
Lawrence Cannon

Fazer política externa atualmente é de-
safiador. O meio internacional, nos dias de
hoje, confronta-nos com questões políticas
e econômicas complexas que se movem
rapidamente. Alguns desses assuntos, co-
mo a recessão econômica atual, tornaram-
se parte da nossa agenda diária.

Além disso, a agenda de política exter-
na envolve mais questões e atores. Em um
grau crescente, as políticas externas e co-
merciais deixaram de ser exclusivamente
da alçada dos governos nacionais: gover-
nos regionais, empresas, organizações não
governamentais e a sociedade civil tam-
bém estão assumindo papéis mais abran-
gentes. E tudo isso está se desdobrando
diante de um cenário de mudanças nas
relações globais.

Mas para o Canadá esses desafios não
são novos. Normalmente adaptamos nos-
sas posições a circunstâncias variáveis,
empenhando todos nossos esforços em
decisões importantes como nossa partici-
pação em duas guerras mundiais, a deci-
são de buscar o livre comércio e a missão
atual da Otan no Afeganistão, mantendo
o apoio às aspirações legítimas do povo
afegão.

Aspectos fundamentais da nossa situa-
ção nacional influenciaram o modo como
buscamos atingir nossos objetivos além de
nossas fronteiras. O Canadá é um dos paí-
ses mais prósperos do mundo. Mas como
qualquer outro tem limites de recursos.
Além disso, nossa população é pequena, e
a política externa, ainda que importante, é
apenas uma entre muitas demandas do
público para o orçamento da União.

Em conseqüência disso sempre em-
penhamos cuidadosamente nossos recur-
sos de política externa e econômica. Ob-
viamente, continuamos a cultivar relações
bilaterais estratégicas. Mas em um mundo
altamente interconectado, procuramos
avidamente trabalhar com parceiros na
busca pelo que se pode chamar de bens
públicos globais. Para isso, fizemos bom
uso das instituições multilaterais (ONU,
Otan, G-8 e G-20), além de coalizões me-
nos formais na busca por ações coordena-
das com objetivos comuns. Finalmente, e
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em uma escala crescente, nossa política
externa e comercial tem sido marcada por
uma abordagem que demanda recursos
de dentro e de fora do governo, a fim de
alcançar objetivos canadenses.

Temos uma política robusta e uma cla-
ra preferência por abordagens baseadas
no direito internacional, com o intuito de
construir um cenário para uma gestão
justa e transparente de interações interna-
cionais.

Levadas em conta juntas, essas circuns-
tâncias têm sido determinantes para o de-
senvolvimento de um perfil nacional dis-
tinto de política externa. Mas se o slogan
desse estilo tem sido pragmatismo e adap-
tabilidade, os objetivos para os quais ele
foi aplicado permanecem os mesmos: pro-
movemos liberdade, democracia, direitos
humanos e o estado de direito. E alinha-
mos nosso compromisso com esses princí-
pios a partir de ações. De fato, nossa histó-
ria militar é um exemplo disso: Vimy,
Passchendale, o Canada Corps, Batalha do
Atlântico, D-Day, a liberação da Holanda,
Coréia, os Bálcãs e a Guerra do Golfo. E
hoje é no Afeganistão que assumimos al-
guns dos papéis mais desafiadores de nos-
sa missão.

Para alcançar esses objetivos, o Canadá
tem buscado contribuir para um mundo
mais pacífico, próspero e justo. Ao mesmo
tempo, reconhecemos que existem limites
em relação ao que é possível no contexto
internacional atual, e ao que temos para
oferecer.

Com essa herança em mãos - onde a
posição atual do governo canadense sobre
a Birmânia ecoa a posição firme que o
Canadá adotou contra o apartheid durante
os anos 1980 -, a política externa canaden-
se destaca três prioridades: criação de
oportunidades econômicas para canaden-
ses com foco nos mercados emergentes; os
Estados Unidos e as Américas; e o Afega-
nistão.

