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Foi por meio de tragédias que o Brasil começou a prestar atenção nos "internacionais", 
categoria profissional em expansão entre os brasileiros. Os "internacionais" são os altos 
funcionários de organismos multilaterais em Genebra, Nova York ou em conflitos ao redor do 
mundo. Na prática, atuam como diplomatas, não representando o país, mas a comunidade de 
nações. Os refletores sobre essa categoria foram focados a partir da morte trágica, em 2003, 
do representante especial da Organização das Nações Unidas (ONU) no Iraque. Era Sérgio 
Vieira de Mello, pouco conhecido até então no Brasil. Na verdade, Vieira de Mello já era 
referência na burocracia internacional. Sua carreira na ONU o levou à busca da paz em 
conflitos nos quatro cantos do mundo, do Paquistão ao Timor Leste, dos Bálcãs ao Peru. 
Passou mais tempo em ação do que em confortáveis gabinetes em Nova York e Genebra. 
 
No mês passado, no terremoto no Haiti, uma das vítimas foi o vice-representante da ONU, 
Luiz Carlos de Souza. Era o brasileiro com mais alto posto na burocracia do organismo global, 
onde tinha entrado como jovem mensageiro (distribuidor de correio). 
 
Hoje, são poucos os altos funcionários internacionais de origem brasileira, mas todos têm 
qualidade indiscutível. Entre eles, estão Victor do Prado, na Organização Mundial do Comércio 
(OMC); Murilo Portugal, no Fundo Monetário Internacional (FMI); Eliana Cardoso, 
economista-chefe do Banco Mundial para o Sul da Ásia; Lucas Assunção, na Agência das 
Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad); Denise Coitinho, na 
Organização Mundial da Saúde (OMS); Fábio Leite, na União Internacional de 
Telecomunicações (UIT), José Graça Aranha, na Organização Mundial de Propriedade 
Intelectual (Ompi); Luiz Mello, na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE); Alexandre Addor, na Organização dos Estados Americanos (OEA), e Elisa Berenguer, 
na Secretaria Geral Ibero-americana. 
 
Apesar do protagonismo da diplomacia brasileira, o país não teve uma política de estímulo à 
contratação de brasileiros na burocracia multilateral, ao contrário de Alemanha, Canadá, 
Austrália e, agora, a China. Sem surpresa, as instituições internacionais têm sido dominadas 
por funcionários de países ricos, os maiores contribuintes financeiros. Isso os levou a agir 
quase como proprietários das entidades, o que se refletia nas regras e políticas impostas ao 
resto do mundo. 
 
Mas os brasileiros não são uma espécie em extinção e, sim, em expansão na burocracia 
multilateral. A virada na geopolítica global, com maior peso dos emergentes, leva Brasília a 
lutar não só por cargos de direção, que passam por eleição entre os países, como também 



por postos técnicos estratégicos. Para as próprias organizações, é bom ter mais brasileiros 
tanto para melhor entender o país quanto para fazer suas políticas mais bem explicadas e 
compreendidas no Brasil. 
 
No geral, os brasileiros em altos cargos têm sólida formação acadêmica, em boa parte 
completada no exterior. Têm facilidades de comunicação, o que vai além de dominar idiomas. 
Em razão da mistura brasileira de Bélgica e Índia (conforme a comparação do economista 
Edmar Bacha na década de 70), eles transitam facilmente entre o mundo desenvolvido e o 
em desenvolvimento, sendo capazes de entender tanto o ponto de vista dos EUA quanto dos 
africanos, por exemplo. 
 
Ser funcionário internacional assegura uma confortável vida de classe média. Não pagam 
impostos, e a escola ou a universidade dos filhos é bancada em 70% pelos organismos 
internacionais em qualquer lugar do mundo. Quem tem cargo equivalente a vice-diretor pode 
embolsar cerca de US$ 150 mil líquidos por ano. Em cargos médios a situação é diferente: 
uma "internacional" brasileira na OIT diz que metade do salário de US$ 8 mil mensal é para 
pagar aluguel. 
 
