simetria impede o comercio. Se fosse
assim a América Central e o Caribe não teriam lutado tanto para entrar
no NAFTA. Nem o Leste Europeu para ser aceito na União Européia.
No entanto, esta tese da simetria que inventamos tem sido muito bem aceita pelos nossos vizinhos. A cada momento nos cobram pelo
pecado de termos um saldo comercial com eles. Esta mesma cobrança
nos leva a termos responsabilidade por manter com a Argentina um comércio equilibrado, que a Argentina chegou a propor que fosse de um
pra um. Em outras palavras, estamos buscando recriar no âmbito do
Mercosul aquilo que foi o comércio com o Leste Europeu no passado,
isto é: um comércio administrado. Você exporta cem, se você também
importar cem. A simetria é uma realidade.
Um estudo feito pelo economista Cláudio Frischtak, mostra que
a Participação do PIB de cada um dos países sul-americanos, no produto da América do Sul, está levando a substancial aumento da participação Brasileira, que de 1980 a 2008 passou de 34% para 56% do PIB,
enquanto os demais países perderam seu percentual de participação,
exceto o Chile e o Peru. O caso mais gritante é o da Argentina, cujo
PIB caiu de 27% para 11% na participação do produto da América do
Sul. Por isso é cada vez maior a necessidade de buscar uma política
que proponha uma prosperidade compartilhada e uma integração na
região. Esta política não deve estar baseada em iniciativas de concessão
e de generosidade, mas sim na transformação do marco em que se
desenvolve as relações na América do Sul.
É possível aventar, a título de hipótese de ilustração, alguns caminhos: um deles é o comércio. A grande força para integração na
América do Sul é o mercado brasileiro, e não faz sentido que o Brasil
mantenha barreiras a exportação de seus vizinhos, como é o caso quase ridículo das exportações de alho e arroz do Uruguai para o Brasil, até
hoje submetidas a cotas. É preciso que os contenciosos sejam resolvidos não sobre a ótica da administração do comércio das cotas, mas sim
sobre a ótica da construção do livre comércio.
Um aumento dos investimentos hoje não é possível, porque vigora uma grande imprevisibilidade nas regras, as quais fomos os primeiros a tolerar, como, por exemplo, atitude da Bolívia em relação
ao investimento da Petrobrás, ou atitude do Equador em contestar os
financiamentos que havia recebido do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDES.
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O ISPA que era o Programa de Integração Física da América do
Sul, foi certamente uma iniciativa positiva, porque visava, via projeto de
integração em telecomunicações e energia, a construir uma comunidade de interesse, mais que investidores estrangeiros, investir em energia, que é o setor mais promissor de que participem a Venezuela ou a
Bolívia. É preciso sim ter um órgão de financiamento. Esse órgão não
pode ser um Banco do Sul, tal como foi concebido, quando nós temos
uma instituição sul-americana, a CAF, que funciona muito bem, de acordo com as regras do mercado e dispõe de alguns bilhões de dólares
para aumentar suas possibilidades de exportações.
O caminho está certamente no apoio a CAF para aumentar a sua
atuação financiando projetos de integração. Neste cenário de visões
distintas de divergências e de desencontro, é preciso aos poucos recriar as convergências, no momento em que América do Sul vive uma
nova realidade com a retração dos Estados Unidos na região. Recentemente, um funcionário do Departamento de Estado participou de uma
reunião na Bolívia e quando perguntaram o que fazer com a Bolívia, ele
respondeu aos brasileiros presentes: “Vocês não querem ter uma liderança na América do Sul. É hora de vocês encontrarem a resposta”. É
altamente positivo buscar mais uma resposta e um caminho na relação
com os Estados Unidos, mas é preciso que nós mesmos assumamos as
nossas responsabilidades e encontremos os nossos caminhos.
