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sul-americana não deram resultados e parecem estar em declínio e d issolução

Rubens Ricupero
A América está partida
P o r A n d r é a W o l f f e n b ü t t e l de S ã o P a u l o

O advogado Rubens Ricupero tem vasta experiência em mui-
tas áreas. Perdeu as contas do número de países que visitou
e de autoridades com as quais conversou. Professor, embai-

xador, ex-ministro da Fazenda, ex-secretário do braço da Orga-
nização das Nações Unidas que cuida de comércio e desenvolvi-
mento, atual diretor da faculdade de Economia da Fundação Ar-
mando Álvares Penteado, de São Paulo, tem cacife para falar sobre

política e economia, interna e externa. Nesta entrevista concedida 

a    Desafios, o tema central é a América Latina, que no seu entender

passa por um período de desagregação. O cenário observado por
Ricupero não é nada bom. Mas ele tem esperança de melhora.
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O olhar, de um azul transparente, é tranqüi-
lo. A fala é mansa - em português, francês, in-
glês, espanhol, italiano ou alemão. Quem passa
por ele numa das ruas do bairro de Higienópolis,
na capital paulista, onde mora, não diz que
Rubens Ricupero, casado, pai de quatro filhos,
carrega a bagagem que, de fato, traz nos ombros,
na mente e no coração. Em 69 anos de vida, ele
fez, e continua a fazer, de tudo. Não é tarefa fácil
resumir, em poucas linhas, o currículo do atual
diretor da faculdade de Economia da Fundação
Armando Alvares Penteado.

Aluno dos cursos de Letras Neolatinas e Eco-
nomia - que, inquieto, não concluiu -, Ricupero se
formou em Ciências Jurídicas e Sociais pela
Faculdade de Direito da Universidade de São Pau-
lo. Preferiu escapar dos tribunais e se voltou para
a carreira de diplomata. Em 1961, quando Jus-
celino Kubitschek passava o bastão da Presidên-
cia da República para Jânio Quadros, estreou co-
mo funcionário do Itamaraty.Ali foi, entre outras
coisas, chefe da divisão de Difusão Cultural e do
Departamento das Américas. Escolhido assessor
internacional pelo presidente eleito Tancredo
Neves, serviu a seu sucessor, José Sarney. Depois,
ocupou as pastas do Meio Ambiente e Assuntos
Amazônicos e da Fazenda (quando implantou o
Plano Real). Sim, também presidiu o Comitê de
Finanças na Conferência de Meio Ambiente e De-
senvolvimento das Nações Unidas, em 1992, no
Rio de Janeiro - a Eco-92.

No exterior, comandou embaixadas brasilei-
ras nos Estados Unidos e na Itália, atuou no Acor-
do Geral de Tarifas e Comércio (Gatt) e foi se-
cretário-geral da Conferência das Nações Uni-
das sobre o Comércio e o Desenvolvimento (Un-
ctad). Em sala de aula, ensinou Teoria de Rela-
ções Internacionais na Universidade de Brasília
e lecionou História das Relações Internacionais
do Brasil no Instituto Rio Branco, além de minis-
trar cursos no Peru, Suriname e Gabão. Nesse
universo, mais acadêmico, escreveu vários livros
sobre política externa, economia e história.
Atualmente, além da faculdade de Economia,
dirige o Instituto Fernand Braudel, ONG que reali-
za pesquisas e debates acerca de problemas
brasileiros e latino-americanos. Enfim, dizer que
Ricupero é um homem de mil instrumentos talvez
seja subestimá-lo,

Desafios - Como o senhor vê o momento político
que a América Latina atravessa?

Ricupero - Vejo um panorama de frag-
mentação. Não existe uma proposta
agregadora de caráter construtivo nem
temas unificadores, como havia na é-
poca da Guerra Fria, quando a guerri-
lha eclodiu na América Central e se
falava nos perigos da influência cuba-
na. Eram questões de caráter confli-
tuoso, mas que causavam, senão una-
nimidade, pelo menos o surgimento
de grandes maiorias. Atualmente, a
multiplicação de encontros de cúpula
não produz mais que pura retórica. Na
prática, a tendência é a diferenciação.
Os países do norte, México, América
Central, Caribe, estão cada vez mais
incorporados ao espaço econômico
dos Estados Unidos. Essa é uma orien-
tação comercial histórica, hoje acen-
tuada porque a integração se dá tam-
bém pela imigração. Os grandes con-
tingentes latinos nos Estados Unidos
são originários do México, do Caribe e
da América Central. Enquanto isso, na
América do Sul há diversificação.

