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Países têm posições comuns
nas relações internacionais
Alinhamento ressalta necessidade de maior integração
regional e expansão do número de parceiros comerciais

B rasil e Alemanha vivem
momentos diferentes na
definição dos nomes que

ocuparão os cargos majoritários
do Executivo. Enquanto o Brasil co-
meça a entrar no clima de eleição
presidencial, que acontece em ou-
tubro do próximo ano, os alemães
acabam de reeleger a chanceler
Angela Merkel para mais uma tem-
porada no Palácio de Reichstag, em
Berlim. Nos últimos quatro anos,
porém, a política externa de ambas
as nações foi marcada pelo fortale-
cimento das relações de coopera-
ção com países vizinhos e parceiros
comerciais, além da participação
em missões de paz e negociações
em favor da inclusão no Conselho
de Segurança da ONU.

Jonathas Campos, diretor da
consultoria Interaction Times,
especializada em relações inter-
nacionais, destaca que o ponto-
chave da política externa alemã
com a chegada de Angela Merkel
à Chancelaria em 2004, suceden-
do ao social-democrata Gerhard
Schröeder, foi o aprimoramento
das relações transatlânticas. Tão
logo assumiu seu posto, a chance-
ler tratou de acertar o passo entre
Washington e Berlim, cujo víncu-
lo havia sido tensionado com a re-
cusa de seu antecessor em aderir à
Guerra do Iraque.

Seu governo, explica Campos,
também teve atuação importante
no aperfeiçoamento do sistema
de decisões da União Européia
(UE), hoje tomadas por unanimi-
dade, e na mediação feita entre
os membros do bloco para a assi-
natura do Tratado de Lisboa, que

conferiu, em 2007, e depois rati-
ficado em 2009, o status jurídico
à UE, o que permitiu a assinatura
de acordos internacionais de ní-
vel comunitário.

Outra mudança significati-
va diz respeito às relações com a
Rússia. "Seu antecessor possuía
relação amistosa com esse país,
já Merkel teve de lidar com duas
crises com o gigante euro-asiáti-
co: o breve conflito entre Rússia e
Geórgia e a disputa pelo gás entre
Rússia e Ucrânia, que afetaram
consideravelmente as relações bi-
laterais", completa o consultor.

A pasta de Negócios Estrangei-
ros foi pilotada até o final de seu

primeiro mandato pelo social-de-
mocrata Frank-Walter Steinmeier.
Embora seu rival no pleito de se-
tembro, durante os quatro anos
dessa coligação, os dois atuaram
em perfeita sintonia. Optaram
por manter o efetivo alemão no
Afeganistão, embora a medida
fosse impopular, mas considera-
da necessária por ser a Alemanha
também responsável pela segu-
rança e o desenvolvimento da de-
mocracia naquele país árabe-asi-
ático. A dupla também diminuiu
o ritmo da campanha em favor
de a Alemanha obter um assento
permanente no Conselho de Se-
gurança da ONU.

Angela Merkel:

empenho da
chanceler na

defesa da paz, do

desarmamento e
do meio ambiente
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Nas eleições alemãs do dia 27
de setembro houve avanço do Par-
tido Democrático-Liberal (FDP),
que se tornou o principal partido
de coalizão desse governo, com
perda para os sociais- democratas
(SPD). "O desarmamento é um dos
pontos fundamentais do princi-
pal partido da nova coalizão, se-
gundo seu líder Guido Westerwel-
le, defensor da retirada das armas
nucleares americanas do solo ale-
mão. No entanto, a participação
alemã na Guerra do Afeganistão
se manterá", explica Campos.

Mas as mudanças e definições
do novo governo de Merkel ainda
estão em andamento. A Embaixa-
da alemã no Brasil confirma alte-
rações na cúpula das relações exte-
riores, mas evita dar nomes e falar
sobre as linhas que serão seguidas.
O diplomata Hermann-Josef Sau-
sen, encarregado de Negócios da
República Federal da Alemanha,
acredita que, no que se refere a
acordos multilaterais, seu país de-
verá se empenhar, decididamente,
pela rápida e ambiciosa conclusão
da Rodada de Doha da OMC e pre-
fere um enfoque multilateral.