130 POLÍTICA EXTERNA

A economia global mudou drama-
ticamente ao longo da década passada,
levada por avanços nas tecnologias de
comunicação globais, processos indus-
triais, transportes, e pela diminuição das
barreiras para o comércio internacional,
investimento e inovação. Isso gerou ca-
deias de valor global, como um condutor-
-chave na economia moderna, onde atual-
mente o sucesso no mundo de bens e
serviços tornou-se um processo em que a
concepção, o design, a produção e o trans-
porte até o consumidor de bens e serviços
encontram-se dispersos pelas redes co-
merciais do globo. Nesse mundo, vemos
muitas oportunidades, não somente com
parceiros tradicionais, como os Estados
Unidos e a Europa, mas também com no-
vos parceiros, como China, índia, Brasil,
Rússia e África do Sul.

A economia global pode guardar gran-
des oportunidades, mas é inegável que o
último ano foi desafiador em todo o mun-
do. Dito isso, o Canadá desfruta de algu-
mas vantagens que nos permitirão sair da
recessão rapidamente e mais fortes. Nosso
sistema financeiro é forte. É bem capitali-
zado e possui o equilíbrio correto entre
regulação e os benefícios que advêm do
dinamismo do setor privado. Nossa eco-
nomia orgulha-se das milhares de empre-
sas de ponta, além da força de trabalho
altamente qualificada e habilidosa, infra-
estrutura financeira de excelência interna-
cional, instalações de pesquisa e desenvol-
vimento de primeira linha. E oferecemos
excelentes condições para negócios, assim
como uma abertura ao comércio interna-
cional e a investimentos.

Esse último ponto é particularmente
importante. Apesar de nossa posição na-
cional relativamente afortunada, aprovei-
tamos o momento para alertar nossos par-
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ceiros sobre os riscos do protecionismo,
uma tentação de curto prazo que, no lon-
go prazo, prejudicará a todos nós. No fim
das contas, o fato de manter abertos os
sistemas de comércio, investimento e ino-
vação fortalecerá a economia mundial, e
também será o motor que nos impulsiona-
rá para fora da crise econômica atual.

Dessa forma, continuaremos com nos-
sos esforços para liberalizar o comércio,
com base no sucesso do Tratado Norte-
Americano de Livre Comércio (Nafta) e
nos acordos bilaterais com países selecio-
nados nas Américas, bem como com países
da Associação Européia de Livre Comér-
cio. Em maio de 2009, o governo anunciou
que incrementaria a já forte relação comer-
cial com a União Européia, por meio de
negociações visando à assinatura de um
amplo acordo econômico e comercial.

Em nível nacional, nosso contínuo
compromisso com a liberalização do co-
mércio está expresso em nossa Estratégia
de Comércio Global. No âmbito da Estra-
tégia, o Canadá vai investir anualmente
CAD$ 50 milhões para:

• assegurar termos favoráveis de acesso a
mercados promissores, investimentos e
oportunidades inovadoras no exterior;

• atrair inovação e investimento global
para o Canadá, além de facilitar um com-
promisso similar do Canadá no exterior;

• expandir a rede internacional de
comércio do Canadá, a fim de garan-
tir que nossas companhias tenham o
apoio que precisam para aproveitar
oportunidades em todo o espectro de
negócios modernos.

O Canadá é um país das Américas e
desempenha um papel significativo na re-

gião e nos assuntos interamericanos. Re-
conhecendo que nossos interesses eco-
nômicos, políticos e de segurança estão
intimamente ligados aos interesses dos
nossos vizinhos, o governo do Canadá
tem como prioridade uma política externa
voltada às Américas. Acreditamos que
uma região mais democrática, próspera e
segura amplia as oportunidades políticas,
econômicas e sociais para seus cidadãos.

Claramente, a política externa e comer-
cial do Canadá nas Américas começa com
os Estados Unidos, que representa nossa
mais importante relação internacional. O
Canadá e os EUA comercializam CAD$ 1,9
bilhão em bens e serviços diariamente. No
ano passado, os investimentos dos EUA
no Canadá totalizaram aproximadamente
CAD$ 240 bilhões. Enviamos cerca de 80%
de nossas exportações para os Estados
Unidos. E os dois países são os maiores
mercados consumidores recíprocos.

Mas nossa relação com os EUA vai
além do comércio. Os dois também são
parceiros na defesa da América do Norte,
uma relação que data aproximadamente
de sessenta anos. Isso inclui o venerado
Comando de Defesa Aeroespacial Norte-
americano e um alto nível de integração
em defesa, pesquisa e desenvolvimento.
Além disso, as Forças Armadas america-
nas e canadenses têm longa tradição de
parceria como integrantes da ONU, Otan
e de operações de coalizão.