Desafios - Como é essa diversificação?
Ricupero - Países como Colômbia, Pe-
ru e Equador tendem a se integrar ao
mercado norte-americano. Os do sul
não têm essa interação, mas não foram
capazes de construir alternativa eficaz.
As tentativas de ampliação do Merco-
sul e de criação de uma área sul-ame-
ricana não deram resultados e pare-
cem estar em declínio e dissolução. Pa-
ra piorar, dois grandes temas dividem
a América Latina. Um é a postura do
presidente venezuelano, Hugo Chávez.
Outro é o Acordo de Livre Comércio
das Américas (Alça), ou projetos se-
melhantes.

Desafios - O senhor acha que essa fragmentação
é conseqüência da história ou da falta de liderança e
iniciativa dos governos?

Ricupero - Creio que metade-metade.
Nenhum governo, inclusive o brasilei-
ro, apresentou uma proposta convin-
cente, construtiva, de desenvolvimen-
to de todo o continente, por meio não

só do comércio mas também de finan-
ciamento. O Mercosul é semelhante à
Alça, com o Brasil como o país forte
em lugar dos Estados Unidos. Não ofe-
rece garantias de investimentos para
que os mais fracos diversifiquem suas
exportações. Mas há também raízes na
evolução histórica. No período da
Guerra Fria, a América Latina estava
mais presente na agenda diplomática
mundial do que hoje. Os grandes te-
mas na política atualmente são basica-
mente quatro: o terrorismo internacio-
nal, o radicalismo islâmico, a prolifer-
ação de armas de destruição em massa
e o conflito entre Israel e palestinos.
São tópicos em que a América Latina -
talvez o único continente sem ligação
com o islamismo - é inteiramente ir-

relevante.

Desafios - O senhor fala de um modo que parece
ser azar o Brasil estar distante do conflito islâmico,
mas é sorte, não é?

Ricupero - É sorte, mas nos deixa fora
da agenda. Não somos atingidos pela
violência, mas também não desperta-
mos atenção nem interesse. A preocu-
pação com o desenvolvimento con-
centra-se nas áreas mais miseráveis do
mundo, em 50 países, dos quais 34
estão na África e um único na Améri-
ca, o Haiti. Mesmo Bolívia e Hondu-
ras já não se enquadram nessa catego-
ria, a dos mais miseráveis. Assim, a
América Latina se encontra um pouco
órfã da política mundial.

Desafios - A construção do gasoduto que ligaria as
jazidas venezuelanas à Argentina, passando pelo Bra-
sil não seria um projeto de integração continental?

Ricupero - Sim, para a América do Sul
especificamente. Essa é uma idéia
antiga de Eliezer Batista (um dos pri-
meiros presidentes da Companhia Va-
le do Rio Doce, hoje consultor espe-
cial da empresa, ex-ministro de Minas
e Energia do governo João Goulart e
membro do Conselho Coordenador
das Ações Federais no governo Fer-
nando Henrique Cardoso) a inte-
gração do miolo do continente, com
redes de estradas, de energia, de tele-
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comunicações. Com base na impor-
tação de petróleo, gás, carvão e ener-
gia elétrica, seria possível criar o que
os europeus fizeram com a Comuni-
dade do Carvão e do Aço. O projeto é
válido, ainda hoje, em termos concei-
tuais. Infelizmente, não é factível devi-
do à grande insegurança pela radicali-
zação da postura política do presidente
venezuelano, Hugo Chávez. Em mar-
ço deste ano, Chávez tentou impor
mudanças a duas empresas petrolífe-
ras estrangeiras, a francesa Total e a
italiana Eni, e ameaçou expulsar e ex-

