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Apolítica externa do governo
Lula tem se caracterizado pe-
lo absoluto desprezo aos di-
reitos humanos. Segundo o
ministro Celso Amorim, o
que importa são os negócios.

Foi assim que justificou a visita à Guiné
Equatorial, governada por um tirano há
mais de três décadas. Da mesma forma que
fechou os olhos aos ataques às liberdades
democráticas que ocorre de forma sistemá-
tica na Venezuela.

Para o Itamaraty, eleições livres, defesa
das liberdades democráticas, alternância
do poder, respeito às minorias nacionais,
tudo isso é absolutamente irrelevante, “coi-
sa de poeta”. De acordo com Amorim, uma
potência mundial não tem princípios, só in-
teresses. Esta diplomacia sonha transfor-
mar o Brasil em um país com presença
mundial e agindo conforme as regras do jo-
go estabelecidas nos últimos dois séculos.
Daí que não seria exagero imaginar até a re-
tomada do programa de construção da
bomba atômica, adotando velhos argumen-
tos, como o de que não é “democrático”, co-
mo disse o presidente Lula, que somente al-
guns países tenham acesso ao domínio
completo da tecnologia nuclear.

Isto pode explicar a leniência da diploma-
cia quando teve de enfrentar nos fóruns in-
ternacionais as questões relacionadas aos
direitos humanos. O Brasil não apoiou as
pressões contra o governo do Sudão que
pratica há anos, na região de Darfur, um
verdadeiro genocídio. Silenciou. Em outros
momentos, apoiou entusiasticamente dita-
duras e racistas, como as ironias de péssi-
mo gosto em relação aos presos políticos
cubanos ou a sustentação de um candidato
à direção da Unesco, o egípcio Faruk Hos-
ni, que é um conhecido defensor do antisse-
mitismo. E, nos últimos dias, quando Lula
considerou “uma avacalhação” interceder
junto ao governo iraniano para salvar da
morte por lapidação a iraniana Sakineh
Ashtiani – para, posteriormente, fazer um
pedido envergonhado de concessão de asi-
lo, algo absolutamente descabido.

Nada mais antibrasileiro do que a defesa
do racismo e do ódio entre as raças. Uma
das conquistas históricas do Brasil são a
mestiçagem e o enfrentamento do racis-
mo. Depois de tantos percalços, a democra-
cia se consolidou. E um país com a nossa
história não pode desprezar estes triunfos.
Mas a política externa lulista não dá a míni-
ma importância. Não considera a democra-
cia um valor universal. Assumiu, como se
fosse um prato recém-preparado, o requen-
tado discurso terceiromundista. E pior: em
um mundo multipolarizado.

O Brasil deve deixar de contemporizar
com governos que violam as leis internacio-
nais, ignoram os contratos e desprezam a
democracia. Não pode achar que valores
históricos devam ser trocados por merca-
dorias. Princípios não são commodities. O
nosso compromisso é com os povos e não
com ditadores. Não é ingenuidade estabele-
cer uma política de princípios. Pelo contrá-
rio. Temos de romper com a hipocrisia de
que o mundo sempre foi assim, que as po-
tências têm interesses e não amigos.

O Brasil tem neste momento uma opor-
tunidade histórica. Pode aliar o dinamis-
mo econômico, a experiência da convivên-
cia de diferenças raças e religiões, a uma
política externa que tenha princípios de-
mocráticos. Seria bom que o Itamaraty vol-
tasse a ler o Barão do Rio Branco. A 1º de
dezembro de 1902, depois de um quarto
de século longe do País, pouco antes de as-
sumir o ministério, a convite do presiden-
te Rodrigues Alves, Rio Branco lembrou
que prestou inúmeros serviços ao País
mas o fez “porque defendia causas que
não eram de uma parcialidade política,
mas sim da nação inteira.”

E concluiu: “Não venho servir a um par-
tido político, venho servir ao Brasil.”
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A valiar os rumos da política co-
mercial do sucessor de Lula re-
quer análise do que foi a políti-
ca comercial brasileira nos últi-
mos oito anos e a partir daí con-
siderar os cenários básicos de

continuidade ou ruptura, dependendo da vi-
tória de Dilma Rousseff ou de José Serra.

Até mesmo os mais entusiastas defenso-
res da política externa patrocinada pelo
triunvirato Garcia–Amorim–Guimarães te-
rão dificuldade em listar iniciativas de políti-
ca comercial que tenham tido real relevância
nos dois mandatos do presidente Lula. A pre-
dominância dos objetivos estritamente polí-
ticos na agenda de política externa foi mar-
cante. Só as fracassadas negociações multila-
terais na OMC caracterizaram exceção im-
portante. Mesmo assim, a sua prioridade na
agenda do Itamaraty decorreu em boa medi-
da de argumentos políticos relacionados à
posição proeminente do Brasil na coalizão
do G-20 a partir do fracasso da reunião de
Cancún, em 2003.