O Brasil precisa, se quiser mudar esse panorama que é preocupante, colocar as verdadeiras questões sobre a mesa. Nós queremos
ser uma união de democracia. Se quisermos, é preciso que nós assumamos com mais convicção este papel. Queremos ter uma posição
comum sobre temas novos. Talvez fosse importante, sobretudo em
meio ambiente e direitos humanos. Queremos ser um acordo de livre
comércio. É hora de retirar as restrições. Queremos ser uma União
Aduaneira. É hora de completá-la e só depois exigir a negociação conjunta que, neste momento, certamente não temos condições de fazer,
porque as disparidades com a Argentina farão com que não consigamos
qualquer acordo de comércio. Queremos ampliar o Mercosul? É hora
de discutir algumas questões centrais. As regras claras de adesão que
não foram discutidas e, sobretudo, que consideremos a ponderação
de votos porque nas decisões essenciais, porque não podemos ter o
mesmo peso de países que têm 1% de nossa população e 1% do nosso
PIB.
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O Brasil está hoje diante da oportunidade de assumir uma posição relevante na cena internacional, mas esta presença não tem resultado em ganhos concretos para o país. Se quisermos, temos antes que
equacionar as relações com nossos vizinhos. Não faz sentido o Brasil
se candidatar ao Conselho de Segurança, com uma das maiores campanhas diplomáticas que o país já fez, sem antes acertar os ponteiros
com seu parceiro estratégico, a Argentina. Não faz sentido continuarmos a viver a restrição que vivemos para concluir acordos de comércio nem deixarmos de buscar uma convergência sobre temas da gene
internacional. Também não é razoável assistirmos a ocupação de uma
planta da Petrobrás na Bolívia, ameaças de suspensão de pagamentos
por parte do Equador, a proliferação de medidas protecionistas na Argentina e termos como única resposta a iniciativa razoísticas de concessões. É preciso ter uma visão de médio prazo que busque construir
as convergências, promover a prosperidade compartilhada e reduzir as
simetrias.
Não nos interessa ser uma ilha de prosperidade numa região de
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crescentes desigualdades. Não podemos assumir o risco de substituir
os Estados Unidos no imaginário anti-imperialista do nosso continente.
Usamos e abusamos de uma retórica a favor da integração. Mais uma
vez, da integração estamos caminhando para a fragmentação, com potencial de atritos crescentes em relação ao Brasil. As relações com o
Mercosul e com a América do Sul, tal como se encontram hoje, serão
certamente o pior legado da diplomacia do governo Lula.
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ais do que difícil, é temerária a tarefa de discorrer sobre o
tema de Política Externa do Brasil, depois das colocações dos
embaixadores Rubens Ricupero, Marcos Azambuja e Sérgio
Amaral, mesmo porque há poucos pontos de dissidência ou discordância com relação ao que eles disseram. Quando tais pontos existem,
creio eu, eles sempre se referem à ênfase e não à substância.
O embaixador Ricupero definiu com precisão os três eixos da
política externa brasileira, nos governos do presidente Luiz Inácio Lula
da Silva: o lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas, as negociações comerciais globais de Doha e a integração, ou a maior articulação, da América do Sul.
Em qualquer circunstância esses três objetivos seriam altamente
elogiáveis. Duvido que qualquer um de nós, assumindo a presidência
da República, nas mesmas condições que as encontradas em 2003, não
adotasse pelo menos dois desses objetivos. Havia uma coincidência de
oportunidades e de vontades que fazia desses objetivos – inclusive o
mais polêmico deles, a cadeira no Conselho de Segurança – uma esco- 103
lha, digamos, natural.
O problema, portanto, nunca esteve na seleção dos objetivos da
política externa; está na maneira como esses objetivos foram e estão
sendo perseguidos.
A única maneira que o atual governo conhece é a personalização
de tudo, o que leva aos excessos da diplomacia presidencial; e a partidarização de tudo, o que leva ao esquecimento, por parte dos operadores
da política, de que a razão última da política externa é a defesa dos
interesses nacionais.
Este assunto também foi tratado pelo embaixador Ricupero.
Quero apenas ressaltar o óbvio.
São coisas muito diferentes uma política externa baseada na ideologia e no programa doutrinário de um partido político e uma política
externa baseada nos interesses nacionais. Esta última deve responder
aos anseios de toda a sociedade, corresponder ao caráter nacional e
sempre considerar a projeção de suas conseqüências no futuro das novas gerações.
