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Luiz Inácio Lula da Silva se prepa-
ra para fazer a sua despedida dos
palcos internacionais como presi-
dente do Brasil nos dias 11 e 12 de
novembro, em Seul, capital da
Coreia do Sul. No seu último en-
contro do G20 — grupo que reúne
os líderes das principais econo-
mias desenvolvidas e emergentes
— Lula fará um apelo derradeiro
em favor da retomada de nego-
ciações visando à abertura do co-
mércio global. A diplomacia bra-
sileira vai insistir na superação do
impasse na Rodada Doha, da Or-
ganização Mundial do Comércio
(OMC), parada há quase dez anos.

Outro tema que será tratado
pelo último discurso de política
externa da Era Lula será a cres-
cente concorrência cambial dos
países, visando proteger suas
balanças comerciais. Em 2008,
durante a deflagração da crise fi-

nanceira mundial, o G20 se con-
solidou como coordenador da
reação internacional, garantindo
mais dinheiro para o Fundo Mo-
netário Internacional (FMI). No
entanto, “Lula não conseguiu fa-
zer o G20 ressuscitar Doha”, co-
menta Amado Luiz Cervo, pro-
fessor da Universidade de Brasí-
lia (UnB). A tarefa, sublinha, está
nas mãos do próximo governo.

Foi com essa preocupação que
o ministro das Relações Exterio-
res, Celso Amorim, e o diretor da
OMC, Pascal Lamy, conversaram
mês passado. Com a gradual perda
de credibilidade, a diretoria da
OMC está encarando a reunião de
cúpula em Seul como decisiva. Os
especialistas apontam como prin-
cipal desafio convencer o presi-
dente americano Barack Obama a
voltar à mesa de negociações. A
Casa Branca resiste em fazer con-
cessões e exige corte de tarifas de
importação dos maiores emer-
gentes (China, Brasil e Índia).

A reforma das leis do comér-
cio para beneficiar exportadores
brasileiros era uma das maiores
apostas de Lula no plano inter-
nacional ao longo de oito anos.
Agora a tarefa será delegada por
ele ao próximo governo. Repre-
sentando 85% da economia,
80% do comércio e 66% da po-
pulação mundiais, o G20 se con-
sagrou como foro influente e no
qual o presidente brasileiro se
tornou líder prestigiado. “A di-
plomacia brasileira não avançou
na negociação comercial entre
blocos econômicos, mas assistiu
a uma internacionalização da
economia do país, com investi-
mentos externos de empresas
nacionais alcançando R$ 200 bi-
lhões até 2018”, observou Cervo.

Compra dos caças
Uma questão que Lula deverá de-
cidir em breve é a compra dos 36
aviões de caça da licitação inter-
nacional da Força Aérea Brasileira

(FAB). Adiada várias vezes nos úl-
timos 12 anos, a escolha do forne-
cedor envolveu no governo atual
questões de sua diplomacia que
vão muito além do tema seguran-
ça das fronteiras. A aliança estra-
tégica com a França, que passa
pelo reaparelhamento das Forças
Armadas do Brasil, tem como alvo
angariar apoio político para a
conquista de um assento perma-
nente no Conselho de Segurança
das Nações Unidas (ONU).

Tendo as aeronaves Rafale, da
francesa Dassault, como favori-
tas, Paris aguarda ansiosa pelo
anúncio de Lula. A expectativa
original, segundo fontes diplo-
máticas, era de que o martelo se-
ria batido logo após o segundo
turno das eleições. Mas o minis-
tro da Defesa, Nelson Jobim, dis-
se esta semana que o presidente
deve submeter em novembro ao
seu sucessor ou sucessora a sua
escolha entre um dos três mode-
los concorrentes. ■

A batalha inacabada da
política externa brasileira
Lula deixa para o próximo governo o desafio de continuar brigando pela abertura do comércio mundial

Líder brasileiro
fará seu último
discurso no palco
mundial no início
de novembro.
Em Seul, Lula
tentará convencer
os demais
mandatários
a retomar as
negociações da
Rodada de Doha