A relação bilateral é reforçada pela co-
operação em outras áreas como a gestão
ambiental (incluindo o Ártico), execução
das leis e gerenciamento de fronteiras. E
também é promovida por uma rede de
contatos profissionais e pessoais que dão à
relação sua dimensão humana.

Isso não significa que a relação seja
perfeita. Nenhuma relação entre dois paí-
ses soberanos o é. Mas os problemas que
surgem e precisam ser resolvidos são uma
pequena parte da agenda bilateral. Essa
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relação, funciona 90% bem, e estamos tra-
balhando nos outros 10% restantes. O Ca-
nadá e os Estados Unidos desenvolveram
uma tradição robusta de resolver suas
questões bilaterais de modo honesto, res-
peitoso e efetivo.

Por fim, nosso compromisso no hemis-
fério engloba bem mais do que somente as
relações com os EUA. Olhando além da
fronteira sul dos Estados Unidos, encontra-
mos o terceiro membro da parceria de su-
cesso do Nafta: o México. O Canadá gosta-
ria de promover aumentos significativos
no comércio bilateral e nos investimentos
que aconteceram desde a implantação do
Nafta. Mas também gostaria de expandir a
cooperação para outras áreas da relação,
incluindo transportes, questões de saúde,
gestão ambiental e governança. Alguns
desses assuntos serão abordados trilateral-
mente, por meio da Parceria Segurança e
Prosperidade, mas outros podem ser dis-
cutidos bilateralmente.

Ao longo dos últimos anos, o Canadá
vem expandindo suas relações com países
do hemisfério que se encontram além da
área do Nafta. Assinamos acordos de livre
comércio com Chile, Peru e Colômbia e
estamos negociando vários outros. Além
disso, temos sido fortes apoiadores do
processo da Cúpula das Américas, e ex-
pandimos nossos contatos na área da de-
fesa e segurança.

Expressamos claramente nosso desejo
de estender esse histórico de maior compro-
misso com as Américas. Como o primeiro-
ministro Harper afirmou dois anos atrás:

O Canadá está comprometido em desempe-
nhar um papel mais atuante nas Américas,
um papel que reflita as melhores práticas
bem como nossa identidade, nossa tradi-
ção de ordem e valores comunitários, e a
simples realidade de que estamos todos
juntos como membros do hemisfério oci-
dental.

Nossa atuação nas Américas tem se
concentrado em três prioridades:

• democracia: fortalecer as instituições,
práticas e princípios democráticos que
promovam a liberdade, os direitos hu-
manos e o estado de direito;

• prosperidade: construir economias dinâ-
micas e prósperas, promover investi-
mentos responsáveis e abrir mercados
que criarão novas oportunidades e
empregos;

• segurança: aumentar a estabilidade e for-
talecer a segurança regional, tratando
das ameaças de drogas, crime organiza-
do, pandemias e desastres naturais.

Uma área em particular que ilustra a
atuação do Canadá no hemisfério é o Hai-
ti, onde colaboramos estreitamente com
Brasil, Argentina e Chile. O Canadá vem
trabalhando para restaurar a segurança, a
prosperidade e a boa governança no Haiti
nos últimos 15 anos. Atuamos particular-
mente no treinamento da polícia, na refor-
ma do setor judiciário e nas eleições. O
Haiti recebe a segunda maior parcela de
assistência exterior do Canadá, com cerca
de CAD$ 555 milhões comprometidos pa-
ra o período de 2006 a 2011.

Os desafios que enfrentamos no Haiti
demonstram nitidamente nossa busca por
uma visão comum nas Américas - com
instituições democráticas robustas, apoia-
das por economias fortes, estáveis e livres
de ameaças de segurança. O que o Canadá
traz para este projeto são as lições de nos-
sa própria história, além da vontade de
trabalhar com os outros.

