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Do alto de sua larga experiência no cotidiano das relações internacionais, o
embaixador Rubens Ricúpero aponta, em entrevista exclusiva à revista Rumos, as
oportunidades e perigos da trajetória do Brasil rumo ao desenvolvimento num
mundo repleto de incertezas geopolíticas e econômicas.
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mento, inclusive na dimensão da atração de investimentos
estrangeiros, com foco bem preciso em determinadas áreas.
Uma delas, sem dúvida, é a atração de capital para indústrias de
ponta. Temos feito pouco nesse campo nos últimos anos. Vári-
os países têm tido mais êxito que nós, inclusive os entes federa-
tivos nos Estados Unidos. Nós agora temos um cenário parti-
cularmente propício. O interesse pelo Brasil cresceu muito gra-
ças aos bons resultados que temos apresentado. O pré-sal tam-
bém nos dá uma perspectiva muito alentadora em termos de
energia. É um momento de ouro para as agências aproveitarem,
canalizando não apenas grandes parcerias, mas também associ-
ações com pequenas e médias empresas.

Rumos - O presidente do BNDES, Luciano Coutinho,
quer aproveitar a capilaridade das agências estaduais de
fomento para levar o crédito às micro e pequenas empre-
sas em todo o país. Coutinho também pretende criar
sinergia entre as agências. Estamos no caminho certo?
Ricúpero — E muito boa a iniciativa do BNDES, porque o que
muitas vezes falta a essas agências é apoio, suporte técnico,
capacidade de internacionalização. Fazendo um paralelo, é o
papel que a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex Brasil) tem feito em termos de exporta-
ções. A Apex muitas vezes viabiliza a participação dos peque-
nos em feiras internacionais. Este é o papel potencial do
BNDES em relação às agências de fomento, sobretudo em
estados que não têm o porte de Minas Gerais, São Paulo ou

Rio de Janeiro. O BNDES pode muito bem cumprir essa mis-
são na área de fomento.

Rumos - Que trajetória de desenvolvimento o senhor vis-
lumbra para o Brasil?
Ricúpero — O que é mais novo e sólido nestes últimos anos, em
primeiro lugar, é o petróleo do pré-sal. O Brasil era pobre em
combustíveis fósseis e de repente pode ser um grande produ-
tor, com possibilidade, inclusive, de se tornar exportador de
porte médio. Em segundo lugar, vem a consolidação dos pro-
dutos primários, graças ao efeito das importações da China.
Enquanto durar essa demanda, será bom para um país como o
Brasil, pois temos abundância de produtos como minério, ali-
mentos e outras commodtiies. Em terceiro lugar, eu destacaria
que o Brasil deve aproveitar a questão demográfica. A partici-
pação dos dependentes em relação à População Economica-
mente Ativa (PEA) vai reduzir muito a pressão demográfica.
Hoje a taxa de fertilidade está abaixo do nível da reposição.
Daqui a algumas décadas, aumentará o número de idosos, mas
há uma janela de oportunidades nos próximos trinta ou qua-
renta anos. Isso tudo nos dá uma garantia, pois ocorre em
momento em que já temos uma base de industrialização bas-
tante diversificada. Mas há perigos.

Rumos — Quais são as principais ameaças?
Ricúpero — O pré-sal pode agravar o problema da chamada "do-
ença holandesa" (conceito econômico qiie tenta explicar a apa-
rente relação entre a exploração de recursos naturais e o declínio
do setor manufatureiro. A teoria prega que um aumento de recei-
ta decorrente da exportação de recursos naturais irá desindustri-
alizar uma nação devido à valorização cambial, que torna o setor
manufatureiro menos competitivo aos produtos externos). Isso
pode ser minimizado se o país usar boa parte dos recursos do
pré-sal para desenvolver aqui as tecnologias mais avançadas. Afi-
nal, para explorar petróleo em profundidade há um conjunto
enorme de equipamentos sofisticados, tipo robôs, sondas, que o