Lula durante encontro do G20:
presidente brasileiro se tornou um dos
líderes mais prestigiados do grupo

John Moore/AFP
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Vazamento tóxico atinge o rio Danúbio
Equipes tentavam diluir o vazamento para proteger o importante corredor
fluvial da Europa. Trata-se de lodo tóxico vermelho de uma usina de
alumina a oeste da Hungria que chegou ao rio ontem. Tibor Dobson,
porta-voz das equipes húngaras de combate a desastres, disse
que haviam chegado relatos sobre mortes de peixes nos rios Raba
e Mosoni-Danúbio, afetados anteriormente. No rio Marcal,
menor e que foi atingido primeiro, todos os peixes teriam morrido.

Reuters
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Especialistas descartam tese de ruptura
Governo Lula teria promovido
apenas uma mudança de ênfase
do Itamaraty em relação ao
governo Fernando Henrique

O maior engajamento do Brasil
na cena internacional durante os
dois mandatos do Luiz Inácio
Lula da Silva (2003-2010) é visto
como reflexos da personalidade
do presidente e do crescimento
do país. Sérgio Gil Marques, pro-
fessor de relações internacionais
das Faculdades Integradas Rio
Branco (SP), vê apenas “mu-
danças de ênfase” entre posicio-
namentos do Itamaraty nos anos
Lula em relação ao governo an-
terior, de Fernando Henrique
Cardoso (PSDB). Ele não acredi-
ta que houve uma ruptura da
política externa.

Considerada uma das melho-

res escolas diplomáticas do
mundo, o Instituto Rio Branco,
vinculado ao Ministério das Re-
lações Exteriores, tem como
marcas a prudência e a habilida-
de dos profissionais que forma.

Marques enxerga em lances
polêmicos como a defesa do pro-
grama nuclear do Irã e o asilo
dado ao presidente deposto de
Honduras, Manuel Zelaya, pos-
turas históricas do país. Mesmo a
maior aproximação com países
africanos, inclusive de ditaduras
antigas, representaria apenas a
retomada de uma lógica tercei-
ro-mundista e de desalinha-
mento dos anos 1960, conduzida
pelos governos de Jânio Quadros
e João Goulart. “A turma que
hoje comanda o ministério foi
formada naquela época”, subli-
nha. O professor discorda da

ideia de que o Itamaraty tem um
“pensamento monolítico”. A
prova disso são correntes defen-
didas abertamente por seus
membros e pelo governo. No caso
da defesa intransigente do gover-
no cubano, apesar das críticas
por atentados aos direitos huma-
nos, haveria, segundo Amado
Luiz Cervo, professor de relações
internacionais da Universidade
de Brasília (UnB), apenas “con-
cessões de Lula às afinidades
ideológicas de setores do PT”.

Segundo revelou ao BRASIL
ECONÔMICO um importante em-
baixador em Brasília, a aproxi-
mação de Lula com o polêmico
presidente Mahmoud Ahmadi-
nejad deixou a imagem do presi-
dente e do Brasil desgastadas no
plano internacional, mesmo de-
pois do capital político excepcio-

nal conquistado nos últimos
anos. “Algumas reações negati-
vas foram até fortes”, comentou
o diplomata, ressaltando que fi-
caram preservadas as relações
entre Brasil e países com os quais
partilham interesses estratégicos.

A busca obsessiva para ser
um dos principais atores da
cena global levou o governo a
ampliar o número de embaixa-
das no mundo - no governo Lula
o Itamaraty abriu 68 embaixa-
das e consulado. O governo tra-
balhou também para investir
em ações humanitárias e a bus-
car maior influência em orga-
nismos multilaterais. “Mas ao
tentar ser amigo de todos, in-
clusive ditadores, Lula acabou
desagradando alguns. E não é
possível agradar a todos”, co-
menta Marques. ■ S.R.

“Ao tentar ser amigo
de todos, inclusive
de ditadores, Lula
acabou desagradando
alguns. E não é possível
agradar a todos

Sérgio Gil Marques,
professor de relações

internacionais das Faculdades
Integradas Rio Branco
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