Normalmente, os brasileiros dizem que a motivação maior é a experiência internacional e 
estar no centro das decisões globais em certos momentos. Ou seja, não se focar só na 
estratégia nacional, mas numa visão global. "Vejo a governança global de perto", diz Victor 
do Prado, um dos que têm estado no "olho do furacão", como subchefe de gabinete do 
diretor-geral da OMC, Pascal Lamy. Diplomata de carreira, foi assessor econômico do ex-
ministro Luiz Felipe Lampreia, no Itamaraty, por quatro anos. Em 2002, servia na embaixada 
em Berlim quando decidiu candidatar-se a uma vaga na Divisão de Regras da OMC. Foi 
aprovado e tornou-se um dos maiores especialistas em antidumping e subsídios. 
 
Quando foi eleito, em 2005, Lamy pediu ao serviço de pessoal da OMC uma lista de 
funcionários com experiência em gabinete ministerial. Prado estava entre eles. O diretor-
geral fez duas entrevistas com ele. Perguntou sobre seu antigo trabalho no ministério, para 
quantos embaixadores em Genebra tinha liberdade para telefonar e até sobre seu tempo 
livre. Recomendações de Lampreia e do embaixador José Alfredo Graça Lima ajudaram. 
 
"Quando formei meu gabinete e recrutei os vice-diretores, queria uma equipe com 
diversidade geográfica, qualidades humanas, experiência técnica, atitudes politicas", conta 
Lamy. "Entre os candidatos que entrevistei, Victor se impôs como o número 2 do gabinete 
por esses critérios." Lamy elogia os diplomatas brasileiros "particularmente bem formados 
pelo Itamaraty, que tem longa tradição e referências numerosas e reconhecidas". 
 
Mas passar de diplomata, representando um país, para funcionário internacional a serviço das 
nações-membro gera outro perfil. "Como negociador do Brasil, você sabe quais são suas 
cartas e não conhece as cartas dos outros. Trabalhando na OMC, conheço normalmente as 
cartas de todo mundo. Só que não posso participar do jogo", comenta Prado. Mas ele pode 
"assoprar para algum parceiro jogar" e impulsionar uma negociação comercial em 
determinado momento. Indagado sobre até que ponto seu papel como funcionário ajudaria o 
Brasil, ele não hesitou: "Sou imparcial o quanto possível, e quando possível. Sou sempre 
brasileiro". 
 
Um dos momentos fortes que Prado testemunhou foi a reunião decisiva de ministros em julho 
de 2008, na última tentativa séria para concluir Doha, ocorrida em Genebra. Depois de 
quatro dias de prolongadas negociações, às 3h da manhã e todo mundo sem dormir e 
cansado, ficou claro quem era profissional de negociação. A americana Susan Schwab parecia 
descontrolada, já que não tinha margem para negociar e era cobrada a ceder. O indiano 
Kamal Nath se limitava a fazer jogo elétrico no celular. O europeu Peter Mandelson olhava o 
teto e tentava testar a paciência de Lamy. O brasileiro Celso Amorim, que tinha saído para 
descansar, soube administrar melhor o estresse na mesa de negociação. "Quem tem 
condicionamento físico se sai melhor, ainda mais se a negociação durar muito", avalia Prado, 
que, como Lamy, participa de corridas. 



 
Seu gabinete é colado ao de Lamy. De vez em quando, um visitante é surpreendido com o 
diretor-geral entrando pela porta interna. Falando quatro línguas - inglês, francês, alemão e 
espanhol-, Prado organiza desde reuniões, contata ministros, reflete estratégias, escreve 
discursos, é ponto de contato com a América Latina e resolve muitos problemas. 
 
Financeiramente, Prado avalia que receberia mais caso tivesse continuado a carreira no 
Itamaraty, considerando o auge profissional como embaixador. "Mas o importante é se o 
trabalho é interessante. Não importa onde." 
 
Na Unctad, a 500 metros da OMC, o economista Lucas Assunção acaba de assumir a diretoria 
de Comércio, Mudança Climática e Meio Ambiente. É o latino-americano com posto mais alto 
na entidade, após disputa com dois alemães. Como ocorre quando os cargos já são de 
diretoria, a influência política também pesa com a competência individual. O ministro das 
Relações Exteriores, Celso Amorim, teve que intervir e telefonar ao diretor-geral, Supachai 
Panitchpakdi, para obter o posto, segundo uma fonte do Itamaraty. 
 