umos - As agências de fomento estão
voltando a ganhar força no Brasil. A
perspectiva no médio prazo é de que
todos os estados da federação possuam
uma. São Paulo e Alagoas, por exemplo,
acabaram de abrir as suas. E uma boa
notícia? Por quê?
Ricúpero — Sempre fui muito favorável às
agências estatais de fomento ao desenvolvi-
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Brasil tem que procurar desenvol-
ver aqui mesmo e procurar fazer
com que o petróleo não sirva só
para importar máquinas para sua
exploração. Não devemos correr
o risco de desperdiçar oportuni-
dade, como ocorreu em vários
municípios do país com os royalties
do petróleo. Tivemos recente-
mente, por um lado, expressiva
melhora da política macroeconô-

mica, com muita continuidade e, de outro
lado, expansão do consumo de massas,
que felizmente está chegando a camadas
cada vez maiores em termos de renda, gra-
ças aos programas assistenciais. Mas tudo
vai depender também de como enfrenta-
remos a tendência de valorização cambial
e da dependência da exportação de pro-
dutos primários, que são importantes,
mas não podem ser tudo. As commodities
servem como alavanca, mas existe a tenta-
ção da facilidade. Quando se anunciou a
descoberta do pré-sal, todos queriam ter
acesso aos recursos. Isso não pode acontecer. Eu acrescentaria,
ainda, que no fundo o êxito ou fracasso de um projeto nacional
de desenvolvimento vai depender não apenas desses fatores
positivos que nós discutimos, mas também de corno iremos
encarar problemas estruturais seculares.

Rumos — Quais o senhor destacaria?
Rícúpero — A baixa qualidade da educação e das instituições
públicas. Primeiro porque tudo o que discutimos (petróleo, com-
modities, demografia) depende de recursos humanos. Quanto à
qualidade de nossas instituições, o episódio do Senado é a ilus-
tração mais deplorável, pois demonstra incapacidade de auto-
reforma das instituições. Se tivermos riqueza fácil com essas ins-
tituições, dá para imaginar o que vai acontecer.

Rumos - No campo das relações internacionais, o senhor
concorda com aqueles que veem o Brasil assumindo um
papel de maior protagonismo?
Rícúpero — Sim. Ganhamos mais visibilidade porque nos saí-
mos relativamente bem nesta crise. A razão principal é que ela
nos afetou mais pelas conseqüências do que pelas causas, isto é,
a bolha do mercado imobiliário e a extraordinária especulação,
com alavancagem financeira enorme, derivativos, hipotecas
podres e bancos que se deixaram levar por esse tipo de instru-
mentos financeiros extremamente arriscados. Nada disso se
registrou nos sistemas financeiros e bancários do Brasil e da
América Latina. A exceção aqui foram operações com derivati-
vos praticadas por algumas empresas. O Banco de Basiléia cal-
cula que, enquanto o México perdeu US$ 5 bilhões nessas ope-
rações, no Brasil perdemos US$ 25 bilhões. Isso arrebentou
empresas como a Sadia e a Votorantin. No resto, o sistema ban-
cário brasileiro saiu ileso. Em grande medida porque o sistema

já tinha sido purgado na implantação do
Plano Real. Na época, Ministério da
Fazenda, Banco Central e outros órgãos
acompanhavam os bancos. Não deve-
mos esquecer que nada menos que 400
instituições desapareceram. Sobrou o
que havia de melhor, com regulação mui-
to severa. O compulsório exigido aqui é
muito alto, bem acima do que exige Basi-
léia, até mais que o dobro, ou seja, temos
alavancagem baixíssima. Nenhum tipo
de bolha imobiliária. Somente agora está
começando a haver crédito imobiliário.