O Afeganistão esta no topo da agenda
de segurança internacional do Canadá. É
também um exemplo do modelo de políti-
ca externa de nosso governo como um to-
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do, com os esforços sendo liderados por
um Comitê Especial de Conselho de Mi-
nistros. Nosso compromisso tem sido
guiado por três imperativos: segurança,
governança e desenvolvimento. Nenhum
dos dois últimos pode acontecer sem o
primeiro. Similarmente, não haverá cami-
nho para uma paz mais duradoura no
Afeganistão sem progressos na democra-
cia e na prosperidade.

O Canadá está no Afeganistão para
ajudar os afegãos a reconstruir seu país
como uma sociedade estável, democrática
e autossuficiente. A meta final é deixar o
Afeganistão para os afegãos, em um país
mais bem governado, mais pacífico e se-
guro. O Canadá continuará trabalhando
com o povo afegão, empenhando-se para
melhorar a situação de segurança local e
ajudando a construir as condições para o
desenvolvimento democrático.

O compromisso do Canadá nesse país
é parte de um esforço internacional com
mais de cinqüenta outras nações, inte-
grantes da ONU, guiadas pela Otan, em
apoio ao governo afegão. Nosso papel,
notório em casa e apreciado no exterior,
teve o seu preço. Tivemos de ponderar os
custos e benefícios de nosso engajamento,
e traçar nossa trajetória através das com-
plexidades do esforço internacional. Mas,
sob nossa ótica, agora, como naquele mo-
mento, não há alternativas. O Afeganistão
será provavelmente a questão determi-
nante de segurança internacional da déca-
da. Ficar fora disso seria uma renúncia de
responsabilidade. Uma falha da ONU e da
Otan no Afeganistão não somente levanta-
ria questões a respeito do valor dessas
instituições, mas também afetaria a capa-
cidade da comunidade de nações de to-
mar decisões difíceis sobre segurança in-
ternacional além das fronteiras.

Enquanto a segurança permanece um
desafio, nossa abordagem governamental
integrada está fazendo a diferença. Trans-

formamos o equilíbrio de nossa missão de
um perfil que focalizava fortemente opera-
ções militares, para outro com parceria
mais integrada entre civis e militares - em
Kandahar, Kabul e Ottawa. Estamos orgu-
lhosos de estar entre os maiores doadores
bilaterais do mundo ao Afeganistão. É o
nosso maior programa de desenvolvimen-
to com CAD$ 1,9 bilhão a serem investidos
em assistência ao desenvolvimento em dez
anos, sendo que CAD$ 1,3 bilhão dessa
quantia já foi reservado a programas espe-
cíficos. A contribuição de civis canadenses
praticamente dobrou desde o ano passado,
com quase cem oficiais atualmente desta-
cados no Afeganistão, incluindo funcioná-
rios dos Ministérios do Desenvolvimento e
Exterior, a polícia e os serviços de ressocia-
lização. Nosso papel na Equipe de Recons-
trução Provincial de Kandahar foi elogiado
por nossos parceiros internacionais como
um modelo a ser seguido.

Nossos esforços para estabilizar e re-
construir o Afeganistão são acompanha-
dos de uma estratégia de longo prazo que
destaca seis áreas prioritárias:

• capacitar a Força de Segurança Nacio-
nal em Kandahar;

• fortalecer a capacidade institucional do
Afeganistão;

• fornecer assistência humanitária;
• fortalecer a segurança nas fronteiras,

com incentivo ao diálogo bilateral entre
autoridades afegãs e paquistanesas;

• ajudar a promover a capacidade afegã
para uma governança democrática;

• facilitar os esforços afegãos rumo à
reconciliação política.

Na busca desses objetivos, concentra-
mo-nos em três projetos estratégicos:

• reconstrução da represa de Dahla, a
qual será a peça-chave para o desen-
volvimento da extensa região;
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• construção e reforma de cinqüen-
ta escolas na província de Kandahar,
que permitirão as mudanças de longo
prazo na sociedade afegã;

• erradicar a pólio em todo o país; uma
iniciativa que atenderá às necessidades
das populações mais vulneráveis, em
particular as crianças.

