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OTIMISMO
DIPLOMÁTICO
ENTREVISTA O economista Carlos Lopes,
da ONU, aposta em um planeta multipolar

A RODRIGO MARTINS

O
exercício imperial do poder
pelos Estados Unidos, a proli-
feração de ações terroristas e a
infinidade de conflitos mundo
afora colocam em xeque ou re-

forçam a importância da Organização das
Nações Unidas? O economista Carlos Lo-
pes, braço direito de Kofi Annan até o fim
do ano passado, reconhece as dificuldades
da instituição, mas ainda acredita no pa-
pel central da ONU na busca da paz e do
equilíbrio mundial de forças.

"O problema é que a maioria dos países
não se sente representada pe-
lo Conselho de Segurança e
bloqueia qualquer iniciativa
de mudança", reflete o diplo-
mata, nascido na Guiné-Bis-
sau e responsável pelo Pro-
grama das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (Pnud)
no Brasil, entre 2004 e 2005.
Para Lopes, não cabe à ONU
servir de contraponto à hege-
monia americana. O econo-
mista aposta, porém, em um
mundo mais multipolar no
futuro. À frente do Instituto
para a Formação e Pesquisa
(Unitar), em Genebra, Lopes
esteve em São Paulo para lançar o livro De-
senvolvimento para Céticos e conversou
com CartaCapital.

CartaCapital: Há anos discute-se a am-
pliação do Conselho de Segurança e ou-
tras reformas para fortalecer a ONU. Por
que o projeto não avançou?
Carlos Lopes: O projeto de democratiza-
ção do Conselho não está arquivado, mas
sim adiado. Não é possível promover uma
série de outras reformas da organização
sem reestruturá-lo. Desde o ano passado,
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está em discussão um conjunto de paco-
tes para modificar desde os sistemas de
gestão de pessoal até os programas de ma-
nutenção da paz. As reformas são blo-
queadas, porque a maioria dos países não
se sente representada pelo Conselho. A
conseqüência é que as Nações Unidas es-
tão cada vez menos equipadas para res-
ponder a novos desafios, como o cresci-
mento do número de missões de paz pelo
mundo. Diversas tentativas de ampliação
do Conselho não foram bem-sucedidas, o
que não quer dizer que a discussão não
avança. Hoje, todos os países reconhecem
a necessidade da reforma.

um rato: as Nações
Unidas, corno
estão organizadas,
chegaram ao limite
da capacidade

CC: Até mesmo os Estados Unidos?
CL: Ninguém duvida que a reforma do
Conselho é fundamental para reequili-
brar os poderes dentro da ONU. E todos
estão de acordo sobre a urgência. A dis-
cordância está em saber quais países en-
tram e com que poderes.

CC: O Brasil tem condições de ocupar
uma vaga permanente?
CL: O País tem peso demográfico, im-
portância econômica, liderança regio-
nal e tem uma atividade importante na
área de manutenção da paz. Portanto,
tem aspirações legítimas. Cabe ao Bra-
sil montar uma estratégia.

CC: Quais são as contrapartidas esperadas?
CL: Os membros permanentes têm res-
ponsabilidades maiores no financiamen-
to das operações de paz. Também preci-
sam de uma máquina diplomática capaz
de garantir não apenas a participação nas
deliberações, mas a articulação e repre-
sentação de grandes blocos de países do
Hemisfério Sul. É o custo para poder par-
ticipar das decisões importantes do
mundo e contribuir para a formação de
um conselho mais plural, que não seja

dominado por uma determi-
nada visão de mundo.

CC: Desde os atentados deli
de Setembro, uma das visões
que passaram a prevalecer é
a que propõe a "guerra ao ter-

• ror". Em que medida essa con-
cepção afeta a atenção da co-
munidade internacional em
relação a problemas como o
combate à fome ou o aqueci-
mento global?
CL: O problema da segurança
no mundo está interconecta-
do com a crise de solidarieda-
de. Também é preciso com-

bater a fome para que as pessoas se sintam
seguras. Nenhuma ameaça é mais impor-
tante que a outra. Para um país como as
Ilhas Maldivas, a mudança do clima pode
ser a ameaça mais importante. Se o nível
do mar vai subir, as ilhas desaparecem.
Para quem vive em Zâmbia, a maior amea-
ça é a Aids. Nos EUA, é o terror.

CC: Uma grande ameaça para os países
em desenvolvimento é a livre movimenta-
ção de capitais e a falta de controle desse
fluxo. Como as nações podem se proteger?

O Iraque expôs



CL: De fato, há uma bolha no mercado
financeiro que leva os operadores das
bolsas a ter comportamentos irracionais.
Um rumor, uma suspeita ou mesmo uma
intuição pode causar grandes estragos na
economia mundial. A alternativa é pro-
teger-se da melhor maneira possível. No
caso do Brasil, é importante ter uma
grande reserva de divisas para controlar
o mercado de câmbio e assegurar a capa-
cidade de intervenção do governo nas
crises. O País ultrapassou os 100 bilhões
de dólares em reservas internacionais,
um recorde histórico. Outras nações se-
guem o mesmo caminho.