A crise foi devastadora nos países
que tinham as mesmas causas da crise
americana, como Espanha, Inglaterra,
Islândia. Graças, em grande parte, a essa
situação e ao fato de que o Brasil teve
queda da produção menos acentuada e já
está havendo recuperação, puxada pelo
consumo, sofremos menos com a crise.
São fatos objetivos que deram visibilida-
de afirmativa para o Brasil, mas não no
mesmo nível que a China, a grande estre-

la do momento. O Brasil, ainda assim, ocupa posição de realce.
Não há duvida de que nossa participação foi forte. Até porque
quando o presidente Lula resolveu usar o G-20 para decisões de
grande porte, quem estava na presidência rotativa do grupo era o
ministro Mantega. Tanto assim que a primeira reunião foi no Bra-
sil. Isso deu bastante visibilidade ao país. O presidente também
se saiu muito bem em Londres. Tudo isso é verdade, não é apenas
especulação, e culminou com o aporte de recursos do Brasil no
FMI. Um país que sempre foi cliente depositou US$ 10 bilhões.
Tudo isso representa aumento da participação brasileira no cená-
rio mundial.

Rumos — O comércio sul-sul já mudou mesmo a geografia
econômica mundial ou a crise abortou essa tendência?
Ricúpero - A idéia da nova geografia do comércio vem sendo
usada por causa do aumento da relação sul-sul. É verdade, sobre-
tudo no que tange ao papel crescente da China e países asiáticos
em geral, principalmente no comércio de manufaturas, até por-
que existe um enorme intercâmbio entre os asiáticos. Em con-
traste com a América Latina, que foi cenário de muitos acordos
que não saíram do papel, os acordos dos asiáticos são mais gené-
ricos, porém na prática o comércio entre eles é muito maior.
Enquanto na América Latina o comércio intet-Tegional não che-
ga a 20%, na Ásia supera os 30%. Consolidou-se um padrão no
qual a China importa insumos, monta produtos e reexporta para
o resto do mundo. O comércio da China com vizinhos é deficitá-
rio. O país importa muito da Coréia do Sul, Taiwan, Malásia, Tai-
lândia, Indonésia. Esse é o comércio mais importante sul-sul.

Rumos— Qual a participação do Brasil?
Ricúpero — Temos também um comércio com a China, mas,
infelizmente, o nosso é exemplo clássico do antigo padrão norte-



sul, quase colonial. De tudo o que a China
nos vende, 97% são manufaturados, mas o
que vendemos para eles, mesmo quando
industrializados, são produtos de baixíssimo
nível, como no caso do farelo de soja. Mais
de 70% do que vendemos é minério e com-
plexo soja. Nossa pauta com a China tem
um conteúdo mais de assimetria norte-sul
do que nossa pauta para os EUA, curiosa-
mente. Inclusive no caso dos aviões da
Embraer. Tudo indica que a Embraer não
deve ficar na China. Mas com os EUA
temos um comércio em grande parte de
manufaturados porque as trocas são, em lar-
ga medida, o resultado da produção das mul-
tinacionais americanas no Brasil, que aqui
produzem para exportar para o mercado de
origem.

Rumos — A China está ocupando o lugar
do México como sede da indústria
maquiladota mundial?
Ricúpero - De certa forma, mas tem uma
diferença: na China esse fenômeno é tem-
porário. Logo, em poucos anos vão aumentar o conteúdo local
fabricado por eles. E o padrão que exigem nas joint ventures. Os
investidores são obrigados a aceitar um parceiro chinês. Quan-
do termina o período contratado, em geral o parceiro não reno-
va. A Siemens alemã teve essa experiência. A antiga parceira se
tornou concorrente. Os chineses aprendem rápido. Com a
Petrobras, querem fazer boa parte das plataformas e navios de
perfuração com essas regras, tanto que Petrobras não tem mui-
to entusiasmo pela participação chinesa. Quer apenas o financi-
amento.