Formado na PUC-Rio e em Berkeley (EUA), sua trajetória na burocracia internacional 
começou no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), em Brasília. 
Depois conseguiu um contrato em Nova York. Em 1990, tornou-se assistente-executivo do 
secretário da Conferência Rio-92, Maurice Strong. "Na Rio-92 o Brasil mostrou que não 
precisava ficar acuado na questão ambiental", diz Assunção. Na preparação do encontro de 
cúpula, acompanhou episódios inusitados, como o credenciamento, às pressas, do então 
senador democrata Al Gore como integrante de uma ONG - ele não conseguira ser incluído na 
delegação americana do governo de George Bush (o pai). Em 2007, Al Gore ganhou o Nobel 
da Paz por seu engajamento na área ambiental. 
 
Assunção também presenciou um estrago causado pela ciumeira entre altos funcionários. O 
então recém-empossado secretário-geral da ONU, o egípcio Boutros Boutros-Ghali, irritado 
com o prestígio de Strong, bloqueou uma demanda do Japão para seu primeiro-ministro fazer 
uma intervenção por vídeo, já que estava retido em Tóquio por causa de reunião no 
Parlamento. "Foi por causa dessa briga que a Agenda 21 recebeu ajuda minguada dos 
japoneses." Os japoneses tinham prometido US$ 5 bilhões para a Agenda 21, o programa da 
ONU para meio ambiente e desenvolvimento. Frustrados com a falta de visibilidade para seu 
chefe de governo, Tóquio cortou sua colaboração e o programa global começou com apenas 
US$ 1,5 bilhão de todos os países. 
 
Assunção se diz satisfeito com a experiência internacional, mas admite frustração: "Na minha 
geração, o Brasil nunca esteve tão bem como agora, e lamento não estar participando mais 
diretamente lá". E conclui, quase rindo: "Pode dizer que estou procurando emprego no 
Brasil". 
 
A presença de brasileiros nos quadros da OMS é um exemplo de como o Brasil se preparou 
para influenciar na política global do setor, conta Denise Coitinho, nutricionista formada em 
São Paulo e na Inglaterra, que trabalhou para a Unicef em Moçambique, foi professora da 
Universidade de Brasília (UnB), assessora do Ministério da Saúde e hoje está na OMS. Ela 
atribui ao ex-secretário de Saúde de São Paulo e mais tarde assessor do Ministério da Saúde, 
João Yunes, o mérito de ter preparado uma equipe para usar as brechas no sistema global e 
elevar a presença brasileira. Ele constatou que havia três grupos de países no sistema 
multilateral: os receptores de ajuda; os ricos doadores; e os países como o Brasil, que não 
precisavam de doação, tinham programas inovadores e podiam fazer a ligação entre os dois 
primeiros grupos. 
 
"Nós, no ministério, olhávamos internamente e ficávamos frustrados, achando que fazíamos 
pouco. Mas quando começamos a olhar para o mundo, vimos que estávamos avançados e 
tínhamos o que ensinar", diz Denise. "Esse foi o 'turning point' do Brasil na área de saúde no 
campo internacional." 
 



Programas brasileiros como o de tratamento de aids, merenda escolar e outros foram 
copiados. O resultado desse processo genuinamente brasileiro é que diferentes postos 
abertos no exterior foram ocupados por brasileiros qualificados da equipe de Yunes, todos 
passando por concurso internacional: Denise foi chefiar o Departamento de Nutrição da OMS. 
Paulo Teixeira foi comandar o programa mundial contra aids. Vera Costa e Silva chefiou o 
programa antitabaco. Jarbas Barbosa foi para a Organização Panamericana de Saúde dirigir a 
vigilância de epidemias. Jorge Bermudez chefia o Unitaid, programa lançado pelo Brasil e 
França para facilitar o acesso de populações de países pobres a remédios baratos contra aids, 
tuberculose e palidismo. "Todos viraram chefes, com capacidade de influência em políticas 
globais", diz. Teixeira e Vera voltaram para o Brasil por vontade própria. 
 
