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LE MONDE DIPLOMATIQUE BRASIL
- Qual é o balanço desses quase oito
anos de política externa?

MARCO AURÉLIO GARCIA - O êxito
que nós tivemos em matéria de política
externa se expressa hoje numa forte
projeção do Brasil no mundo, que foi
dado essencialmente pelas grandes
transformações que nós tivemos inter-
namente porque não só elas foram iné-
ditas no caso brasileiro, mas, de certa
maneira, foram também inéditas, ou
quase inéditas, no mundo. Crescer
com distribuição de renda, com estabi-
lidade macroeconômica, com redução
da vulnerabilidade externa e com de-
mocracia, não é pouca coisa. Por outro
lado, incorporamos o contexto mun-
dial como um elemento essencial para
o país. A política externa do Brasil não
pode ser simplesmente entendida co-
mo um mecanismo de projeção do
Brasil no mundo, ela é um elemento
substancial do próprio projeto nacio-
nal brasileiro. Nós não podemos nos
pensar fora do mundo, fora da região.

Vivemos num mundo em transi-
ção, uma transição longa, e o desfecho
não é totalmente previsível a julgar
pelas transformações que o mundo
passou desde os anos 1990. Fortalece-
se a perspectiva de que devemos cons-
truir um mundo dominado por valo-
res multilaterais. E nós acreditamos
que este multilateralismo, ele se tra-
duzirá também na constituição de um
mundo multipolar.

Fizemos a aposta de desenvolver
um processo de integração regional.
Hoje, a América do Sul ocupa um lugar
privilegiado no mundo e talvez ela pró-
pria não tenha consciência perfeita
disso. Temos as maiores reservas de
energia do mundo: petróleo, gás, car-
vão, potencial hidroelétrico, biocom-
bustíveis, energia nuclear, eólica, solar
etc. E o mundo demandará cada vez
mais energia. Temos grandes recursos
de alimentação, e recursos que não são
mais resultantes daquele tipo de pro-
dução primária, exportadora, do pas-
sado. Nossa agricultura tem alta pro-
dutividade, que não existiria sem
pesquisa científica, tecnológica etc. Te-
mos grandes reservas de minério, que
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obviamente serão importantes para
qualquer etapa da humanidade, mas
particularmente para essa onde está
havendo certas zonas de crescimento
industrial muito forte. E nós já temos
poios industriais significativos, alguns
de ponta. É claro que vamos ter que en-
fatizar muito mais políticas industriais
locais, nacionais e regionais.

Mas temos também outros trun-
fos, mudanças sociais que estão ocor-
rendo praticamente em todos os paí-
ses, que propiciaram a inclusão de
dezenas de milhões de pessoas à con-
dição de produtores e consumidores.
A região se transformou num grande
mercado e num grande polo produtor.
São quase 400 milhões de sul-ameri-
canos, uma população com traços de
homogeneidade muito maiores do
que em outras regiões do mundo.

Quais são os problemas? Temos
baixo nível de integração. A integra-
ção que tínhamos anteriormente era
uma integração centralmente comer-
cial. Mercosul, Comunidade Andina
etc. E essa integração essencialmente
comercial, ainda que ela seja impor-
tante - os dados de comércio exterior
brasileiro e da região atestam isso - ela
tem dificuldades, tendo em vista que
o confronto de uma economia como a
brasileira com outras economias de
menor escala pode aprofundar assi-
metrias entre o Brasil e outros países.
Nós temos que pensar num tipo de in-
tegração que transcenda o aspecto
puramente comercial e que vá em ou-
tra direção.

Nós temos um baixíssimo nível
de integração física. Por incrível que
pareça, agora, nesse fim dos oito anos
do governo Lula, passamos a ter as
primeiras conexões Atlântico - Pací-
fico. Vamos inaugurar a Transoceâ-
nica lá com o Peru. Agora em outubro
devemos inaugurar essa estrada
Iquique - Santos, passando pela Bolí-
via. Há também projetos muito con-
sistentes, como a ligação Porto Alegre
e Coquimbo, que vai implicar em
um grande túnel na Argentina. Se-
rão caminhos de integração muito
importantes, que vão diminuir con-
sideravelmente o custo das nossas
exportações e vão provocar também
uma maior inter-relação dos nossos
países. A simples ponte que nós fize-
mos no Peru mudou o perfil da rela-
ção Peru - Brasil e fez com que nós
fossemos obrigados, inclusive, a
aprofundar certas concessões im-
portantes no que diz respeito ao do-
mínio comercial propriamente dito.
Por que os habitantes de Manaus têm
que importar verduras de São Paulo
quando eles podem importar do Peru
por um preço muito mais barato? Es-
sa integração vai favorecer também
uma maior internalização dos nossos
países, que são muito concentrados
na faixa litorânea.

