
uando o assunto
é buscar ne-
gócios em ou-
tros países, a
política externa

praticada pelo governo
brasileiro não tem muito a
dizer e os empresários,
para conquistar nichos no
mercado mundial, assu-
mem o papel de embaixa-
dores de si mesmos. Com
recursos próprios, o setor
produtivo cria seus p'anos
estratégicos e desbrava as
trincheiras do comércio

internacional. "Prova
disso é que eles
sequer procuram as
embaixadas brasi-
leiras para pedir

auxílio, porque
sabem da falta
de estrutura e
informação", diz
o professor de J
Relações Interna-
cionais da Univer-
sidade de Brasília
(UnB), Argemiro
Procópio,

Segundo o profes-
sor, a classe empresarial alça
vôos solos para abrir as portas no
mercado mundial. Ele explica
que a dipiomacia econômica é
independente e caminha parale-
lamente à diplomacia social.
Porém, o País sofre com a carên-
cia, no Itamaraty, de um corpo
técnico de funcionários especia-
lizados c preparados para promo-



ver relações comerciais. "A
diplomacia brasileira é responsá-
vel pela nossa debilidade e baixo
desempenho no comércio inter-
nacional", atesta Procópio.

O empresariado sabe disso.
Com agendas direcionadas a
prioridades diferentes daquelas
estabelecidas pelo governo, a
iniciativa privada é obrigada a
escolher seus alvos e sair à cata
de resultados. Mudar essa situa-
ção e participar mais ativamente
das articulações da política
externa, no entanto, é meta do
setor produtivo nacional. Segun-
do a gerente-executiva de Nego-
ciações Internacionais da Confe-
deração Nacional da Indústria
(CNí), Soraya Rosar, os empre-
sários têm duas reivindicações
básicas: querem que o governo
leve em consideração, ao formu-
lar e executar sua política exter-
na, os interesses econômicos e
comerciais; e que os acordos fir-
mados tenham a preocupação de
trazer resultados. Finalmente,
gostariam de fazer parte da ela-
boração estratégica dos acordos
a serem negociados. "Isso é uma
meta", ressalta.

Embora os interesses coinci-
dam em torno de boa parte dos
temas, como é o caso das articu-
lações na América do

Sul, em algumas circunstâncias
os objetivos do governo e do
setor produtivo são diferentes.
"O que temos solicitado é que o
governo explore mais, nas bases
de sua política externa, os inte-
resses econômicos c comer-
ciais", conta Soraya Rosar.
"Acreditamos que o pano de fun-
do de tudo é a abertura de mer-
cado."Soraya Rosar discorda da
diretriz das relações internacio-
nais, voltada para países fora da
rota do setor produtivo. "Os
empresários são muito pragmáti-
cos e vão procurar regiões com
oportunidades de abertura eco-
nômica e comercial", diz.

Um exemplo dessa situação,
observa Soraya Rosar, é o Marro-
cos: "O aspecto geopolítico é
mais relevante para o governo do
que aspectos econômicos e
comerciais". Daí iniciativas
recentes do Palácio do Planalto
em abrir embaixadas na África e
na Ásia não ajudarem no âmbito
comercial. "Mesmo porque pro-
vavelmente vão ser estruturas
pequenas com dois ou tres fun-
cionários", explica a repre-
sentante da CNT. Segun-
do ela, o auxílio da
diplomacia depende
muito de quem
está à frente do

departamento comercial e das
escolhas de atuação política para
a região. No final das contas, isso
acaba contribuindo para negócios
de pequeno e médio portes, não
para os grandes.

Para o professor da UnB, a
instalação de novas embaixadas
foi um avanço a ser aperfeiçoado
no longo prazo, mas ele discorda
da metodologia comercial do
Brasil por concentrar a expor-
tação para grandes compra-
dores como Estados
Unidos, China e
União Euro-
péia, em
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vez de estimular também a
entrada em países avançados
como a Holanda.

Seja como for, o imperativo
para crescer é comercializar
produtos e serviços além fron-
teiras. Por isso, as atenções dos
empresários se voltam pa-
ra os mercados interna-
cionais. A atuação do
setor produtivo organi-
zado acontece em dois
momentos: ofensivo,
quando a busca é por
abertura de mercado e
derrubada de barreiras;
e defensivo, quando a
intenção é proteger o
mercado interno. Para
Procópio, a participação
ativa do lobby dos
exportadores é funda-
mental. "O Brasil ganha
com isso. A política externa não
é um monopólio dos diplomatas.
É bom que mais correntes pres-
sionem o governo para alertar

sobre a imobilidade", afirma.