A atual equipe do Ministério da Saúde segue a trilha aberta com o mesmo empenho. Denise 
acaba de retornar, após dois anos de missão em Roma, onde montou com outras 
organizações globais o programa Reach, de combate à desnutrição em países pobres. 
 
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) também se inspirou em experiência brasileira, 
como o programa de erradicação do trabalho infantil. Um dos brasileiros que trabalham na 
entidade é Anita Amorim, filha de Celso Amorim. Formada em história na Unicamp e com 
mestrado em Paris, Anita começou na burocracia internacional aos 23 anos, na Unesco, com 
pequenos contratos. Foi para Nova York quando surgiu vaga na representação da Unesco. E 
passou a trabalhar na OIT em 2000. Coincidiu com a presença de Amorim como embaixador 
em Genebra, onde presidiu o Conselho de Administração da OIT. 
 
Em visita a Genebra, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou Anita de "madame Cartão 
Vermelho", em referência ao programa de combate ao trabalho infantil feito com a Federação 
Internacional de Futebol (Fifa). "Para entrar na OIT os testes são duríssimos", diz Pedro 
Américo Furtado de Oliveira, que começou na entidade em Brasília e hoje trabalha na sede 
em Genebra. "Ha poucos brasileiros como funcionários internacionais, mas o dinamismo deles 
é enorme no setor privado, trabalhando em multinacionais no exterior." 
 
Atualmente, um brasileiro disputa o cargo de administrador do céu. Bom, é quase isso. Cada 
pedaço do céu está dividido em posições orbitais. Cada país tem seu espaço para posicionar 
satélites. O gestor disso tudo é o diretor de Radiodifusão, da UIT. Fábio Leite, engenheiro de 
comunicações que já é vice-diretor e começou na Telebrás, teve a candidatura lançada pelo 
Brasil. Um francês e um canadense também estão na disputa por esse cargo estratégico, do 
qual depende a indústria de "wireless" que pesa US$ 50 bilhões por ano. 
 
"O Brasil já é o quinto maior usuário de celular, foi o primeiro a usar satélite doméstico", diz. 
"Sou funcionário internacional, mas ter este posto ajudará o Brasil, porque pode melhorar a 
compreensão sobre o tratado de satélites, por exemplo." Um erro em um só projeto de 
lançamento, na órbita errada e sendo recusado na UIT, pode causar prejuízo de US$ 300 
milhões. Leite vê chances de ganhar ainda mais com a mobilização da diplomacia brasileira, 
que já começou. 
 
Alguns "internacionais" começaram a carreira fora, mas foi um retorno temporário ao Brasil 
que lhes impulsionou na burocracia multilateral. José Graça Aranha era funcionário na Ompi, 
entidade que regulamenta a produção, distribuição e uso de tecnologia e do conhecimento no 
planeta até ser recrutado pelo governo Fernando Henrique para dirigir o Instituto Nacional de 
Propriedade Intelectual. Ao retornar à Ompi, obteve cargo melhor e acabou sendo candidato 
brasileiro ao posto de diretor. Perdeu por um voto para o candidato australiano. O país foi 
recompensado com a instalação, no Rio, do escritório regional para a América Latina. O 
diretor tem salário suíço e vive no Rio. "O duro é quando saio do Rio com 40 graus e 
desembarco em Genebra, com 9 graus negativos, para reunião", diz. "Minha mulher acha que 
ganho pouco." 
 
A economista Edna dos Santos, da Unctad, é a brasileira mais antiga na cena multilateral em 
Genebra. Então funcionária da Vale, fazia mestrado em Paris quando foi visitar a Unctad. No 
mesmo dia recebeu convite para concorrer a uma vaga de economista no departamento de 



minérios, porque tinha o perfil exato de especialista originário de país em desenvolvimento. 
Está em Genebra há 28 anos e já visitou 80 países. Não esquece visita oficial a Roma 
acompanhando o então secretário-geral da Unctad, Rubens Ricupero. Todo mundo no carro 
oficial ficou de cabelo em pé vendo os batedores da polícia italiana abrindo caminho em Roma 
em velocidade de Fórmula-1. 
 