Já a política externa de um partido não tem essas pesadas responsabilidades. Ela não apenas alinha o aparelho do Estado a seus interesses partidários – necessariamente de curto prazo, já que o horizonte
das eleições é de quatro anos – como busca interagir, preferencialmen-
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te, não com as nações com as quais deva se relacionar, mas com os
partidos, no interior daquelas nações, com os quais tenha afinidade ideológica e programática.
O interesse nacional determina que o País se relacione com governos estabelecidos e fortaleça a amizade entre os povos.
O interesse partidário recomenda que se estreitem relações com
facções, que o Estado dialogue com partidos estrangeiros, ou mesmo
com grupos estrangeiros que busquem o poder, em seus países, por
meios pouco ortodoxos ou mesmo violentos.
Mas a política externa é, por definição, uma política de Estado. Daí as contradições inextricáveis em que se tem metido o
Itamaraty, no trato de questões de grande importância, como as
relações com a Colômbia (e, por conseqüência, com as Farc), com
a Venezuela (e, por conseqüência, com os países que seguem a
doutrina bolivariana, confusa em tudo, exceto em seu caráter liberticida – a Bolívia, o Equador, a Nicarágua e, mais recentemente,
104 Honduras) e com o Irã (e, consequentemente, com atestados de
idoneidade a processos eleitorais claramente fraudados). Fiquemos apenas nesses exemplos.
É preciso, entretanto, dizer que a esses dois vícios de origem – o
personalismo e a partidarização – se acrescentam outros dois que na
opinião de alguns, com maior rigor analítico, são a consequência natural
e não causa direta dos defeitos da atual política externa.
O primeiro deles é o excesso de voluntarismo e o segundo é a
quase absoluta e estonteante falta de informação a respeito do ambiente externo.
Da maneira como vejo, uma vez determinado um objetivo, os
atuais operadores da política externa a ele se lançam como os 12 cavaleiros de Ascêncio Ferreira, “em louca disparada, para que, para nada”.
Porque, ao que parece, não tiveram a mínima preocupação de fazer a
lição de casa. Certos do acerto de sua causa, pouco trabalho se dão
para conhecer o ambiente em que terão de operar, nem se ocupam
em avaliar as conseqüências – principalmente as de longo prazo – de
suas ações. É como se as realidades do sistema internacional pudessem
ser mudadas – e algumas, de fato, precisam sê-lo – por simples ato de
vontade.
Vamos a um primeiro exemplo: nem bem se instalou em Brasília,
o governo lulista se lançou numa campanha de conquista e aliciamento
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de votos para obter a maioria que lhe desse assento no corpo permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas.
Com grande voracidade, fez e ainda faz de tudo um pouco para
alcançar esse objetivo.
Entretanto não se preocupou, antes, em avaliar dois pontos essenciais; partiu do princípio de que o atual sistema, que data do fim
da Segunda Guerra Mundial, não mais corresponde à distribuição do
poder mundial e, portanto, faz o principal órgão da ONU carecer de
legitimidade.
Não cuidou de analisar as possibilidades objetivas do projeto de
reforma da ONU ir adiante e, portanto, chegar ao ponto em que a reforma do Conselho de Segurança seria viável e a candidatura do Brasil
seria, de fato, “natural”.
Por isso, não verificou até onde iriam os seus aliados e os países
nos quais buscou apoio para a empreitada. E, mais importante do que
isso, não previu quais seriam os países que se oporiam com determinação à postulação brasileira.
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Tivessem feito a lição de casa, saberiam que duplicar o número de embaixadas na África não alteraria determinados conceitos que
orientam o grupo africano, cujo apoio, dado como certo, faltou. Afinal,
há coisas mais importantes do que receber uma embaixada do Brasil.
Superestimou-se o papel do Brasil.
Também não se levou em consideração que se pode armar toda
uma argumentação teórica para justificar a aspiração do Brasil ao assento permanente no Conselho de Segurança e que, por mais plausível
que sejam os argumentos, nada disso seria de valia quando o problema
chegasse às Chancelarias do México, da Colômbia e da Chancelaria da
Argentina.
Bastaria a oposição desses três países – que têm suas razões, históricas e políticas para negar o fortalecimento político do Brasil – para
destruir todo o arcabouço que dizia que o Brasil, ironia das ironias,
aceitaria ser o porta-voz de seus vizinhos no Conselho de Segurança.