CC: Não seria o momento de fazer um no-
vo acordo ao estilo de Bretton Woods?
CL: Não acredito que haja apetite para
mudanças, porque aqueles que contro-
lam as formas de regulação econômica
não demonstram interesse. As Nações
Unidas não têm nenhum peso nesse pro-
cesso, que fica a cargo do Banco de Pa-
gamentos Internacionais ou das institui-
ções de Bretton Woods, como o Banco
Mundial e o Fundo Monetário Interna-
cional. Quando muito, a ONU denuncia
as coisas que não funcionam bem e mos-
tra a necessidade de conceber alternati-
vas para os dilemas mais graves da glo-
balização. Mesmo a Organização Mun-
dial do Comércio, que tem poder delibe-
rativo, não consegue avançar nas discussões
da Rodada de Doha. Talvez, no futuro,
venha a ser considerada alguma mudan-
ça no sistema, mas não agora.

CC: A invasão do Iraque pelas tropas ameri-
canas, sem o aval da ONU, diminui o papel
da instituição na resolução dos conflitos?
CL: Logo após a invasão do Iraque, os Es-
tados Unidos e o Reino Unido pediram
o aval das Nações Unidas para continuar
no país e prestar assistência no processo
de transição. Os americanos reconhece-
ram que era preciso legitimar aquela si-
tuação. Não acredito que o papel da or-
ganização diminuiu. Ao contrário, au-
mentou. Há dez anos, tínhamos 10 mil
Capacetes Azuis. Hoje, são 100 mil sol-
dados. E o número deve aumentar, por-
que haverá mais duas forças de paz nes-
te ano, na Somália e em Darfur, no Sudão.

CC: Quais foram os impactos das acusa-
ções de corrupção na ONU?
CL: O Iraque expôs um fato sensível: a
ONU, da maneira como está organizada,

está no limite da capacidade. Nós tínha-
mos uma atividade intensa no país, da ve-
rificação de armas nucleares ao Programa
Óleo por Comida, no qual surgiram as de-
núncias de corrupção. Todos eles necessi-
taram de novos departamentos e manda-
tos especiais. A mídia neoconservadora
americana aproveitou-se das fragilidades
para atacar as Nações Unidas, porque não
reconhecem a autoridade da organização
de questionar quem quer que fosse, mui-
to menos os Estados Unidos. De toda ma-
neira, o inquérito concluiu que havia mais

as economias dos
países emergentes
tiveram tanta
importância
como têm hoje

de 2 mil empresas implicadas em toda a
espécie de corrupção nesse programa.
Apenas dois países levaram as acusações a
algum resultado judicial. E o caso da ín-
dia e da França. Mas também havia em-
presas americanas, russas, belgas, suíças.

CC: E o que havia de errado dentro da es-
trutura das Nações Unidas?
CL: Existiam graves problemas de geren-
ciamento. De corrupção propriamente di-
ta, dois casos. Um funcionário é acusado

de desviar 150 mil dólares. O outro desviou
l milhão de dólares, mas pertence à diplo-
macia russa. Trata-se de um programa de
62 bilhões de dólares, e somente isso foi
comprovado. O filho de Kofi Annan não foi
acusado em nenhum dos relatórios. A mí-
dia americana disse que era o maior escân-
dalo de corrupção da história. Levantou-se
uma nuvem de suspeitas. Você sabe, no
Brasil, os políticos fazem isso o tempo to-
do. Mas a ONU não perdeu importância.
Teve participação ativa, por exemplo, na
resolução do conflito no Líbano.

CC: O cessar-fogo só foi apresentado pela
ONU depois de um mês de conflito, quan-
do o Líbano contabilizava mais de mil ci-
vis mortos.
CL: Imediatamente após a invasão israe-
lense, o Catar propôs uma resolução de
cessar-fogo que foi vetada no Conselho
de Segurança. Como os países que esta-
vam contra tinham direito a veto, não ha-
via possibilidade de a proposta ser apro-
vada. Demorou 30 dias para construir
um consenso, apesar dos insistentes ape-
los de Kofi Annan. O público acredita
que o Secretariado era responsável, mas
estávamos completamente impotentes.

CC: O que o Secretariado pode fazer nes-
sas ocasiões?
CL: Escrevíamos relatórios a cada seis
horas sobre as violações de direitos hu-
manos. Mas havia muita lentidão nas
discussões do Conselho. Um dos ata-
ques atingiu uma equipe da ONU. Nós
também perdemos colegas no Líbano.

CC: Os Estados Unidos integram o Conselho de
Segurança e detêm o maior poderio bélico do
planeta. O que pode contrapor-se a esse poder?
CL: Não cabe às Nações Unidas decidir
se o mundo é unipolar ou multipolar. Se-
gundo projeções, a China pode ter uma
economia maior que a dos Estados Uni-
dos em 2040. Os americanos demonstra-
ram preocupação com o aumento dos in-
vestimentos militares na China. São dis-
cussões entre Estados membros. A ONU
não pode servir de contraponto. Ela é o
fórum. No entanto, quando você vê a
emergência dos países do Sul, como o
Brasil e a índia, constata-se que cami-
nhamos para um mundo mais multipo-
lar. Se a economia é uma indicação, esta-
mos mais próximos disso. Nunca as eco-
nomias de países emergentes tiveram
tanta importância como têm hoje. •
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Nunca

Text Box
Fonte: Carta Capital, ano 13, n. 437, p. 30-31, 28 mar. 2007.