A região está crescendo e vai pre-
cisar de um planejamento estratégi-
co em matéria de energia. Nós cons-
tatamos um grande paradoxo, a
região tem as maiores reservas ener-

géticas do mundo, mas tem apagão na
Argentina, no Uruguai, no Chile, no Pa-
raguai, na Venezuela. Em toda parte tem
apagão. Então, o que é que precisamos?
Nós precisamos estabelecer uma gran-
de rede energética para podermos po-
tencializar essa capacidade num perío-
do em que as taxas de crescimento
devem ser muito elevadas. Aqui no Bra-
sil está se falando de 7,5% ou 8%, na Ar-
gentina as cifras não são muito diferen-
tes, no Uruguai também. E não tem
sentido que os países promovam este
crescimento de forma isolada.

Para enfrentarmos o tema das assi-
metrias precisamos ter políticas produ-
tivas comuns, de integração. Políticas
agrícolas e políticas industriais. Isso, nós
estamos fazendo como uma experiência
piloto - e os argentinos também estão
participando - no caso da Venezuela.

A Venezuela é um país extraordiná-
rio, é um país com grandes riquezas mi-
nerais, petróleo, no entanto, há muitas
décadas ela exporta petróleo e importa
alface, tomate, ovos, frango. O que era
muito funcional, tendo em vista o tipo de
classe dominante que tinha lá. E criou,
inclusive, uma burguesia importadora,
também elitista, feliz da vida com isso. A
conversão dessa economia petroleira em
uma economia mais complexa, ela pode
ser feita porque a Venezuela tem um
mercado interno de 28 milhões de pes-
soas. A Venezuela ocupa um lugar im-
portante na área andina, ela pode se li-
gar a todos os mercados adjacentes, e
pode suprir uma série de demandas da
região. Então, nós começamos a fazer
um trabalho de integração com os vene-
zuelanos, abrimos um escritório da Em-
brapa lá e um escritório da Agência Bra-
sileira do Desenvolvimento Industrial,
ABDI, para desenvolver projetos agríco-
las, produzir. O que eles querem? Garan-
tir a sua segurança alimentar e também
produzir uma série de insumos, de ma-
nufaturas, que não tem sentido que eles
importem, além de itens ligados à pró-
pria produção petrolífera etc.

Nós demos uma importância muito
grande à construção da linha de trans-
missão entre Itaipu e Assunción por-
que achamos que, concluída essa li-
nha, Assunción pode se transformar
num grande polo industrial que vai
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atrair o investimento brasileiro. Já
tem uma fábrica de cimento que se
estabeleceu lá e tem uma série de in-
vestidores que já estão de olho para
investir lá. Isso muda o perfil.

Outro item é a integração financei-
ra. Eu tinha um entusiasmo muito
grande com a possibilidade de que nós
pudéssemos acelerar uma integração
financeira. Hoje eu acho que é uma
coisa mais complexa. Partes dessa in-
tegração financeira já estão se reali-
zando e podem se realizar no curto
prazo. Outras, não. Por exemplo, moe-
da comum, eu acho muito difícil. O
Banco Central comum, acho muito di-
fícil e a experiência europeia agora es-
tá nos mostrando isso. Mas pudemos
avançar em várias coisas e temos que
implementar mais fortemente o Banco
do Sul. Ainda que hoje o problema não
seja tanto um problema de recursos.
Há recursos. O problema é muito mais
um problema de garantias. O BNDES
pode perfeitamente alavancar muito
mais as empresas brasileiras e até ou-
tras empresas não brasileiras, mas sul-
americanas, na região, sobretudo ago-
ra quando criarmos o nosso Eximbank
(banco que financia exportações e im-
portações). O próprio BID teve que se
adaptar a essa nova realidade. Mas o
Banco do Sul, sem dúvida nenhuma,
vai ser um instrumento importante.

