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O Brasil começa a aceitar seu destino de líder regional na América Latina. Mas ainda busca um 
foco. 

"Como vamos criar empregos fora do Brasil? Isso não é justo, temos que proteger nossa 
indústria!" A declaração feita por um grupo de industriais brasileiros há 11 anos esquentou o 
ambiente. Ia dirigida a José Botafogo Gonçalves, então ministro de Indústria e Comércio do 
Brasil, em um encontro que acabou em controvérsia. Hoje, certamente Botafogo ri do 
episódio: em 2008, as empresas brasileiras destinaram US$ 20 bilhões a investimentos no 
exterior. "O Brasil teve que mudar sua estratégia de crescimento e hoje conta com um grupo 
importante de transnacionais", afirma o ex-ministro. 

O mais interessante nessa mudança é que tais companhias também passaram a olhar a 
América Latina de forma diferente. Hoje buscam destinos além do mercado argentino, que 
ainda concentra a maior parte dos investimentos e do comércio, pela questão objetiva do 
tamanho. 

Agora, há muito mais de tudo: os brasileiros compram frigoríficos na Argentina e campos de 
soja no Uruguai, Paraguai e Bolívia; também minas no Peru, campos de petróleo na Venezuela, 
plantas de carvão e siderúrgicas na Colômbia, e redes de postos de gasolina no Chile. Isso sem 
contar que um fundo de investimentos do Brasil é a coluna vertebral por trás do McDonald's 
Latinoamérica, e que suas empresas de tecnologia colocam sua bandeira nos maiores 
mercados da região. 

Apesar de que essa tendência deverá se desacelerar este ano, "quando a crise estiver 
superada, não há dúvida de que o Brasil continuará sendo um jogador muito importante na 
região", diz Roberto Teixeira da Costa, sócio da consultoria de assuntos internacionais 
Prospectiva, ex-presidente do Conselho de Empresários da América Latina (Ceal). "Não por 
bondade, mas porque a economia brasileira requer." 

Fato que, segundo o economista, derivou no surgimento de uma diplomacia empresarial mais 
robusta. "Antes, os empresários atuavam através da chancelaria. Hoje, apesar de não 
abandonarem os mecanismos de pressão do governo, já partem para a negociação direta." 

Esse novo olhar da iniciativa privada brasileira poderia servir como uma luva nos planos 
governamentais de reforçar sua influência na região, já que reflete a fortaleza do País não com 
palavras, mas de um ponto de vista pragmático. "Os artífices reais dessa liderança são a 
produção, a indústria. O Brasil será cada vez mais respeitado como líder quanto mais 
conseguir ampliar mercados e vender produtos e tecnologia", afirma Christian Lohbauer, do 
Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP (Gacint), ex-gerente de Negócios 
Internacionais da Fiesp. Seria um apoio inquestionável à estratégia da diplomacia do governo 
Lula, não fosse por um detalhe: o de que esta é um alvo da artilharia de parte do setor privado 
que, desde o surgimento dos primeiros atritos entre o governo boliviano e a Petrobras, vem 
questionando duramente a ação da chancelaria. 

E entre a visão integracionista e solidária do governo e os argumentos dos empresários, a 
sociedade se torna vítima de um particular estrabismo que lhe impede transcender uma visão 
fragmentada entre tímidas experiências pessoais de uma viagem ou um campeonato de 
futebol e a batalha política refletida na mídia. "O brasileiro médio não se reconhece como 
latinoamericano e não sabe muito do restante da região", diz Ricardo Schiffini Dellaméa, 
consultor do Sebrae-Paraná. "Há afinidade, com a Argentina; invejamos o Chile, mas nos 
parece um modelo de desenvolvimento que não se pode copiar. E não há uma referência clara 
do conjunto." 



Soft power 

Outro dos ingredientes indiscutíveis de um candidato a líder - além da fortaleza econômica - é 
o carisma, composto principalmente pelo poder de inspirar. Nesse teste, Lula, como 
representante do País, tem ganhado nota 10. Desde 2005, é o presidente latinoamericano 
mais bem-avaliado na pesquisa realizada pelo instituto Latinobarómetro. 

Mas a popularidade do mandatário brasileiro e a aceleração da economia coincidiram com a 
emergência do nacionalismo de esquerda no Equador e na Venezuela, a refundação do sistema 
político na Bolívia, um movimento de reforma no Paraguai e a tentativa de redesenho 
econômico da Argentina. 