Assim, ficou evidente ao mundo que o país que pretendia dar
uma nova conformação ao sistema internacional não tinha elementos
de poder e de convicção para unir a América Latina, que deveria ser a
sua área de influência.
Outro exemplo da falta de informação. Qualquer pessoa que
lesse jornais saberia, com 3 ou 4 meses de antecedência, o que a Bolí-
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via faria com suas jazidas de petróleo e gás. Nada do que aconteceu lá
ocorreu na calada da noite. O governo brasileiro era o único que não
sabia e, surpreendido com a ocupação das refinarias da Petrobrás,
ficou momentaneamente sem ação. Aquilo estava prometido.
Na Venezuela ocorreu algo semelhante: todos sabiam que o
governo de Hugo Chávez não permitira à Petrobras – como não permitiu às demais empresas petrolíferas estrangeiras – desenvolver a
concessão que tinha na faixa do Orinoco, conforme o contrato original.
Ainda assim, o governo brasileiro não moveu uma palha. Preferiu confiar na benevolência do “amigo” Hugo Chaves. E a Petrobras,
também na Venezuela, viu-se transformada de concessionária em
prestadora de serviços.
Nos dois casos, o patrimônio nacional brasileiro foi espoliado, sem compensações num caso, até o momento; com insuficientes
compensações, no outro.
O caso boliviano trouxe à luz outra característica da política
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externa personalizada e partidarizada.
A primeira reação do governo brasileiro – na verdade, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi proclamar que a nacionalização
das jazidas era um ato soberano da Bolívia. O corolário dessa verdade
acaciana foram as declarações de que o Brasil faria o que estivesse
a seu alcance para fortalecer o governo bolivariano de Evo Morales, que, à época, enfrentava forte resistência dentro de seu próprio
país.
De lá para cá, esse mesmo argumento foi usado em relação à
Venezuela de Hugo Chávez, ao Equador de Rafael Correa e ao Paraguai de Fernando Lugo. E o mais grave é que, em mais de uma ocasião, a pretexto de proporcionar estabilidade política ao país vizinho,
o que o governo lulista fez foi dar aos bolivarianos um claro apoio
eleitoral, numa manifestação explícita de identidade ideológica que os
bolivianos, venezuelanos, paraguaios e equatorianos que se opõem,
legítima e democraticamente a seus governantes, só podem interpretar como interferência espúria em seus assuntos internos.
A tudo isso nos leva essa política externa baseada numa ideologia e num programa de partido. Esse tipo de política externa, repito,
não se baseia no interesse nacional. Sendo assim, como é possível se
fazer consensos em torno da política externa?
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É importante lembrar que, sem um determinado grau de consenso, a política externa só encontra sustentação na imensa popularidade, interna e externa, do chefe de Estado e governo. Mas essa
é uma variável efêmera – assim como é efêmero o mandato do governante. Findo este, O Brasil terá de administrar as conseqüências
nefastas do personalismo e da partidarização das relações exteriores,
o que não se fará sem pesados custos.
Esse modelo também leva ao irrealismo. Tome-se como exemplo o antiamericanismo que é uma de suas características. Seria um
paradoxo dos mais interessantes para o estudo acadêmico, não tivesse conseqüências práticas.
Trata-se de um antiamericanismo anacrônico, retrógrado, que
não condiz com a realidade política e econômica da atualidade, sob
nenhum aspecto. É um sentimento que só se explicaria por um complexo de inferioridade – ainda mais estranho porque o Brasil, nas últimas duas décadas, tem experimentado notáveis progressos econômicos e sociais, que se traduzem por uma natural ampliação de sua 107
presença no mundo.
No entanto, esse antiamericanismo está embutido em todas as
atividades de política externa do governo Lula. Há algo mais antiamericano do que a aventura da Unasul – criada para afastar ainda mais os
Estados Unidos da desejada integração americana? Contudo, há seis
anos e oito meses, o relacionamento bi-lateral entre Brasil e Estados
Unidos é o melhor possível. Só Freud pode explicar como essas coisas podem andar lado a lado!