propriar as companhias. O caso cia
Bolívia foi posterior e criou, obvia-
mente, uma grande insegurança, mes-
mo na Petrobras, que investiu na Bo-
lívia no contexto de acordos pedidos
pelos próprios bolivianos, de Estado a
Estado. Na realidade, a Petrobras nun-
ca teve grande interesse pelo gás boli-
viano por uma razão simples: ele subs-
tituiria, em São Paulo, o óleo combus-
tível que a empresa produzia e produz.
Foi à Bolívia porque o governo quis
assim. Então, no momento em que a
Petrobras está representando o Estado

brasileiro e é tratada dessa maneira, fi-
ca eliminada qualquer possibilidade de
parceria. Porque confiança é como diz
aquela cantiga infantil: "O anel que tu
me destes era vidro e se quebrou". Que-
brou, não tem mais como consertar - e
quem disse isso foi o ministro Celso
Amorim, em depoimento ao Senado.

-

Desafios - O senhor concebe alguma* proposta
agregadora para a América Latina?

Ricupero - Bem, eu acho uma tragé-
dia que o gasoduto transcontinental,
que era a idéia que mais fazia sentido
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pratico, tenha sido inviabilizado. En-
tão, a meu ver, por enquanto não exis-
te nenhuma proposta integradora pos-

sível. O grande projeto, sem viabilida-
de prática, seria a integração com os
Estados Unidos, num acordo em que
norte-americanos, como ocorreu com

os europeus, aceitassem promover in-
vestimentos para corrigir o desequi-
líbrio de nível econômico entre os paí-
ses da região. A grande diferença entre
o modelo de acordo comercial euro-
peu e o norte-americano é que o euro-
peu sempre foi baseado na idéia de
transferências financeiras maciças para
os países mais fracos. Os americanos
sempre quiseram a integração restrita à
liberação do comércio e à abertura de
campo aos investimentos privados.

Desafios - Quer dizer que estamos condenados ao
cada um por si"?

Ricupero - Não necessariamente. Há
esquemas menos ambiciosos. Uma boa
ilustração é a integração entre Peru e
Brasil pelas estradas da fronteira do
Acre até o Pacífico e pelo fornecimen-
to de gás (porque o Peru tem grandes
jazidas). Outro exemplo é o vínculo que
vem se formando entre Brasil e Co-
lômbia. Já existe uma siderúrgica bra-
sileira em território colombiano e o
país tem interesse no carvão e no pe-
tróleo da Colômbia, de boa qualidade.
Existe também um bom potencial em
matéria de comércio com o México, já
explorado por um acordo que pode
ser muito ampliado. Não tenho muita
esperança na relação que o Brasil tem
com a Venezuela. Da Bolívia, então, ni
hablar, como se diz em espanhol. Te-
mos de reforçar nossas relações com
países que têm os pés mais na terra.

Desafios - O Chile estaria entre esses países?
Ricupero - Sem dúvida. A meu ver, em
toda a América Latina, o Chile é o
mais próximo de um modelo ideal de
amadurecimento político, de eficácia
econômica e do Estado, e de uma po-
lítica social inteligente. Tem fundamen-
tos sólidos. Eu acho o Brasil um pouco
perdido, sem projeto.

"Hoje, a preocupação com

o desenvolvimento

concentra-se nas áreas

mais miseráveis do mundo,

em 50 países, dos quais 34

estão na África e um único

na América, o Haiti. Assim,

a América Latina se

encontra um pouco órfã

da política mundial"

Desafios - A sensação que se tem é que o Chile
atingiu essa maturidade durante a ditadura do general
Pinochet, É possível construir um modelo semelhante
num ambiente democrático?

Ricupero - Claro que sim. Essa é uma
análise equivocada. O Chile sempre foi
uma singularidade na América Lati-
na. Não é verdade que no século XIX
o Brasil era o único país com um mí-
nimo de estabilidade num continente
de revoluções. O Chile, logo depois da
independência, na década de 1830,
teve um grande dirigente, Diego Por-
tales, um conservador esclarecido que
criou um Estado forte e eficaz. Por vol-
ta de 1850, havia no Chile um sistema
partidário sólido, como o Brasil nunca
teve, e sufrágio universal. O golpe mi-
litar não tem o mérito do sucesso chi-
leno. O Chile é um Estado muito efi-
caz, muito melhor do que o brasileiro,
comparativamente incompetente.

Desafios - Como o senhor avalia a política exterior
praticada pelo Brasil?