Os "internacionais" também se casam, às vezes, entre eles. Edna conheceu o ex-marido, um 
holandês, durante reunião do Comitê de Aço. Ela representava a Unctad, ele, a OCDE. Ela 
vivia em Genebra, ele, em Paris. Edna é diretora do Programa de Economia Criativa, um dos 
mais promissores da Unctad, e seu namorado atual é um artista romeno. 
 
"O Brasil, com certeza, precisa ter uma política mais ativa para apoiar os funcionários 
brasileiros", diz Edna. Hoje, de 40 mil pessoas com contrato de trabalho na ONU, apenas 157 
são brasileiros, menos que Argentina (194), Chile (376), Egito (218), China (435) e Rússia 
(666). 
 
O país está na disputa pela direção do orgão da ONU que se ocupa do combate às drogas e 
crimes, com sede em Viena. Pedro Abramovay, secretário de Assuntos Legislativos do 
Ministério da Justiça, é candidato contra o atual ocupante do posto, o italiano Antonio Costa. 
Os dois se movimentam em busca de apoio, mas nao há eleição. A escolha será do 
secretário-geral, Ban Ki-moon, porque o escolhido vai também representá-lo na cena 
multilateral em Viena. Para Abramovay, ganhar o posto fará o Brasil, que sempre foi vidraça, 
passar a ser vitrine na área. "É o reconhecimento da política brasileira de segurança pública, 
de combate às drogas e à corrupção." 
 
Até agora, o governo Lula perdeu todas as grandes disputas por direção de orgãos 
multilaterais: na OMC, no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), na UIT e na 
Ompi. 
 
Outra categoria de "internacionais" é de diplomatas indicados pelo Brasil para ocupar postos 
informalmente reservados ao país, "algo que tende a ocorrer mais, como país grande e ativo 
na cena global. Na OEA, em Washington, o Brasil ocupa a Segurança Multidimensional, por 
meio do embaixador Alexandre Addor, que serviu em Moscou, Luanda, Chicago e Brasília. 
Fazem parte de sua secretaria áreas que cuidam de drogas, terrorismo e segurança pública. 
A visão da OEA é de que as chamadas novas ameaças à estabilidade e segurança estão nos 
campos econômico (pobreza extrema, desemprego, instabilidade financeira), social (exclusão 
e desesperança), político (falta de confiança nas instituições democráticas), de saúde pública 
(endemias, pandemias) e desastres naturais. Adder comanda as tentativas de cooperação 
regional. 
 
Também nessa categoria está Maria Elisa Berenguer, secretária-adjunta da Secretaria Geral 
Ibero-americana (Segip), em Madri, organismo de apoio à Conferência Ibero-americana e à 
cúpula de chefes de Estado e de governo dos 22 países integrantes. Maria Elisa volta à 
diplomacia bilateral, como futura embaixadora brasileira em Israel. Mas não esconde o 
entusiasmo com o multilateralismo. "O Brasil está em alta na geopolítica global e há 
demanda crescente para ocupar um papel maior", diz ela. "O brasileiro se critica, mas nossa 
diversidade cultural ajuda barbaramente [a atuar na cena global]." 
 
Mas os "internacionais", mesmo com o jogo de cintura tropical, enfrentam choques culturais. 
Leite, da UIT, viu uma amizade com o vizinho suíço ser envenenada por briga sobre uma 
cerca entre as duas residências, que acabou chegando à Justiça. Do ponto de vista pessoal, 
outra dificuldade é que as famílias ficam "mais voláteis". A filha de Leite saiu pequena do 
Brasil, tornou-se suíça, foi estudar no Canadá e resolveu ficar. "Para os filhos, é bom, mas 
para os pais é um desenraizamento." 
 
Denise Coitinho complementa. Diz que "a rotação é parte do sistema, todos sabem que 
podem ser transferidos, estar hoje aqui e amanhã no outro lado do mundo". E funcionário 



internacional precisa estar sempre disponível para viajar a qualquer lugar do mundo com 
todos os riscos que isso traz, como mostram as tragédias com Vieira de Mello e Costa. 
 

