
Japão e Brasil firmam acordo 
Mariana Mainenti  
 
Chanceler Amorim recebe colega em Brasília e acerta apoio mútuo para vaga rotativa na ONU. 
 
Após um período de relações mornas, o Japão e o Brasil tentaram esta semana afinar suas 
posições em questões multilaterais, como o pleito de ambos por um assento permanente no 
Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). O Japão, integrante do G-4 
(grupo que inclui também Brasil, Índia e Alemanha), está elaborando em separado o esboço de 
uma proposta de reforma do Conselho. O gesto corrobora a crença de alguns especialistas de 
que o bloco está desarticulado. No entanto, em sua visita a Brasília para participar do Foro de 
Cooperação América Latina-Ásia do Leste (Focalal), o ministro das Relações Exteriores 
japonês, Taro Aso, fechou acordo com o governo brasileiro de apoio mútuo na ONU, 
sinalizando que os dois países não abandonaram a possibilidade de uma ofensiva conjunta.  
 
“O chanceler brasileiro, Celso Amorim, confirmou oficialmente que o Brasil apoiará a 
candidatura japonesa a um assento não-permanente no Conselho de Segurança da ONU, no 
próximo ano”, disse ao Correio o porta-voz da chancelaria japonesa, Tomohiko Taniguchi, 
referindo-se à reunião paralela entre Amorim e Aso. Segundo confirmou depois o Itamaraty, o 
acordo fechado entre os ministros prevê que o Brasil apoiará a candidatura japonesa para o 
biênio 2009/2010. Em troca, o Japão apoiará a candidatura brasileira para o biênio 2010/2011.  
 
Taniguchi destacou a preocupação do governo japonês com a aprovação dos Estados Unidos à 
proposta de reforma do Conselho elaborada pelo Japão. No entanto, afirmou que a iniciativa 
não significa que o país tenha desistido das negociações no âmbito do G4. “É muito improvável 
que o Brasil possa se juntar aos Estados Unidos isoladamente para ser membro permanente do 
Conselho de Segurança da ONU, assim como é muito improvável que o Japão possa fazer o 
mesmo sozinho”, declarou.  
 
Segundo Taniguchi, os países do G-4 não devem desistir de tentar, em bloco, vagas 
permanentes no Conselho, mas afirmou que o Japão se concentrou nesse modelo “no ano 
passado e no anterior e não foi fácil”. Por isso, o governo japonês decidiu esboçar um novo 
projeto de reforma. “O que o Japão está fazendo é reescrever a proposta. E tentar mostrar o 
rascunho para muitas pessoas. Nos manteremos em estreito contato com o Brasil nesse 
processo”, assegurou.  
 
Os dois chanceleres também buscaram o estreitamento de suas relações em temas bilaterais, 
mas há entraves para o desenvolvimento da cooperação em temas como biocombustíveis, 
considerado prioritário para o Brasil. Taniguchi reconheceu que “ainda não está claro” como o 
Japão atuará nessa área, uma vez que precisa reduzir a sua dependência do petróleo em 20% 
nos próximos 20 anos, mas para isso também desenvolve a sua própria tecnologia de 
produção de etanol.  
 
Entre as iniciativas bilaterais, ficou acertada a vinda de algum integrante da família real para 
as comemorações do centenário da imigração japonesa para o Brasil, em 2008. Durante a 
abertura do Focalal ontem, Amorim enfatizou que a América Latina e o Leste Asiático 
“precisam se conhecer melhor” e que em tempos de “aceleração das comunicações”, a 
“desculpa” da distância geográfica “não vale mais”.  
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