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Brasil ficaria no centro
da próxima cúpula
A presidência do G8, agora ocupada pela Alemanha, será assumida
pelo Japão no próximo dia 7 de julho, na ilha de Hokkaido

com efeito estufa, contra-
atacou o presidente Luiz

Inácio Lula da Silva durante o
fórum de legisladores do G8, em
fevereiro, em Brasília. O encontro
destinou-se a preparar a próxima
cúpula entre os oito países mais
ricos do mundo e, na qualidade de
observadores, um conjunto mais
alargado de emergentes: Brasil,
China, África do Sul, índia, Coréia
do Sul, México, Austrália e Indo-
nésia. Em conjunto, os 16 países

são responsáveis por 80% das
emissões de gases-estufa, respon-
sáveis pelo aquecimento global.

O Japão vai assumir a presidên-
cia do G8, ocupada pela Alema-
nha, no primeiro dos três dias de
debates, em 7 de julho, na ilha
japonesa de Hokkaido. Para além
das questões climáticas, estarão
em pauta cerca de uma dúzia de
temas pouco consensuais, como
crise financeira mundial, política
monetária chinesa, questões ener-
géticas e perigos inflacionários
provocados pela alta do petróleo e
de outras matérias-primas.

Altos funcionários da liderança
nipônica, nas últimas semanas,
mostraram que o Japão quer mar-
car o ritmo do combate global ao
flagelo dos gases com efeito estu-
fa. Mas não só. Tentará alianças e
compromissos para obter resulta-
dos práticos, em lugar de promes-
sas vãs, em outros dossiês cru-
ciais para os marechais da globa-
lização. Tóquio quer um envolvi-
mento proativo no combate con-
tra a pobreza, no desenvolvimen-
to da África, no refreamento da
proliferação nuclear e na luta
contra o terrorismo.
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Nos bastidores das reuniões
preparatórias, realizadas desde
2007, os representantes japone-
ses, entre a discrição e a firmeza,
revelaram as ambições estratégi-
cas e geopolíticas do seu governo

contrabalançar a galopante
influência dos Bric (Brasil, Rús-
sia, índia e China) nos mercados e
áreas do planeta dominados pelos
países ricos desde o século XIX.
A África e a América Latina ocu-
pam lugares de destaque no
pódio. Os sucessos chineses e
brasileiros na África e no Merco-
sul colidem com os interesses dos
estados "ricos e poderosos".

Todavia, os burocratas japone-
ses também mostraram um raro
interesse em aprender "as boas prá-
ticas" energéticas de países emer-
gentes, como o Brasil. Insensíveis
à campanha de demonização dos
biocombustíveis brasileiros (alega-
damente "os maus da fita"), os
japoneses leram atentamente estu-
dos do Banco Mundial sobre o
financiamento de projectos que
visam melhorar a eficiência ener-
gética, sem afetar o preço dos ali-
mentos, reduzindo e controlando a
pandemia do CO2.

"Em certos países, não existe
suficiente capacidade técnica e de
gerenciamento, mas nos casos do
Brasil, índia e China o problema é
maximizar o sólido conhecimento
já disponível. Para estes países a
questão fulcral reside no acesso
mais eficiente aos projetos de
desenvolvimento das capacidades
existentes", lê-se em Financing
Energy Efficiency: Lessons from
Brazil, China, índia, and Beyond,
estudo encomendado pelo Banco
Mundial. "Na área dos investimen-
tos para financiar a eficiência ener-

gética naqueles países, um conjun-
to de promissores conceitos foi
desenvolvido", acrescenta o traba-
lho, recomendando mais apoios
institucionais para que ganhem
operacionalidade, gerando escala.

"O Protocolo de Kyoto não
pode ser uma peça de ficção. É
muito fácil assinar um documento
e depois esquecer", disse Lula na
referida reunião de Brasília. "É
preciso pagar para que os países
pobres façam no século XXI aqui-
lo que os países ricos não tiveram
coragem de fazer (no passado)",
acrescentou. O papel presidencial
na defesa do novo paradigma ener-
gético, da tecnologia e do know-
how brasileiros, em energias fós-
seis e alternativas, promete animar
o debate.

Porque o tempo urge, esta é
uma das áreas, juntamente com
generosos programas de apoio ao
desenvolvimento de países africa-
nos e latino-americanos, que
podem conhecer alguns avanços. A
preparação de normas mais rígidas
para controle e regulação do mer-
cado financeiro global também
parece pacífica.

Mas a definição de políticas
para acalmar os mercados e o bara-
teamento do petróleo e de outras
commodities parecem condenados
ao fracasso. Se os bancos centrais
não conseguem resolver a crise de
liquidez nos mercados interbancá-
rios, como será possível controlar o
preço do petróleo, com a Rússia,
China, índia, Venezuela e Irã a
minarem o "cartel" pró-americano
da Opep? Será possível, num qua-
dro econômico-financeiro neolibe-
ral e desregulado, um programa
para sustar a escalada dos preços
dos minérios, metais e matérias-

primas básicas do agronegócio?
Como podem os governos diminuir
a perversidade dos seus efeitos na
espiral dos preços e nas crescentes
pressões inflacionárias globais?

A cúpula de Hokkaido, prova-
velmente, vai ser incapaz de impe-
dir o início de um novo ciclo nas
relações internacionais: protecio-
nismo, arrefecimento do processo
de globalização e liberalização dos
mercados, com a retração do
comércio internacional, impedi-
riam novamente soluções para pro-
blemas globais que se arrastam há
anos nos areópagos dos vários
poderes globais.

Talvez por estas razões, o
experiente diplomata e acadêmico
japonês Akio Kawato, apesar da
retórica globalista, colocou a
agenda da próxima cúpula G8 + 8
num "New Deal" asiático, gera-
dor de consensos políticos, milita-
res e econômicos com a China e a
Coréia, contentando-se com a
manutenção do atual sistema
internacional de "livre comércio".
Em 2007, num artigo publicado
no seu blogue, Kawato enfatizou:
"Desde que este princípio seja
garantido a nível mundial, os paí-
ses do Leste Asiático poderão
prosperar pacificamente. O co-
mércio precisa de estabilidade
política e da manutenção do 'sta-
tus quo'. A confrontação política
que emana dos egos dos Estados-
nação não é desejável. O Estado-
nação é um produto do passado".

Se esta for a visão dominante
no seio ,da liderança nipônica, o
resultado prático da cúpula será
coincidente com o provérbio portu-
guês "muita parra, mas pouca uva".
Ambições e expectativas sairão de
novo frustradas.
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