"Igualdade na regulamentação
internacional para o comércio
gera segurança jurídica e pre-
visibilidade, constituindo uma
vantagem para todos os Estados
e suas empresas, porém o direi-
to comercial internacional prevê
também a conclusão de acordos
regionais ou bilaterais. Nesse
sentido, a Alemanha apoia a dis-
posição da União Européia em ce-
lebrar acordos bilaterais de livre
comércio, como, por exemplo, o
acordo com o Mercosul", destaca
o diplomata alemão.

Enquanto a política externa da
Alemanha ainda está em fase de
organização, no Brasil o momen-
to é de análise, típica das que an-
tecedem o final de um mandato.
Não há dúvida de que a destreza
com que o país lidou com a crise
econômica mundial não seria a
mesma não fossem as mudanças
precedidas na política externa.
"O ousado e até então criticado
alinhamento Sul-Sul, associado à

aproximação dos países pequenos
e em desenvolvimento, rendeu à
nação brasileira laços comerciais
mais fortes com estes parceiros,
o que, consequentemente, favo-
receu a retomada da economia",
afirmou o chanceler brasileiro
Celso Amorim.

Essa opção nas relações exte-
riores deu maior relevância ao
Brasil no cenário internacional,
com o maior fluxo de negócios na
América Latina, além da aproxi-
mação com países africanos. Tal
destaque rendeu ao país o coman-
do da missão da ONU no Haiti e
papel importante na criação do
G-20 na OMC.

O Itamaraty explica que uma
das bases da política externa do go-

verno Lula era o fortalecimento do
Mercosul, com sua ampliação para
outros países - fato demonstrado
por meio da tentativa de integração
da Venezuela ao bloco, ainda sem
resultados concretos. Na prática, os
frutos estão vindo da aproximação
com a América Latina e o Caribe,
que renderam projeção interna-
cional, e com os países africanos.
Dados do Ministério das Relações
Exteriores indicam que o Brasil é
o país com maior quantidade de
embaixadas naquele continente.
O número saltou de 20 para 35 no
governo Lula. Já o fluxo comercial
com esses países ultrapassa a bar-
reira dos US$ 20 bilhões.

O diretor da consultoria Interac-
tion Times destaca também que, no



caso brasileiro, é observada a luta
principalmente pela liberaliza-
ção do setor agrícola via acordo na
OMC. "A valorização das negocia-
ções multilaterais em detrimento
dos acordos regionais foi uma das
grandes mudanças no governo
Lula. Os acordos da Área de Livre
Comércio das Américas (Alca) e até
mesmo o Tratado de Livre Comércio
do Mercosul com a União Européia
foram postos de lado para prioriza-
ção das negociações multilaterais
da OMC", diz Campos.

O especialista afirma ainda
que ocorreu uma expansão das
relações Sul-Sul, com o aumento
dos intercâmbios comerciais e
políticos e uma postura de maior
questionamento em relação aos

países desenvolvidos. O Ministério
das Relações Exteriores reitera que
não segue apenas uma linha de
ação nas relações internacionais,
mas reconhece que a atuação na
América do Sul será sempre a prio-
ridade, sem deixar de lado a Áfri-
ca. Além disso, serão elaboradas
novas ações para trabalhar com
países em desenvolvimento, in-
vestindo no BRICS (Brasil, Rússia,
índia, China e África do Sul) e no
IBAS (índia, Brasil e África do Sul).

No que se refere à integração
regional e expansão de parceiros
comerciais, é possível enxergar
um alinhamento entre a Ale-
manha e o Brasil. Os dois países
possuem forte participação inter-
nacional na defesa da paz, do de-

sarmamento e do meio ambiente.
O objetivo de ambos é unir forças
para pleitear junto com Japão e
índia a reforma do Conselho de
Segurança da ONU e garantir um
assento permanente por meio da
representação dos países do Sul.

Já no que se refere às relações
bilaterais comerciais, analistas
esperam que ocorra um aumento
da cooperação alemã ao proje-
to de energia nuclear brasileiro.
Campos, da Interaction Times,
lembra que o Brasil tem interesse
em novas usinas e o Complexo de
Angra possui tecnologia alemã.
"Outro ponto de cooperação é
a energia eólica, na qual a expe-
riência alemã pode ser adaptada
ao Brasil."
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