Qualquer esforço dessa magnitude re-
quer apoio público - um entendimento
claro da razão de estarmos trabalhando
nessa difícil missão, e para saber se estamos
fazendo progressos. Para esse fim, a cada
três meses, o governo reporta ao Parlamen-
to o progresso e os desafios da missão cana-
dense no Afeganistão - e quais mudanças
podem ser necessárias. Esses relatórios for-
necem uma posição honesta do progresso
que estamos fazendo em nossas seis gran-
des prioridades e nos três projetos estraté-
gicos. Os relatórios são transparentes e sis-
temáticos ao fornecer aos parlamentares e
ao público um senso claro da razão de es-
tarmos no Afeganistão, e como estamos
agindo. De fato, nossa abordagem tem sido
insuperável em relação aos padrões que
foram fixados para transparência, e o com-
promisso associado para monitorar e re-
portar tudo aos legisladores e ao público.

Estamos progredindo em nossas prio-
ridades no Afeganistão, e estamos fazen-
do isso em um cenário de hostilidades,
guerras e ameaças, que constantemente
põem em risco a reconstrução da socieda-
de civil. O Canadá está ajudando a cons-
truir os fundamentos de um país normal:
com um meio ambiente seguro, uma infra-
estrutura funcional, escolas e um sistema
que oferece cuidados básicos de saúde.

Um ministério de Relações
Exteriores mais moderno

Nossa experiência com a complexa
agenda atual de comércio e relações exte-

riores - da crise econômica ao Haiti e ao
Afeganistão - será refletida na estrutura e
nas operações de nosso Ministério de Re-
lações Exteriores. Em um mundo estreita-
mente conectado, programas ad hoc e polí-
ticas responsivas não serão suficientes.
Tanto no nível nacional quanto no interna-
cional, devemos ser capazes de traçar es-
tratégias que, de maneira sistemática e
pontual, integrem todos os nossos recur-
sos: civil, desenvolvimento militar e finan-
ceiro.

Como reflexo disso, o Canadá criou
uma série de novos mecanismos. Estabele-
cemos:

• uma força tarefa de estabilização e re-
construção, localizada dentro de nosso
Ministério das Relações Exteriores, a fim
de desenvolver uma resposta efetiva
aos desafios dos Estados frágeis;

• um Fundo Global para Paz e Segurança
visando a oferecer apoio aos processos
de paz e aos esforços de mediação, jus-
tiça transicional e reconciliação, criação
de capacitação global para fortaleci-
mento e operações de paz, proteção de
civis e redução dos efeitos pós-guerra;

• um "fundo para crise" - uma combina-
ção de pessoal e dinheiro, retirados de
várias fontes do governo, na ordem de
CAD$ 200 milhões, para reagir a crises
imprevistas que possam de alguma
maneira ameaçar programas de longo
prazo que fomentam a paz, a seguran-
ça, o desenvolvimento econômico e
social e a boa governança.

Em nível mais geral, embarcamos nu-
ma renovação plena de nosso Ministério
das Relações Exteriores, que celebrou seu
centésimo aniversário em 2009. A agenda
internacional exige que sejamos mais res-
ponsivos. O cenário doméstico exige que
sejamos mais eficientes utilizando, da me-
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lhor maneira, os recursos provenientes do
contribuinte, a fim de promover um maior
alcance dos interesses nacionais.

Levadas em conta juntas, essas consi-
derações guiam-nos para a modernização
de nossa abordagem dos assuntos interna-
cionais. Buscamos fortalecer nossa presen-
ça internacional abrindo novas missões e
enviando mais pessoas ao exterior, em vez
de mantê-las na sede em Ottawa. Além
disso, constantemente adaptaremos nos-
sas representações no exterior, a fim de
garantir que essas sirvam aos nossos inte-
resses hoje e antecipem as oportunidades
de amanhã.

Vocês verão alguns resultados desse
trabalho nas Américas. Como parte da
transformação de nosso Ministério das
Relações Exteriores, estamos criando cen-
tros regionais de diplomacia que servirão
para promover nossas prioridades de po-
lítica externa a partir de uma perspectiva
temática e em regiões importantes. Para
refletir o fato de que o hemisfério é uma
prioridade de nossa política externa, três
desses centros serão nas Américas: o pri-
meiro deles visa ao desenvolvimento de-
mocrático na região andina, outro na
América Central focaliza a segurança e
paz, e um terceiro no Caribe, com foco no
comércio integrado. Esses centros permi-
tirão ao Canadá trabalhar mais próximo
de seus parceiros localmente, a fim de
progredir nas prioridades essenciais e
acompanhar importantes desenvolvimen-
tos na região.

