
Política externa tem de ser mais definida 
Jaime Soares de Assis 
 
A falta de precisão na política externa brasileira abre espaço para que surjam todo tipo de 
conflitos de interesse entre seus parceiros comerciais na América Latina. Segundo José 
Alexandre Hage, professor de relações internacionais da Trevisan Escola de Negócios, o País 
deveria distinguir o interesse nacional dos fatores circunstanciais e ideológicos nas relações 
bilaterais.  
 
O principal objetivo do Brasil no continente latino-americano é a integração, mas o país perdeu 
os instrumentos para lidar com questões relativas a este assunto, segundo o professor. Para 
ele, os países da região não são coesos em relação aos seus objetivos e a diplomacia brasileira 
não presta muito atenção a este aspecto. "O Paraguai acha que a Bolívia cumpriu um bom 
papel ao abrir um precedente", afirma o professor da Trevisan. O confronto iniciado por Evo 
Morales na questão do gás natural deu os resultados esperados para a Bolívia e criou um efeito 
cascata que culminou na abertura, por parte do novo governo paraguaio, para a discussão 
sobre preços da energia elétrica de Itaipu.  
 
Para Hage, a postura condescendente da diplomacia brasileira "abre vulnerabilidades 
voluntariamente" e perde o sentido original de fazer política internacional e seu poder de 
aglutinação. A postura correta, na avaliação de Hage, deveria ser de confiança e 
responsabilidade. "O Brasil precisa deixar claro que tem um projeto interno de 
desenvolvimento e a condução das negociações tem de ser coerente com os interesses 
nacionais".  
 
Mas nem tudo é erro nas relações bilaterais e de comércio exterior. A valorização do etanol é 
um acerto do governo brasileiro, na opinião de Hage. O pragmatismo em relação aos países 
industrializados e o empenho em trazer para o País o que eles têm de interessante é outro 
ponto positivo para a diplomacia brasileira. A abertura de espaço no mundo árabe e em países 
da África constitui outro aspecto importante.  
 
"Ninguém levou em consideração que a África teria um surto de crescimento", diz Hage. Neste 
período, a China e a Índia tomaram a iniciativa e avançaram nas relações comerciais com os 
países africanos. A economia de Angola registra crescimento anual de 15%, exemplifica.  
 
No caso do Paraguai e do debate sobre os preços da energia elétrica da Usina de Itaipu, é 
possível deixar claro o que pode ser feito dentro das linhas de interesses comuns entre os 
países. Um exemplo de projeto que estaria em sintonia com a expansão econômica do 
Paraguai, o crescimento do Mercosul e os objetivos brasileiros seria o desenvolvimento de 
projetos de construção de redes de transmissão de energia elétrica no país, comenta.  
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