Outra coisa, que começamos a fa-
zer com a Argentina, são trocas em
moeda local. Com a Argentina já co-
meçou e nós estamos negociando com
muitos países da região. Se conseguir-
mos introduzir isso, estamos dando
uma resposta regional ao problema da
crise desse modelo do dólar no mun-
do. Isso baixa os custos do comércio
exterior, viabiliza mais a participação
de pequenas e médias empresas, que
muitas vezes não têm capacidade de
comercializar em dólar.

Eu acho que temos um baixo nível
de institucionalização dos nossos me-
canismos de integração do Mercosul.
Se você observar o que é a estrutura
do Mercosul em Montevidéu é ridícu-
la, não porque seja má, ridícula por-
que é pequena. Na Unasul, levamos
muito tempo para avançar na eleição
da secretaria-geral, o Kirchner está
sendo um excelente secretário-geral.
Mas uma série de coisas, seja no âmbi-
to do Mercosul, seja no âmbito da
Unasul, está muito lenta ainda, está
muito devagar.

Os países têm muita resistência em
combinar, nos processos de integra-
ção, questões de supranacionalidade.
Evidentemente, se você começa a inte-
grar, você perde certas cotas de sobe-
rania e isso é muito, muito difícil. No
caso da América do Sul, eu acho que as
dificuldades talvez venham a ser me-
nores do que as europeias porque o
nacionalismo na América do Sul sem-
pre foi um nacionalismo muito em fa-
vor da integração. Todas as grandes
potências nacionalistas da região sem-
pre foram entusiastas da integração
sul-americana ou latino-americana.
Peronismo e chavismo, que são dois
exemplos muito gritantes de naciona-

lismo, sempre foram muito favoráveis
à ideia da pátria grande etc. Então, por
aí nós não vamos ter grandes dificul-
dades. Eu acho que não haverá as re-
sistências ideológicas porque o nosso
nacionalismo é diferente do naciona-
lismo europeu que é um nacionalismo
ensimesmado, rancoroso, conserva-
dor, excludente.
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DIPLOMATIQUE - Quando você fala
que estamos em momento de transi-
ção, transição para onde? O planeta es-
tá se dando conta que não tem recur-
sos suficientes para tanta gente, que os
recursos estratégicos vão se exaurir. E
nós temos aqui a vantagem de ter o
Pré-sal, de ter os minérios e tudo o
mais. Um projeto de desenvolvimento
brasileiro baseado na exploração das
commodities, na exportação da soja,
na grande concentração da terra, é um
modelo de desenvolvimento que está
posto em causa no mundo inteiro. Se
nós potencializarmos nossas capaci-
dades, não estaríamos entrando na
contramão no sentido de que temos de
cuidar mais dos recursos naturais, pre-
servar o planeta? O que a estratégia
brasileira está projetando não é a con-
tinuidade do modelo anterior?

Por outro lado, o Brasil é a metade
da América Latina. O PIB é a metade, a
população é a metade, a terra é a meta-
de. E existe um discurso dos nossos vi-
zinhos que fala do imperialismo brasi-
leiro e de que as assimetrias estão se
acentuando. Se você for ver, o capital
brasileiro na Bolívia, na Argentina,
Uruguai, Paraguai, ele está muito pre-
sente. E a estratégia brasileira de ex-
pansão apoia empresas que se trans-
formam em global players brasileiros,
como a Odebrecht, a OAS, a Queiroz
Galvão, quer dizer, elas vão junto no
pacote das relações diplomáticas. Co-
mo é que você vê essa contradição?

MARCO AURÉLIO - Em primeiro lu-
gar, nós não estamos fazendo uma re-
volução socialista no Brasil, certo? En-
tão, isso significa, concretamente, que
vamos continuar convivendo com em-
presas grandes, médias, pequenas.
Oxalá, nós possamos, inclusive, esta-
belecer um equilíbrio entre essas em-
presas médias e pequenas. Na questão
da terra tem havido uma tentativa de
estabelecer quase que uma divisão de
trabalho que tem até expressão insti-
tucional. Nós temos dois ministérios
de agricultura, o ministério da refor-
ma agrária e o ministério do agrobusi-
ness. E acho que eles têm convivido
razoavelmente.