Ricupero - Eu concordo com o con-
teúdo da maioria das linhas da políti-
ca externa. Sou favorável a que o Brasil
pleiteie um posto permanente no Con-
selho cie Segurança da Organização
das Nações Unidas. Acho brilhante a
aliança teita com os outros aspirantes,

a Alemanha, a índia e até o Japão. Nas
negociações da Organização Mundial
do Comércio (OMC), penso que a u-
nião dos países em desenvolvimento
no Grupo dos 20 foi um grande êxito.
Acho que o Brasil tem posição muito
destacada, muito acertada na defesa
da liberalização agrícola. A postura
contra a Alça foi correta, porque os a-
mericanos ofereciam muito pouco a-
cesso ao mercado para produtos agrí-
colas mais sensíveis ao protecionismo
e queriam concessões exageradas em
termos de propriedade intelectual, que,
naquele momento, inviabilizariam o
programa brasileiro de medicamentos
genéricos. Isso posto, minha maior crí-
tica é que os responsáveis pela política
externa brasileira, não só dentro cio
Itamaraty, não têm conseguido gerar
consenso interno, obter apoio.

Desafios - Como assim?
Ricupero - Há um ano eu escrevi um
artigo:"O fim do consenso". Começa-
va lembrando que o doutor Tancredo
Neves, com quem trabalhei, disse num
discurso que a política externa brasi-
leira conduzida pelo Itamaraty era con-
senso nacional. Hoje não é mais. E o
governo tem responsabilidade em cin-
co áreas. Primeiro, deu muito mais
ênfase à ruptura do que à continui-
dade. Havia muita coisa na OMC, so-
bre a Alça, sobre o Mercosul, que vi-
nha do passado e não foi reconhecida.
O segundo erro foi transformar a po-
lítica externa na bandeira de um par-
tido. Partido, substantivo proveniente
do verbo "partir", é uma parte, um pe-
daço - no caso, da opinião pública. A
política externa ideal deve reunir o
maior número de cidadãos. A terceira
área de responsabilidade governa-
mental é a tendência a dar um cunho
ideológico a posturas que deveriam
ser apresentadas por seus méritos.
Por exemplo, a integração da América
do Sul pode ser demonstrada como
um teorema, não necessita bandeira.
A quarta é o papel excessivamente
protagonista do presidente. Sua pro-
jeção pessoal é útil, mas deveria ter
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sido usada com moderação para evi-

tar ciúmes internos e externos. O Ba-

rão de Rio Branco repetia sempre a

frase de um escritor alemão: a inveja é

a sombra da glória. Um último pro-

blema é a politização, a subordinação

da política externa a objetivos de par-

tido, cie governo, de um presidente, e

não cia nação como um todo. Pode

parecer que sou um terrível crítico da

política externa. Não sou. Eu critico
sua incapacidade cie gerar consenso.

Desafios - Parece que o senhor é mais crítico da
forma do que do conteúdo.

RiCUpero - Em política externa, as duas

dimensões são inseparáveis. Durante a

Primeira Guerra Mundial, o presidente
norte-americano Woodrow Wilson
quis criar a Eiga cias Nações, mas não

conseguiu vender a idéia, rejeitada pelo

Senado. Hoje, a maioria dos historia-
dores concorda que a política de Wil-

son era esclarecida. Se os Estados Uni-

dos tivessem entrado na Liga das Na-

ções, talvez a Europa não tivesse caído

nas mãos de nazistas e fascistas e a Se-

gunda Guerra Mundial não ocorresse.

Com a política externa brasileira, pas-

sa algo um pouco semelhante: a baixa

capacidade cie construir consenso

pode inviabilizá-la.

Desafios - Gomo fica o Mercosul nas atuais condi-
ções da América do Sul?