 
 
Carioca é o terceiro mais importante no FMI 
Alex Ribeiro 
 
Com uma longa carreira no governo brasileiro e em organismos multilaterais, o advogado e 
economista carioca Murilo Portugal tornou-se um especialista em dizer coisas pouco 
agradáveis para os políticos. Como secretário do Tesouro na efetivação do Plano Real, em 
1994, dizia não aos pedidos de aumento de gastos públicos. Agora, no terceiro mais 
importante cargo no Fundo Monetário Internacional (FMI), sugere a presidentes e primeiros-
ministros que apertem os cintos e façam dolorosas reformas econômicas. 
 
Em fins de 1998, porém, quem estava em dificuldades era o Brasil, em meio à crise asiática e 
à moratória russa. Portugal, recém-apontado representante do Brasil no FMI, assumiu a 
ingrata missão de negociar um pacote de socorro de US$ 41,5 bilhões. "Foi uma negociação 
muito difícil. Eles queriam que o Brasil não desvalorizasse o real", lembra Portugal. 
"Conseguimos fechar o pacote, mas tivemos que desvalorizar." 
 
Portugal, de 61 anos, subiu por mérito próprio, sem ajuda nenhuma do governo, à posição 
mais importante no FMI a que alguém vindo de um país emergente pode chegar. É o 
brasileiro com maior destaque num organismo multilateral. O cargo de diretor-geral, topo na 
hierarquia, é tradicionalmente reservado a um europeu e, hoje, está sendo ocupado pelo 
francês Dominique Strauss-Kahn. O segundo posto, diretor-gerente, fica sempre com os 
americanos, e hoje o seu titular é o banqueiro John Lipsky, do JP Morgan. 
 
Portugal recebeu em 2006 um convite do então diretor-geral do FMI, o espanhol Rodrigo de 
Rato, para substituir o mexicano Agustin Carstens. A relação profissional de Portugal com 
Rato foi determinante. Entre 1998 e 2005, Portugal foi o representante brasileiro no FMI, e 
Rato o conheceu de perto. 
 
Portugal acompanha as relações de 80 países com o FMI, incluindo 18 economias na Europa, 
21 na América Latina e no Caribe, 21 na África e 11 na Ásia e o restante na Oceania. Nessa 
longa lista, está, por exemplo, a pequena, mas cheia de problemas, Islândia, talvez o país 
que mais sofreu nessa crise financeira internacional. Portugal passa pelo menos um terço de 
seu tempo viajando no exterior. Na sede do FMI, aprova os relatórios do chamado artigo 4º 
dos países que acompanha. Nesses documentos, os técnicos do organismos fazem um amplo 
diagnóstico de cada economia, propõem reformas e conclamam países a pôr contas fiscais 
em ordem e bancos centrais a prestar mais atenção nos juros baixos. 
 
Advogado e economista formado pela Universidade Federal Fluminense e mestre pelas 
Universidades de Cambridge e Manchester, Portugal tem uma carreira de três décadas no 
governo, começando no Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea). Saiu do Tesouro 
em 1996 e mudou-se para Washington, onde se tornou representante brasileiro do Banco 
Mundial. 
 
Com a crise asiática e russa, acumulou a representação brasileira no FMI. Tinha diante de si a 
tarefa nada fácil de substituir o economista Alexandre Kafka, então com 82 anos, 
respeitadíssimo dentro do organismo depois de mais de 30 anos de serviço. "Ele era uma 
legenda por aqui", diz sobre Kafka, que já morreu. 
 
Portugal voltou para o Brasil em 2005 para tornar-se secretário-executivo do Ministério da 
Fazenda, na gestão de Antonio Palocci. A escolha não foi muito bem-vista pelos petistas mais 
radicais, que indentificavam Portugal com o Plano Real e o governo FHC. Quando Palocci caiu, 
em virtude do escândalo da quebra do sigilo bancário do caseiro Francenildo Santos Costa, 



deixou o cargo. Portugal até ensaiou ir para a iniciativa privada. "Tinha alguns convites", 
relata. "Mas aí o Rato me chamou. Minha carreira sempre foi no governo."  
 
Fonte: Eu & fim de semana, São Paulo, ano 10, n. 485, p. 8-13, 5, 6 e 7 fev. 2010. 
 