A ideia do imperialismo brasileiro
é, a meu juízo, minoritária na cabeça
de alguns setores na América Latina, e
ela sempre existirá. De uma maneira
geral, a visão que os sul-americanos e
que os latino-americanos têm do Bra-
sil é muito boa. Nós temos, inclusive,
pesquisas sobre isso.

É óbvio que nós somos colocados,
em determinados momentos, diante
de dilemas insolúveis. Você não tem
formas de equilibrar o comércio com
todos os países da região. Não tem. A
menos que você deixe de exportar coi-
sas que eles demandam e que se eles
não comprarem de nós, eles vão com-
prar dos Estados Unidos, da Europa. E
isso por uma razão muito simples, nós
temos uma economia extremamente
diversificada, com um nível de produ-
tividade crescente, enquanto que ou-
tros países, como o Chile, tem seis pro-
dutos de exportação. Ele exporta o
quê? Coisas do mar, vinho, frutas, co-
bre, madeira e celulose. Nós importa-
mos essas coisas, mas nós podemos ex-
portar "trocentas" coisas para lá. A
única maneira de resolver isso é impul-
sionar o desenvolvimento industrial e
agrícola desses países para que eles
possam realizar um certo tipo de subs-
tituição de importações; e criar meca-
nismos para estimular a importação
desses produtos. O Itamaraty tem um
programa que se chama Programa de
Substituição Competitiva de Importa-
ções, que nos leva, por exemplo, a man-
dar técnicos para a Bolívia para ensi-
nar as empresas bolivianas a exportar
para o Brasil. Mas isso tem os seus limi-
tes. Todos os países melhoraram os ní-
veis de exportação para o Brasil nesses
dois últimos anos, o problema é que o
Brasil também melhorou muito. Então,
a única maneira que nós temos é aju-
dar a industrialização desses países,
criar um complexo produtivo.

Na cúpula de Mar del Plata
não foi Chávez quem
derrubou a Alca, foi

Kirchner, Lula, com o
apoio dos uruguaios e

paraguaios, sofrendo uma
pressão dos demónios

O fato de que hoje em dia uma
parte crescente da economia argenti-
na - que é um grande país - esteja
controlada por capitais brasileiros é
visto de forma contraditória. Têm
pessoas que dizem: olha o imperia-
lismo brasileiro, precisamos nacio-
nalizar. No entanto, há uma deman-
da de investimentos lá, brasileiros.
Como é que você fica então?

E temos um tipo de política que nos
tem criado problemas aqui, não nos
países lá. Quando nós negociamos o
preço do gás com a Bolívia, quando
aceitamos sem conflito o processo de
nacionalização da Petrobras, que foi
indenizada, ou quando fizemos esse

acordo com o Paraguai sobre o preço
da energia de Itaipu, que está trancado
aqui no Congresso, o que a direita bra-
sileira está nos dizendo? Nos acusa de
generosidades, dizem que somos mui-
to molengas com o Evo Morales, que os
paraguaios fazem o que bem enten-
dem, os argentinos todo dia estão fa-
zendo desfeita etc. O que não é absolu-
tamente verdade. Os conflitos que
existem na esfera comercial afetam
5%, 6% do comércio, e afetam transi-
toriamente e são resolvidos. Como se
na União Europeia não houvesse ne-
nhum problema, tudo funcionasse de
uma forma melhor.

Assim como não nos interessa São
Paulo próspero e o Nordeste destro-
çado, também não nos interessa um
Brasil próspero e uma Bolívia, um Pa-
raguai, e outros países, afetados gra-
vemente por problemas econômicos
e sociais. O grande dinamismo que a
economia brasileira tem precisa ser
pensado como um fator dinamizador
para essas economias.

O Pré-sal vai significar a constru-
ção de 200 navios. Não se produz 200
navios no mundo, hoje. Vai significar
plataformas, gasodutos, encanamen-
to. Ele vai produzir um impacto indus-
trial sobre o país que será absoluta-
mente devastador, que transcende o
domínio do petróleo e do gás. Vai afe-
tar todo o setor de máquinas e equipa-
mentos e está estimulando até a pro-
dução dos outros países. A Venezuela,
e a Colômbia estão começando a criar
estaleiros. E o Uruguai está produzin-
do partes. Por outro lado, temos que
nacionalizar mais ou regionalizar
mais o processo da produção da in-
dústria automotiva. Por isso a questão
institucional da Unasul e do Mercosul
é fundamental.