RJCUperO - Eu vejo o Mercosul muito

fragilizado. Quando se faz um acordo

de livre-comércio unindo parceiros
de níveis desiguais, o pressuposto é que

o acordo concorra para a convergên-

cia de todos ao mesmo grau de desen-

volvimento. É preciso que os maiores

ajudem os menores a diversificar e a

ampliar suas exportações. Dentro do

Mercosul isso nunca foi teito. Privile-
giou-se o comércio, e não o investi-
mento ou o financiamento. Paraguai e

Uruguai não conseguiram ter no Brasil

a alavanca para se desenvolver. Há out-
ras talhas. A Argentina encontra-se nu-

ma fase compreensível cie auto-afirma-

ção e quer preservar a indústria que lhe

resta. Isso, às vezes, gera conflitos com

o Brasil, e aqui se esquece que essas dis-

cordâncias se restringem a 10% do in-
tercâmbio e que o Brasil tem um supe-

rávit enorme com a Argentina. Outro

problema é o conflito entre Argentina e

Uruguai. O Brasil tem sido pouco ágil

em ajudar esses países a se entender. O

O Mercosul não vai acabar, mas tampou-

co vai se realizar no curto prazo.

Desafios - Como sair desse impasse?
Ricupero - Simplesmente devemos
admitir que há setores que o Brasil não

pode abrir, assim como há áreas que

os argentinos não podem abrir. É pre-

ciso criar tiexibilidades. O acordo de

salvaguardas entre Argentina e Brasil

foi uma boa idéia, uma válvula de es-

cape. Mas falta muita coisa, como a in-

tegração do setor de serviços, muito

importante; um acordo de investi-
mento, que não existe; e também um

de propriedade intelectual.

Desafios - Por que, apesar dos avanços no merca-
do externo, a participação brasileira no fluxo mundial
de comércio está em queda?

Ricupero - China e Coréia vendem
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"Os acordos de livre-

comércio enfrentam

obstáculos intranspon íveis

no momento. O problema

maior é a agricultura.

Mesmo assim, até o fim

do ano há esperança

de que as negociações na

OMC tenham êxito"

mais porque têm melhor capacidade
de oferta. Esse é, de longe, o fator mais
importante. O Brasil precisa criar um

Setor produtivo competitivo. Um dos

fatores da competitividade é o câmbio
- e no nível em que ele está a situação
rica difícil. Outros fatores: custo de
capital, taxa de juros, carga tributária,
custo Brasil... não vai ser fácil mudar o
quadro.

Desafios - Mas o país tem progredido muito,
RíCUpero - O Brasil tem crescido no
comércio mundial porque é muito
competitivo em bens dependentes de
recursos naturais, ou seja, na agroin-
dústria e nos produtos minerais. A
China é muito competitiva em produ-
tos intensivos em mão-de-obra. Onde
o Brasil tem avançado? Em todo o
agronegócio, desde o complexo soja
até setores tradicionais, como os do
café e do suco de laranja; e também no
ramo mineral, com minério cie ferro,
ferro-gusa, alumínio, bauxita etc. Pou-
cos brasileiros sabem que um dos pro-
dutos mais dinâmicos da nossa pauta
é o petróleo, que há dez anos cresce a
taxas acima da média. O Brasil expor-
ta petróleo pesado, devido à sua es-
trutura de refino, e importa petróleo
leve. Isso explica o crescimento do
volume. O aumento cio faturamento
deve-se à demanda chinesa, que ele-
vou o preço de muitos produtos. Nos
três últimos anos, por exemplo, o mi-
nério de ferro registrou a melhor evo-
lução em 50 anos. Mas, como a com-

petitividade brasileira está muito con-
centrada nos recursos naturais, não
conseguimos crescer de verciade, con-
quistar maior fatia do comércio mun-
dial. A Conferência das Nações Uni-
das sobre o Comércio e o Desenvol-
vimento (Unctad) publica anualmen-
te uma lista dos 40 produtos mais di-
nâmicos do comércio mundial, quase
todos eletroeletrônicos e químicos,
justamente os dois grandes déficits
brasileiros. Essas questões têm de ser
resolvidas ou continuaremos expor-
tando, mas com taxa de crescimento
cada vez menor.

Desafios - Qual o futura das negociações com a

Ricupero - As negociações de acordos
de livre-comércio com os Estados
Unidos e a Europa já duram dez anos,
o que revela a existência de obstáculos
intransponíveis no momento. O pro-
blema maior, em ambos os casos, é a
agricultura. Mesmo assim, até o fim
do ano há esperança de que as nego-
ciações da OMC tenham êxito.
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Europa?

Text Box
Fonte: Desafios do Desenvolvimento, ano 3, n. 24, p. 8-15, jul. 2006.