I

mobilidade que não
agrada em nada o

setor produti-
vo. Roberto
Giannetti da
F o n s e c a ,
diretor do
Depa r t a -

mento de Relações Internacio-
nais e Comércio Exterior da
Federação das Indústrias do,
Estado de São Paulo (Fiesp), diz
que o Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio
Exterior tem feito algumas ações

para melhorar as exportações.
Ele acredita, entretanto, que de
forma geral as medidas do
governo são muito tímidas, len-
tas e modestas. "O que gostaría-
mos é de algo mais contundente
e rápido", conta. Para o econo-
mista, os empresários fazem a
sua parte: reclamam e apontam
sugestões, mas não são ouvidos.

O setor agrícola brasileiro
também não anda nada satisfeito
com o desempenho do governo
nas negociações. A recente con-
trovérsia sobre a venda de carne
brasileira para a União Européia
acendeu um debate acalorado na
bancada ruralista do Congresso
Nacional. Insatisfeitos com a
atuação do Ministério da Agri-
cultura no acordo para comer-

cialização da carne bovina, os
deputados da Comissão da

Agricultura da Câmara pediram
a entrada do Itamaraty na nego-
ciação de novas regras dessa
parceria comercial.

Para o deputado Homero
Pereira (PR-MT), a crise instala-
da pelo embargo europeu à carne

e, depois, pela restrição
de negócios a apenas 106
fazendas, causou cons-
trangimentos dentro e fo-
ra do País, além dos pre-
juízos econômicos. Por
isso, os deputados pe-
diam negociadores mais
preparados nas causas
internacionais. Na opinião
do parlamentar, falta fir-
meza e agressividade na
hora de negociar e fechar
acordos. "Sabemos que o
Brasil vem ocupando com
bastante competência e

competitividade mais espaço no
comércio internacional, o que
tem incomodado os países con-
correntes. Precisamos de bons
negociadores para definir regras
favoráveis a ambos os lados das
parcerias comerciais", ressalta.

Quanto às reivindicações da
iniciativa privada, Edson Nunes,
cientista político da Pontifícia
Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP), ressalta que é
preciso analisar o tema com cau-
tela. "Os entraves relativos ao se-
tor produtivo dizem menos res-
peito à política externa praticada
do que a constrangimentos inter-
nos na política macroeconômica
nacional", conta.

Neste sentido, Argemiro Pro-
cópio acrescenta vários gargalos
internos enfrentados pelos empre-
sários para o avanço do comércio



internacional. É o caso da fraca
infra-estrutura em energia, das leis
trabalhistas ultrapassadas e da
morosidade portuária. Gianetti
inclui ainda no rol dessas dificul-
dades a tributação do investimen-
to produtivo. ''Ela deveria ter sido
banida do sistema tributá-
rio há muito tempo", diz
o economista da Fiesp.

Segundo Nunes, nem
sempre o empresariado
consegue perceber como
se distribui o poder inter-
nacional e muitas vezes a
necessidade imediatista do
setor privado não dialoga
com o tempo das negocia-
ções. "Essas negociações
não são fóruns para brava-
tas", argumenta. A geren-
te-executiva da CNI reco-
nhece que o interesse dos
empresários é pelo resultado, com
agilidade, mas a própria natureza
dos acordos internacionais é lenta.
"Na Organização Mundial do
Comércio, por exemplo, são 150
países dialogando, cada um com
suas especificidades."

Na análise de cientistas políti-
cos, no entanto, quando o tema é
diplomacia e relações internacio-
nais, o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva está mais para
"businessman" do que para líder
político. "Lula aprendeu a admi-
nistrar o capitalismo, mas ainda
fica constrangido em dizer isso",
afirma Edson Nunes. Pelo menos
no quintal de casa, na América
do Sul, o Brasil está conseguindo
obter vantagens econômicas em
função dos recentes desentendi-
mentos entre vizinhos.

