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"TEMOS QUE SER
COMO ARGOS"

Hoje se pode considerar a América
Central frágil política e economi-
camente?

Não sei se está frágil. Ela
foi atingida como muitas
outras pela crise interna-
cional. Economicamente.
Politicamente não está frá-
gil. Existe o problema de
Honduras, mas em outros
países como Nicarágua e El
Salvador, não. Em El Salva-
dor, por exemplo, você tem
uma alternância democrática
perfeita que está funcionando
saudavelmente.
Qual é o objetivo da maior apro-

ximação do Brasil com essa re-
gião?

O Brasil pertence à Amé-
rica Latina e está crescendo.
Nós temos sido procurados
pelos países da América
Central e do Caribe para toda
a espécie de intensificação do
relacionamento, sobretudo
pelo interesse no etanol. A
gente já tem funcionando
duas usinas que trabalham
em base à cooperação com
o Brasil, uma na Jamaica e
outra em El Salvador.
E quanto ao comércio?

Nos últimos quatro ou
cinco anos nosso comér-
cio com a América Central
triplicou, e com o Caribe
quadruplicou. O Brasil tam-
bém se tornou membro do
Banco Centro-Americano
de Integração Econômica
no final do ano passado e
só estamos esperando uma
definição do banco quanto
ao nível de contribuição que
vamos ter. E a mesma coisa
acontece com o Banco de
Desenvolvimento do Caribe.
Isso porque temos todo esse
desenvolvimento comercial,
sobretudo de exportações,
em que o desequilíbrio é
brutal. E não queremos que
seja assim.
Quantas embaixadas foram inau-
guradas na região e no Caribe nos
últimos anos?

No governo Lula, abrimos

oito embaixadas na América
Central e no Caribe, que
eram os oito países onde não
tínhamos embaixadas.
Essa opção já foi criticada por
representar um alto gasto. Esse
investimento justif ica o inte-
resse?

Nosso interesse é estar
presente e demonstrar o
desejo de estar próximo. E
não estamos falando de uma
embaixada com um embai-
xador, três diplomatas, oito
funcionários, quatro carros.
Nada disso. É um investi-
mento pequeno para o que a
gente espera obter.
Mas esse retorno tem uma escala
limitada, já que todos os países
centro-americanos juntos têm um
PIB que se compara ao da cidade
de São Paulo, não é?

O nosso superávit com o
Caribe, por exemplo, eqüivale
ao superávit que temos com
a França. Então, se abrimos
quatro embaixadas no Caribe,
eqüivale a ter uma embaixada
na França. Não é pouco. E
isso também vai trazer um
enriquecimento cultural.
Há pouco tempo entrevistamos o

ex-embaixador Botafogo Gonçal-
ves e ele afirmou que o Brasil não
deveria dispersar sua diplomacia
como está fazendo agora, que de-
veria concentrar-se em resolver
os problemas do Mercosul. Qual
sua opinião?

Não vou dizer que estou
de acordo ou não. Mas há
dados que podem colocar
um ponto de interrogação
nesses conceitos. Eu acho
que hoje deve haver mais
brasileiros na Guiana do que
no Uruguai, por exemplo.
Acho que a gente tem que
ser como Argos, da mito-
logia grega, aquele sujeito
que tinha vários olhos e não
dormia nunca. A gente como
país, para ter a dimensão que
quer ter, para ter a relevância
mundial que deseja, tem que
olhar um pouco para todos
os lados. •
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