No mais, o que se viu foi o enterro da AL-
CA depois de longa agonia, já iniciada no
governo Fernando Henrique Cardoso, e
uma postura de protelação sistemática de
qualquer solução durável das inúmeras difi-
culdades de implementação de um Merco-
sul para valer. No colapso da ALCA, o gover-
no quase que fez questão de proclamar pre-
maturamente a sua aversão a uma iniciativa
de integração hemisférica que incluísse os
EUA. E, no entanto, parecia óbvio que a AL-
CA não poderia prosperar sem que houvesse
disposição política do governo dos EUA
quanto a concessões agrícolas, especialmen-
te ao Mercosul.

As “alianças estratégicas” com as grandes
economias em desenvolvimento restringi-
ram-se a juras de cooperação política. As pre-
ferências negociadas com Índia e África do
Sul retratam bem a mediocridade das ambi-
ções de liberalização comercial.

A escolha da França como “parceiro estra-
tégico” desenvolvido, manifestação indireta
das reticências em relação aos EUA, não teve
implicações práticas em fazer avançar as ne-
gociações comerciais estagnadas com a
União Europeia. De fato, vista de Paris, a par-
ceria estratégica parece ganhar proeminên-
cia quando se trata de vender caças e ficar
inativa quando se trata de fazer concessões
agrícolas relevantes.

A posição do Brasil foi ativa e construtiva
nas negociações da Organização Mundial
do Comércio que atolaram em 2008. Foi
talvez o único bom momento da política
externa brasileira desde 2003. Mas mos-
trou-se inviável manter a coesão do G-20.

O Itamaraty, entusiasmado com a lideran-
ça brasileira, e com o olho no almejado Con-
selho Permanente da ONU, subestimou as
diferenças entre os interesses comerciais
do Brasil, produtor agrícola eficiente, e os
da China e da Índia. O G-20 foi bom de blo-
queio, mas ruim de ataque. Enquanto o Bra-
sil pensava em G-20, China e Índia pensa-
vam em G-33 e G-90, coalizões comprometi-
das com o protecionismo agrícola.

E a política comercial de Dilma e Serra?
Nada indica que a eleição de Dilma possa
significar ruptura relevante em relação à sua
herança. Grandes negociações comerciais bi-
laterais ou multilaterais parecem imprová-
veis. Nas negociações na OMC, o Brasil mos-
trou pouca disposição em reduzir significati-
vamente as suas tarifas sobre produtos in-
dustriais.

Dada a reciprocidade que caracteriza as
negociações na OMC, o espaço para redução
do protecionismo agrícola, demanda princi-
pal brasileira, foi restrito pelas limitações
das ofertas tarifárias industriais das econo-
mias em desenvolvimento.

Há indícios claros de recrudescimento do
protecionismo no Brasil como, por exem-
plo, a provisão extremamente generosa de
crédito público subsidiado e o tratamento
preferencial de provedores nacionais nas li-
citações públicas. A nostalgia protecionista

sugere que a escassa margem de manobra
nas negociações comerciais poderá ter sido
ainda mais reduzida. A ênfase da candidata
na defesa da participação ativa do Estado na
provisão de bens e serviços agrava este qua-
dro. A mixórdia do Mercosul não parece
preocupá-la. Por outro lado, alguns de seus
comentários têm indicado ser bastante im-
provável uma reversão da postura antiameri-
cana que caracteriza a diplomacia do atual
governo (a despeito de desmentidos meio
perfunctórios). No melhor dos casos, mais
do mesmo?

José Serra tem feito críticas à política ex-
terna de Lula e demonstrado preocupação
em perseguir substância em lugar de forma.
Fez críticas também à postura do Brasil em
relação ao Irã e – provavelmente menos ra-
zoáveis – à Bolívia. Tem insistido na necessi-
dade de uma política comercial “agressiva”,
sem detalhar quais seriam os alvos preferen-
ciais das possíveis iniciativas brasileiras.

Sua insatisfação com o estado de coisas
quanto ao Mercosul é conhecida. Acredita, e
tem razão, que são custosas as limitações
impostas por parceiros do Mercosul, e espe-
cialmente a Argentina, a possíveis iniciati-
vas brasileiras de celebração de acordos co-
merciais bilaterais.

O que não está elucidado é se José Serra,
como presidente, realmente renegará seus
entusiasmos protecionistas e se realmente
acredita que “um libera de um lado, outro de
outro; num acordo bem feito os dois saem
ganhando” .

A política comercial que melhor serviria
aos interesses nacionais deveria estar calca-
da na simultânea redução do protecionis-
mo no Brasil e nos seus parceiros comer-
ciais através de acordos bilaterais e no âm-
bito da OMC. Deveria ser combinada à ma-
ciça renovação da infra-estrutura e a políti-
cas efetivas de inovação tecnológica e edu-
cacionais que melhorem a capacidade com-
petitiva brasileira. Os dois candidatos pare-
cem longe desse programa. Dilma mais lon-
ge do que Serra.
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