Rumos - A China está tomando nosso mercado em calça-
dos, têxtil, etc. O senhor acredita numa parceria sino-
amerícanapara dominar o mundo?
Ricúpero — Uma simbiose entre China e EUA ainda não está
muito clara. Os EUA são um mercado para produtos baratos chi-
neses e, ao mesmo tempo, são financiados pela compra de títulos
do Tesouro pela China. Mas a tensão entre os dois países está
crescendo. Os americanos estão pressionando para os chineses
mudarem o modelo, que ficaria mais voltado para o mercado
interno, ampliando benefícios aos trabalhadores. Há uma tensão
entre os dois em torno desse modelo exportador. Não vai desa-
parecer de uma hora para outra. O governo americano dá sinais
de querer se libertar dessa dependência.

Rumos — Alguns analistas esperavam que a crise inaugu-
rasse uma era de maior cooperação entre os povos, mas até
o momento isso não está ocorrendo. Ao contrário: com a
retração dos PIBs nacionais, encolhem também as doa-
ções. Ainda podemos ter esperança?
Ricúpero — Essa contribuição nunca foi generosa. Jamais se con-
seguiu avançar nas metas estabelecidas pela Conferência das

Nações Unidas sobre Comércio e
Desenvolvimento (Unctad). Os países
industrializados deveriam destinar
0,7% do PIB para ajuda ao desenvolvi-
mento das nações mais pobres.
Somente alguns países nórdicos cum-
priram. E o pior de todos sempre
foram os EUA, que nunca aceitaram
essa meta. Jamais esconderam que
achavam irrealista. Mesmo nos anos
economicamente melhores isso já era
difícil, agora acho improvável. Todos
os países estão concentrados na ques-
tão interna e terão que enfrentar o agra-
vamento do déficit público, que ampli-
aram para enfrentar a crise. Isso não
favorece a oferta de recursos para o
desenvolvimento das nações mais
pobres.

Rumos - O senhor acredita que o
pior da crise já passou?
Ricúpero - Isso pode ser verdade, no
sentido que desde o colapso do Leh-

man Brothers não se registrou nenhum outro desastre dessa
magnitude. Depois daquele impacto, a situação começou a se
estabilizar. Há sinais de que os países voltam a um terreno posi-
tivo de crescimento. Alemanha e França trazem boas notícias.
Hong Kong saiu da recessão. Mas, se observarmos bem, a crise
já dura muito tempo. No setor imobiliário americano ela come-
çou em agosto de 2007. Hoje há uma espécie de consenso de
que começou uma recuperação. O que se discute é se a recupe-
ração será lenta ou mais rápida, ou se será fraca ou mais intensa.
A maioria das opiniões é de que vai demorar pelo menos dois
anos até que voltemos a uma certa normalidade, mesmo assim
com uma dose de incerteza grande. Pacotes de estímulo e resga-
te do setor financeiro, além da queda da receita devido à reces-
são, desemprego, tudo isso agravou a posição fiscal. Então os
países partem de um patamar muito enfraquecido.

Rumos - Na hora da retomada, a economia estará mais
regulada, ou pouco será alterado no padrão que levou à
crise?
Ricúpero - A reunião do G-20 tinha uma plataforma ambicio-
sa, mas pouco foi efetivado. A maior parte das medidas não foi
aprovada internamente nos países. Nos EUA demorou-se mui-
to no encaminhamento das medidas de regulamentação ao Con-
gresso, e a proposta está enfrentando a pressão dos bancos e do
setor financeiro em geral. Estão de volta algumas tendências
perigosas que provocaram a crise, entre elas a distribuição de
bônus milionários, o que estimula os executivos a assumirem ris-
cos excessivos. Houve muito anúncio e encontros internacio-
nais, mas nenhum desses documentos, como o do G-20, têm
força efetiva. As medidas sugeridas teriam que se transformar
em decisões no seio do FMI, Basiléia, Banco Mundial, mas até
agora foi muito pouco o que ocorreu.
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