Os desdobramentos dos re-

centes episódios de sucessivos
tropeços na relação entre os vizi-
nhos chamam a atenção em dois
aspectos. Primeiro, pela postura
considerada ambígua do governo
brasileiro. "Este é o aspecto
mais polêmico na política exter-

na praticada no governo Lula".
explica Nunes. Em segundo
lugar, o pragmatismo que se evi-
dencia no cerne dos negócios
que movimentam a economia
mundial. "A Venezuela, por
exemplo, tem como seu princi-
pal parceiro comercial os EUA.
Eles trocam farpas, mas se acer-
tam depois", conta o professor
da PUC-SP.

O cientista político diz que
no conflito entre Colômbia,
Venezuela e Equador a diploma-
cia brasileira condenou os ata-
ques, mas minimizou declara-
ções hostis ao presidente vene-
zuelano, Hugo Chávez, e às For-
ças Armadas Revolucionárias da
Colômbia (Farc). Na crise do gás
com a Bolívia, a mesma coisa se
repetiu: postura "em cima do
muro" e ambigüidade.

Essa crítica foi objeto de dis-
cussão durante audiência pública
na Comissão de Relações Exte-
riores do Senado. Os parlamen-
tares exigiam do ministro das
Relações Internacionais, Celso
Amorim, uma manifestação ofi-

cial a respeito dos guerri-
lheiros das Farc. Embora
os senadores elogiassem
a atuação do Brasil na
crise entre Colômbia e
Equador, eles criticaram
duramente o fato de o
governo ter condenado a
Colômbia pela invasão da
nação vizinha, mas não
ter feito qualquer men-
ção ao apoio do governo
equatoriano aos guerri-
lheiros das Farc instala-
dos em seu território.

Naquela ocasião,
Amorirn disse que não há uma
qualificação oficial em relação
ao papel das Farc. Ele argu-
mentou que qualquer
manifestação oficial
poderia atrapalhar
as estratégias
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classificada de "ambí-
gua" que assumiu e com
os recentes incidentes
diplomáticos no conti-
nente, como ocorre na
relação com a Venezuela.
"As pessoas reclamam
de Hugo Chávez, mas o
Brasil nunca ganhou tan-
to. Os empresários estão
felizes com as relações
estabelecidas entre os
dois países. Estamos
construindo metrô por lá
e exportando produtos
com valor agregado. A
gente queria que existissem dez
Venezuelas", conta.

O setor industrial reconhece a
boa temporada comercial na
América do Sul e se propõe a
ampliá-la. Dados divulgados
pela CNI indicam que o desem-
penho das exportações brasilei-
ras para os países sul-america-

nos vem sendo extremamente
favorável nos últimos anos, com
um ritmo de crescimento supe-
rior ao das exportações totais.
Como resultado, esses países
vêm retornando seu espaço na
pauta de exportações brasileiras,

após o forte retrocesso verifica-
do de 1998 a 2002. Atualmente,
os sul-americanos respondem
por 19,4% da pauta e as vendas
continuam crescendo mais rapi-
damente do que as destinadas a
outros países c regiões. Caso
essa tendência persista, elas
deverão superar a participação
recorde de 24,1% registrada em
1997, revela o estudo "Os inte-
resses empresariais brasileiros

na América do Sul", produ-
zidos pela entidade.

Segundo Soraya
Rosar, a Venezuela
tem sido o maior mer-
cado para os produtos

brasileiros, mas "ele
cresce independente-
menteNda situação políti-
ca na América do Sul e
também da entrada dos

venezuelanos no Mercosul". A
posição oficial da CNI quanto à
entrada da Venezuela no Merco-
sul é de cautela. Segundo a enti-
dade, o país governado por Hugo
Chávez tem posições muito dife-
rentes dos outros integrantes do

bloco c as divergências
podem causar dificulda-
des em futuras negocia-
ções comerciais. "Acha-
mos que a Venezuela só
pode entrar depois de
cumpridos todos os itens
do protocolo, e até agora
ela não mostrou nenhum
esforço para se adaptar",
ressalta Soraya Rosar.