Isso, somado aos históricos desencontros comerciais com o México, a outra potência da região, 
complica qualquer intento de liderança. Assim, o resultado da somatória de ambas as 
circunstâncias é percebido como estancamento por aqueles que identificam na delicadeza do 
trato brasileiro um disfarce à indefinição. 

"O Brasil quer ser líder, ainda que o sucesso que esteja conquistando nisso seja questionável", 
diz Jorge Castañeda, ex-chanceler do México, hoje dedicado à análise política do hemisfério na 
Universidade de Nova York. O motivo apontado por Castañeda, e apoiado por outros analistas, 
é simples: o Brasil não quer ver nenhum país como inimigo ou adversário; não quer pagar os 
custos dessa liderança. "E, para aspirar a ser líder, é preciso tomar partido; não é possível ser 
membro do Conselho de Segurança da ONU e abster-se em cada votação." 

Santo Bndes 

No Itamatary e em toda a base governista, entende-se que essas críticas são resultado da 
incompreensão de uma política exterior que, em vez de buscar o confronto aberto, prefere 
usar a "paciência estratégica". "O Brasil sempre privilegiará o soft power", diz Fernando 
Gabeira, atual deputado do Partido Verde pelo estado do Rio de Janeiro. Trata-se de optar pela 
força da sedução de políticas de cooperação econômica e de presença cultural. "Acredito que 
através desse tipo de política temos condições de evitar muitas das dificuldades que surgem 
quando um país cresce economicamente e passa a ter um papel mais poderoso na região", 
afirma Gabeira. 

Um dos principais articuladores desse soft power é o BNDES, que financia projetos 
empresariais que possam respaldar os interesses do País no longo prazo. Na última década, 
seu campo de ação se estendeu também à política internacional, impulsionando a ideia de criar 
empresas "campeãs" em vários setores. O interesse de Chávez em conseguir financiamento do 
BNDES para exportação de bens e serviços de empresas brasileiras no país - que poderia 
chegar a um valor histórico de US$ 4,3 bilhões, em um ano de queda na receita petrolífera -, e 
a possível compra de ações da Brasil Foods (resultado da fusão das empresas Sadia e 
Perdigão) para ajudar a manter a empresa competitiva e grande exportadora de alimentos, 
são dois grandes exemplos do poder da instituição. 

Na última década, os países mais beneficiados pela ação do BNDES foram Argentina (US$ 1,55 
bilhão), República Dominicana (US$ 748 milhões), Equador (US$ 693 milhões), Venezuela 
(US$ 503 milhões) e Chile (US$ 323 milhões). "Lula viu com muita admiração como o governo 
espanhol impulsionou a criação de grandes corporações e o efeito que isso teve no 
desenvolvimento empresarial", comenta um alto funcionário que trabalhou no ministério de 
Desenvolvimento no primeiro mandato de Lula. 

 



E os investimentos não são a única via através da qual as empresas incrementam sua 
importância nas economias dos países latinoamericanos. Antes disso, há o efeito da evolução 
do comércio internacional. O intercâmbio de importações e exportações com a Colômbia, por 
exemplo, chegou a US$ 3 bilhões em 2008. Pouco frente ao total de US$ 198 bilhões que o 
País vendeu ao exterior, e também em relação ao total das importações colombianas, 
representando apenas 3%. Mas um crescimento significativo, de 94% em relação a 2007. 

No caso da Venezuela, essa evolução já se mostra de forma mais contundente: nos últimos 
dez anos, as exportações brasileiras ao país aumentaram 859%, passando de US$ 536 milhões 
em 1999 a US$ 5,1 bilhões em 2008. Ou seja, potencial não falta para que o País ganhe cada 
vez mais importância como origem e destino da atividade econômica da região. 

Sintonia fina 

Não obstante, todos esses passos ainda são considerados recentes. Com exceção da 
Argentina, país com o qual o Brasil já acumula um histórico de aproximação - e de brigas 
comerciais -, com o restante da região esses resultados parecem ter chegado sem um 
planejamento mais elaborado. "Hoje nossos interesses são mais explícitos, mas com uma 
fórmula desordenada", diz Botafogo, criticando a opção do governo de querer interagir com 
todo o continente. 