Por outro lado, fosse no governo Bush, como no governo Obama, as possibilidades de estreitamento de relações muito produtivas,
no campo político ou comercial, poderiam ter sido exploradas com
muito mais êxito mantendo o Brasil a independência de ação necessária para a consolidação do país como potência regional com interesses globais – e não foram.
No governo, Bush, por exemplo, a primeira reunião de cúpula
resultou na definição de cerca de 40 itens que deveriam ser explorados para que o relacionamento comercial e político se ampliasse, atendendo ao interesse mútuo. Com raras exceções, o desinteresse do
governo brasileiro fez com que tudo não passasse de boas, e perdidas,
intenções. E, hoje, se as coisas funcionam bem, é graças à iniciativa
privada, onde se encontra o dinheiro e as oportunidades, lá e cá.
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Esse tipo de política também provoca efeitos curiosos na vizinhança próxima.
Em condições normais, o Mercosul deveria ser a preocupação
central da política externa brasileira por razões que o embaixador Sergio Amaral já analisou fartamente. Porém, o Mercosul foi relegado a
terceiro, quarto plano. Deixou de ser instrumento de integração política e econômica regional para ser uma reunião de amigos, ma non
troppo, que se olham desconfiados.
Perdeu-se um tempo enorme, sem que se construíssem regras
gerais, fixas, de convivência entre os parceiros, sem que se estabelecessem objetivos comuns e claros. No lugar disso, estabeleceu-se uma
política de “quebração de galhos”.
A Argentina está com problemas na balança de pagamentos?
Isso se resolve com uma sobretaxa, uma licença obrigatória de importação; O problema é cambial? O Brasil compra dólares e os repassa
para a Argentina.
Mas dos problemas estruturais do Mercosul ninguém trata –
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muito menos o Brasil, que deveria liderar o processo de integração.
Chegou-se a um ponto em que, se o Mercosul regredir de uma
união aduaneira, como está formalmente estatuído, para uma mera
área de livre comércio, isso pouca diferença fará, a não ser para os idealistas que ainda acreditam que a união fará do bloco um importante
instrumento político e econômico.
O fato é que o Brasil, por ação e por omissão, abdicou de seu
papel de líder do processo de integração regional. O exemplo mais
ominoso dessa abdicação é a omissão do Brasil em atuar como o elemento moderador imposto por sua condição de sócio majoritário no
contencioso entre o Uruguai e a Argentina, em torno das papeleiras
– um episódio que culminou com o fechamento das fronteiras e ainda
não tem solução.
A “política de generosidade”, que é a de Brasília com os sócios
do Mercosul, para evitar ter de resolver os problemas estruturais do
bloco, se estendeu a todos os nossos vizinhos: Nós somos bonzinhos.
Não temos condições de ser líderes pelo exemplo, mas temos condições de engambelar os vizinhos, transmitindo-lhes uma imagem de
“irmão mais velho” – a expressão é do presidente Lula – e generoso.
Entretanto, esse simulacro de liderança pode produzir resultados opostos ao desejado. Quem viaja pelo continente sabe que, de uns

Antonio Carlos Pereira

anos para cá, voltou-se a ver o Brasil como há 40 anos.
Para muitos de nossos vizinhos, o Brasil é um império. Nenhum
país que recebe migalha de generosidade vai estabelecer relações duradouras e profícuas com o Brasil, porque no fundo ele acha que nós
não somos confiáveis; não falamos a linguagem deles, nem temos os
mesmos interesses. Quando chega a hora de fazer qualquer tipo de
harmonização de ações , o que aparece é uma atitude claramente assistencialista, de um lado, e hipócrita, de outro.
A Unasul é outro “monstrengo” criado por esse tipo de política
externa, cozido num caldeirão partidário.
O Brasil foi incapaz de coordenar um bloco com 4 participantes
e se acha capaz de coordenar um bloco de 12 participantes: os 4 que
ele já não coordena e mais 8!
No dizer do ex-presidente do Uruguai, Julio Maria Sanguinetti,
“as reuniões de presidentes e ministros da Unasul parecem uma rinha
de galos”. De fato, quando se procura identificar interesses comuns e
metas mútuas dos 12, nada se encontra.
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Mais ainda, dentro do “monstrengo”, criou-se outro, que é o
seu Conselho de Defesa.