Embora seja crescente
nos últimos anos, o
investimento brasileiro
no exterior em relação ao
Produto Interno Bruto

(PIB) ainda é relativamente
pequeno, quando comparado
com países em desenvolvimento
da Ásia ou até com vizinhos da
região, como o Chile ou a
Argentina. "Ainda que não exis-
ta uma razão estabelecida entre
investimento direto no exte-
rior/PIB para uma economia, o
baixo valor deste coeficiente no
caso brasileiro e o maior valor
atingido em outras economias
em desenvolvimento são um
indicador de que o processo de
investimento brasileiro no exte-
rior está longe de se ter esgota-
do. É provável que se amplie
nos próximos anos", assinala o
estudo da CNI sobre os interes-
ses dos empresários na América
do Sul,

O professor de Relações
Internacionais da UnB concorda.

diplomáticas e humanitárias que
vêm sendo tratadas pelo Itama-
raty. "Não classificamos as Farc
de grupo guerrilheiro, beligeran-
te ou criminoso", disse.

Para Argemiro Procópio, o
País está lucrando com a posição
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"Nosso crescimento é muito
pequeno, o que é um contra-sen-
so porque somos o quinto país
do mundo em território e popu-
lação, e outros países exportam
cem vezes mais do que nós",
conta Procópio.

Com a intenção de
mudar o cenário de difi-
culdades de exportação
entre vizinhos e apro-
veitar o bom momento,
a CNI fez um levanta-
mento junto a 99 em-
presas que têm inves-
timentos no exterior
sem apoio público e
sem utilizar instrumen-
tos disponíveis no âmbi-
to das ações governa-

mentais de promo-
ção externa. As
indústrias ex-
portadoras entrevista-
das apontaram dois obs-
táculos mais prejudi-
ciais: a forte concorrên-
cia de países de fora do
continente e os proble-
mas de transporte e
logística.

Para est imular as
vendas para a América
do Sul , as empresas suge-
riram ao governo mais
investimentos em infra-
estrutura de transportes;
negociações comerciais,
com ênfase no aprofun-
damento dos acordos
existentes e redução das
barreiras não-tarifárias; e
uma postura mais agres-
siva na realização de fei-
ras lá fora para divulgar a
produção brasileira.

Se a previsão se confirmar e o
Bric - grupo de países que reúne
Brasil, Rússia, índia e China - vier
a fazer parte das sete maiores eco-
nomias do mundo, não é difícil

inferir que o prestígio brasileiro
cresça também no cenário mundial.
Essa promessa de prosperidade e
novos tempos despertou, nas
comissões de relações exteriores da
Câmara e Senado, o interesse de
participar, ao lado do Executivo, da
política externa brasileira.

Na Câmara, o novo presidente
da Comissão de Relações Exterio-
res, deputado Marcondes Gadelha
(PSB-PB), determinou o acompa-
nhamento, em tempo real, das
movimentações do Itamaraty. A
idéia é que os parlamentares pos-
sam contribuir para os diálogos
com outras nações.

Já no Senado, a Comissão de
Relações Exteriores aprovou, por
unanimidade, requerimento de
autoria do senador Fernando Col-
lor (PTB-AL), solicitando ao Ita-
maraty informações detalhadas

sobre o andamento dos acordos
bilaterais e multilaterais que de-
vem ser assinados pelo Brasil.

De acordo com o requerimento,
o Ministério das Relações Exterio-
res deve informar a Comissão so-
bre os atos bilaterais e multilate-

rais em negociação, inclusi-
ve ajustes complementares.
Além disso, precisa escla-
recer iniciativas de nego-
ciação e, por fim, justificar
o interesse brasileiro nas
negociações.

Collor diz que o Senado
tem servido apenas para
chancelar tais acordos, sem
que os parlamentares te-
nham a oportunidade de
discutir as propostas com
maior profundidade. "Creio
que seria prudente a Co-
missão de Relações Exte-

riores acompanhar mais de perto
os acordos internacionais, inclusi-
ve cumprindo determinação cons-
titucional que reza ser da compe-
tência exclusiva do Congresso
Nacional fiscalizar e controlar,
diretamente ou por qualquer de
suas Casas, os atos do Poder Exe-
cutivo", diz o senador e ex-presi-
dente da República.

Soraya Rosar acredita que a
proposta de passar todos os
acordos pelo Congresso preocu-
pa, se analisada pelo aspecto da
tramitação na Casa. "Pelo nível
de detalhamento das negocia-
ções, como Doha, por exemplo,
quanto tempo não levaria essa
discussão?", questiona. "Mas
acho positivo o Legislativo
acompanhar o que está sendo
feito pelo ministério e ir se posi-
cionando", completa.

Text Box
Fonte: Líderes, a. 11, n. 31, p. 14-20, abr. 2008.