Um sinal disso, lembra, é o processo acelerado de abertura de embaixadas. Por exemplo, elas 
se multiplicaram pelo Caribe, coisa que quase nenhum país do mundo fez. "Os interesses do 
Brasil estariam mais bem-estruturados se este se concentrasse no Mercosul. A política de 
expandir esse ativismo horizontalmente, apesar de não ser equivocado, me parece ineficaz", 
diz. "Nesse momento, o Itamaraty, que é uma instituição forte e respeitada, está ficando um 
pouco atrás, sobretudo em sua missão de longo prazo, perdendo-se em uma série de 
iniciativas que dispersam energia." 

Mas se há uma certa carência de estratégia clara dentro do governo, também é necessário 
relativizar o olhar puramente comercial. Isso porque não é para toda indústria que o mercado 
latinoamericano é interessante. Alguns consideram a brecha de tamanho e de 
institucionalização entre o mercado e o ambiente de negócios do Brasil com o restante da 
região como um desincentivo crescente e quase mortal. 

Um importante empresário brasileiro, que pede para não ser identificado, o descreve desta 
forma: "do ponto de vista do profissionalismo e da organização, a maioria dos países da região 
está muito atrás do Brasil". 

Não é o caso de Marco Stefanini. Sua empresa de TI, a Stefanini, pôs o primeiro pé na região 
em 1996, começando por uma operação piloto na Argentina, e hoje acaba de inaugurar sua 
terceira fábrica de software no México. Para Stefanini, um dos desafios para o empresário que 
investe na América Latina é "o ambiente tributário complexo", fato que às vezes afasta 
investimentos. "Não é pior que no Brasil, mas aqui a gente está em casa. Por isso, conheço 
empresários que acham que, devido à relação esforço e tamanho de mercado, é melhor 
concentrar-se nos EUA de uma vez." 

Assim, entre vantagens e dificuldades, e diferentemente da Europa, onde séculos de ódios 
binacionais, alianças bélicas e traições converteram a criação de uma identidade europeia em 
um objetivo explícito, na região é muito difícil reconhecer o "outro" como um par. "Na América 
Latina, não temos muitos motivos para nos odiar. Mas tampouco temos consciência para nos 
unirmos e melhorar a qualidade de vida de nossos povos. Estamos condenados à ignorância", 
diz Schiffini Dellaméa, do SEBRAE. "É absurdo: tenho um passaporte que diz 'Cidadão do 
Mercosul', mas nada mudou quanto ao trâmite para entrar nos países-membros." 



Adeus sovietismo 

Por outro lado, um ativo de peso nesse movimento do Brasil reside no fato de os brasileiros 
valorizarem a estratégia de seu país de evitar ações e decisões que possam ser tomadas como 
imposições imperialistas. "O Brasil não tem esse 'espírito imperialista' por ideologia, como os 
Estados Unidos", afirma Dellaméa. "O que existem na verdade são interesses econômicos que, 
por questões de escala, acabam por influenciar a realidade dos países vizinhos." 

Para o analista argentino Juan Toklatián, da Universidade San Andrés, em Buenos Aires, soma-
se a isso o fato de que "até o início dos anos 90, via-se um Brasil soviético, que tinha 
capacidade de dizer 'não' em temas regionais, mas muito pouca capacidade de iniciativa e de 
proposta", diz Toklatián. "Hoje o Brasil é quem apresenta propostas no continente. Algumas 
fracassam. Outras tomarão tempo para prosperar, mas a mudança de atitude já é uma 
conquista do País." 

De fato, o embaixador de um país latianoamericano em Brasília, que quis o anonimato, elogia 
a forma como o Brasil levou sua política regional a cabo, bem como sua negativa de romper os 
laços com seus vizinhos, mesmo com a Venezuela. "Lula cumpriu um papel fundamental, fora 
dos holofotes da mídia, de moderar as posições extremas de alguns presidentes." Isso apesar 
de Hugo Chávez perturbar seriamente os interesses do Brasil em alguns âmbitos específicos. 

"É preciso pensar que hoje é natural que existam mais conflitos, pois nossas relações antes 
eram escassas e, conforme aumentam, dão margem a mais discussões", diz o ex-ministro 
Botafogo Gonçalves. Então estaremos frente a um apogeu desordenado que, mesmo levando 
em conta o tamanho da economia brasileira, não durará? Para os analistas, não 
necessariamente. Se o Brasil melhorar e potencializar a sintonia fina diplomática, curar-se de 
qualquer sinal de estrabismo e conseguir inspirar os latinoamericanos com sua prosperidade e 
criatividade, talvez o século 21 seja o "século do Brasil" no Sul do Hemisfério Ocidental. 
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