Além disso, pretendemos ampliar nos-
sa plataforma internacional como um ins-
trumento de promoção da atuação cana-
dense em questões de política externa e
comercial, indo além da perspectiva de
política externa planejada no século pas-
sado. O Ministério das Relações Exterio-
res do Canadá vai adotar uma abordagem
mais progressista, que levará em conside-
ração, e alavancará recursos de outros

departamentos do governo, províncias,
empresariado e todos os aspectos da so-
ciedade civil.

As políticas exterior e de comércio ca-
nadenses objetivam o desenvolvimento de
nossos interesses e valores. Acreditamos
na importância de fazer do mundo um
lugar melhor, enquanto reconhecemos ple-
namente os limites de nossos recursos. Is-
so através do prisma do mundo que já
existe e dos instrumentos de política exter-
na que temos disponíveis, como recursos
naturais, relações bilaterais e cooperação
multilateral, o que possibilita a médias
potências fazerem a diferença.

O Canadá reconhece o Brasil como
parceiro-chave nas Américas e como um
ator econômico global. Durante a primeira
semana de março de 2009, um grupo de
dez secretários-executivos de ministérios
visitou o Brasil. Essa missão foi sem prece-
dentes e serviu para ressaltar a importân-
cia do Brasil para o governo canadense. A
missão de uma semana sucedeu minha
própria. Minha primeira visita bilateral
como ministro das Relações Exteriores fo-
ra a dos EUA foi ao Brasil. Similarmente, a
primeira visita bilateral de meu colega
Stockwell Day, ministro do Comércio In-
ternacional, ao Brasil aconteceu em no-
vembro de 2008. A posição privilegiada do
Brasil em nossas primeiras visitas de-
monstra a importância que atribuímos ao
fortalecimento de nossa relação bilateral.

A relação comercial Brasil-Canadá é
forte e diversificada. Somos economias
altamente integradas. Depois dos Estados
Unidos e do México, o Brasil é o terceiro
maior mercado exportador para o Canadá
nas Américas. Além disso, o comércio está
crescendo: entre 2004 e 2008, o comércio
bilateral cresceu 60% e as exportações do
Canadá para o Brasil aumentaram 171,7%.
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A relação de investimento bilateral entre
nossos países é significativa e continua a
crescer. Os investimentos no Brasil repre-
sentam o dobro dos investimentos na Chi-
na, índia e na Rússia juntos (CAD$ 4,92
bilhões). Fortalecemos a cooperação em
várias áreas, incluindo agricultura, ciência
e tecnologia. Recentemente, assinamos
um acordo para cooperação em Ciência,
Tecnologia e Inovação. Os investimentos
brasileiros no Canadá cresceram conside-
ravelmente e hoje são três vezes maiores
que os investimentos conjuntos no Cana-
dá feitos pela China, índia e Rússia (CAD$
4,14 bilhões).

A ligação entre o Canadá e o Brasil vai
além do comércio. Ela se baseia numa
longa relação de tradição diplomática. A
maior rede diplomática do Canadá na
América Latina está no Brasil, com mis-
sões em Brasília, São Paulo e Rio de Janei-

ro, e com um escritório de negócios em
Belo Horizonte. Dois novos escritórios co-
merciais também serão abertos em Recife
e em Porto Alegre, num futuro próximo.

O dinamismo da cooperação acadêmi-
ca também contribui para o fortalecimento
dessa relação. O Canadá é o destino prefe-
rido de jovens brasileiros que procuram
programas de estudo no exterior: milhares
de brasileiros estudam em colleges e uni-
versidades canadenses a cada ano. A cul-
tura brasileira é bem viva nas ruas e cida-
des canadenses graças aos 15.755 membros
(em 2006) da diáspora brasileira. A arte
inovadora brasileira e os intercâmbios en-
tre artistas estão tendo um crescente im-
pacto na sociedade canadense.

Texto traduzido pelo
Foreign Affairs and International

Trade Canada.

Text Box
CANNON, Lawrence. A política externa canadense em um mundo incerto. Política externa, São Paulo, v. 18, n. 2, p. 129-136, set./out./nov.2009.