Esse organismo foi criado com a ambição de se tornar o centro
coordenador das políticas de defesa dos países do subcontinente. A
meta seria, por si só, inviável – dadas as diferenças de cada um dos
cenários estratégicos da região e das distintas necessidades de defesa
dos países, isoladamente. Mas revelou-se de uma arrogância impar ao
pretender – sob os auspícios do inefável coronel Hugo Chávez, que
também nisso contou com o entusiástico apoio do governo brasileiro –
interferir no acordo militar entre os Estados Unidos e a Colômbia, país
que há mais de quatro décadas enfrenta a ameaça armada das Farc sem
nunca ter recebido apoio concreto de seus vizinhos.
De objetivo, na Unasul, só se percebe a meta original do presidente Lula – que patrocinou a formação do grupo – de se tornar o
líder regional inconteste. O presidente Lula foi como é de conhecimento geral, ultrapassado pelo caudilho venezuelano, que viu no novo
bloco regional um instrumento feito sob medida para a pregação expansionista do seu “Socialismo do Século XXI”.
O presidente Lula, aliás, já tentou ser o líder dos países pobres
e famélicos. Ao longo do tempo foi abandonando essa idéia. Tentou
depois, liderar o processo de combate global à devastação ambiental e
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percebeu que não era tão fácil como achava e foi abandonando a meta
pelo meio de caminho. Afinal, não consegue controlar o processo de
devastação no Brasil e seu governo vive atormentado por dissidência
internas nessa área. E essa, no entanto, é uma das áreas de política
externa em que seria importante para o Brasil ter uma posição séria,
coerente com os interesses nacionais.
O interesse nacional não é transformar a Amazônia em museu
vivo, como também não é devastar tudo na falsa idéia de que assim
cresceríamos mais rapidamente. O interesse nacional é conservar produtivamente a nossa herança e nós temos condições políticas de fazer
isso.
Hoje o Brasil, comparado com as posições que assumiu na Rio92, é absolutamente irrelevante na questão ambiental. Estamos aí verificando de que maneira será possível obter uns trocados pela limitação
dos gases estufa.
Sobre as negociações comerciais serei breve, que a que posso
dar.
Quero
apenas observar que, a meu ver, na Rodada Doha, o Brasil
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atribuiu um excesso de primazia às questões agrícolas.
O Brasil não é apenas agricultura e havia importantes avanços
a fazer nas áreas do comércio de bens industrializados e de serviços.
Mas da maneira como as coisas foram feitas, amarramos o cordão do
sapato esquerdo ao do pé direito com um nó cego. Além disso, confiando exageradamente em Doha, o governo brasileiro não se preocupou em fazer acordos bilaterais ou regionais de comércio que nos
garantissem mercados. O resultado é que, hoje, ou nos falta espaço
em alguns países, ou outros países estão entrando em mercados que
eram nossos.
Quem faz isso com uma grande voracidade e competência é
a China, aquele país que, para votar a favor do Brasil na questão do
Conselho de Segurança, obteve do Itamaraty uma declaração de que
é uma economia de mercado, sem nunca ter sido.
Os defeitos de elaboração e execução da atual política externa,
justamente por ser ela baseada num programa partidário, certamente
serão corrigidos com a alternância no poder de outro partido que tenha da inserção internacional do Brasil e dos interesses nacionais uma
visão mais ampla e menos comprometida ideologicamente.
Porém os oito anos da atual política deixarão, sem dúvida, uma
herança pesada. Por mais hábeis que sejam os futuros condutores da
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política externa, eles terão de fazer mudanças de curso que implicarão
em custos para o País.
Perdeu-se um tempo preciso, justamente quando as condições
internas e externas eram propícias à afirmação da liderança brasileira
em vários aspectos do convívio regional e global.
Há, ainda, quem considere o inegável prestígio pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dentro e fora do País, um ativo valioso
que perdurará no tempo.
Cedo veremos, no entanto, que o que faz a grandeza de um país
no cenário internacional é a defesa intransigente de seus interesses
nacionais e a construção sólida de instituições que os garantam, em
conformidade com o interesse comum. Nessa arena, os brilhos são
logo ofuscados. Permanecem apenas as obras fundamentais.
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