Sobre a questão do modelo, o gran-
de problema que enfrentamos num
país como o Brasil, e em outros países
da região, é que nós vivemos proble-
mas do presente, mas também vive-
mos problemas do passado e do futu-
ro. Ora, falar em consumismo num
país que tinha 40 milhões vivendo
abaixo da linha da pobreza? Nós va-
mos ter que passar por um período
mais ou menos parecido àquele que os
Estados Unidos viveram do fim do sé-
culo XIX, até a crise de 1929.

Eu acho que nós temos pela frente
um conjunto de desafios materiais e
imateriais absolutamente fenomenal.
Nós temos podido compatibilizar, na
área rural, grande propriedade e agri-
cultura familiar. Tem que melhorar is-
so? Tem que melhorar. Mas a grande
verdade é que o consumo interno do
país é garantido hoje pela agricultura
familiar. Isso não é pouca coisa. E es-
tamos com um tipo de agricultura
empresarial que é uma agricultura so-
fisticada, que vai sendo estimulada
pela demanda internacional. A China
não tem condições de alimentar a sua
população. É óbvio. Eles têm 20% das
terras agricultáveis no país e 1,2 bi-
lhão de pessoas. E a índia também es-
tá nesta situação. Quer dizer, haverá
uma demanda.
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Agora, todo progresso, com todas
as conotações ideológicas que essa ex-
pressão tem, traz contrapartidas ne-
gativas, evidentemente. O Programa
Luz para Todos, sem dúvida nenhuma,
deve trazer ao Brasil algumas pertur-
bações do ponto de vista ambiental.
Mas eu posso defender que 10 milhões
de pessoas continuem a viver com
candeeiro e vela?

A transição a que eu me referia é a
seguinte: antes da queda do Muro de
Berlim, da dissolução da União Sovié-
tica, nós tínhamos um mundo bipo-
lar, um mundo que vivia a ameaça da
guerra nuclear. A União Soviética, os
países do leste europeu, desaparecem
enquanto modelo socioeconômico,
enquanto projeto político. A China
transita na direção da economia de
mercado. E o que você tem como resí-
duo político-ideológico daquele mo-
delo, outrora tão poderoso, do século
XX, são pequenos núcleos irrelevantes
para se pensar um projeto de mundo.
Cuba, Vietnã, e mesmo o Vietnã mu-
dou, Coreia do Norte etc. Como mode-
lo, do ponto de vista do projeto social,
eles estão fragilizados. Isso se junta
com a crise da concepção da demo-
cracia. O que coincide com uma gran-
de hipertrofia dos Estados Unidos en-
quanto potência económica, política e
militar, guerra do Iraque e aquelas
coisas todas.

Nós passamos então a transitar em
outra direção. Eu estive recentemente
na França, conversando com alguns
amigos que não via há algum tempo, e
eles têm uma enorme simpatia e atra-
ção por conhecer melhor o que eles cha-
mam a Social-democracia do Sul. O que
é a Social-democracia do Sul? Somos
nós! Sem aquele contexto, porque a so-
cialdemocracia num certo momento foi
um projeto que não deu certo, mas cujas
premissas são expectativas de um go-
verno capaz de compatibilizar demo-
cracia econômico-social com a demo-
cracia política. O que é que eu quero
mais do que isso?

DIPLOMATIQUE-Alguns teóricos es-
tão falando que a América do Sul é
uma usina de pensamento político. No
caso do Brasil, por ser a grande potên-
cia económica, geográfica, será que
esse modelo da Social-democracia do
Sul pode ser um modelo exportável co-
mo ideia?

MARCO AURÉLIO - Eu acho que esse
é um dos grandes problemas que esta-
mos enfrentando na região, é que as
mudanças que houve, elas são muito
mais importantes do que a reflexão so-
bre essas mudanças. E eu acho que nós
temos uma esquerda - e eu estou aqui
nos incluindo - em crise. Eu gosto
muito de uma frase, que não é minha:
antes nós tínhamos ideias e não tínha-
mos votos, agora nós temos votos e não
temos ideias.

Essa já é uma experiência dura-
doura. No Brasil nós estamos com a
expectativa de que isso dure mais tem-
po. Na Venezuela já dura 10 anos. Na
Bolívia está durando. No Uruguai está

durando. Na Argentina durará, não te-
nho a menor dúvida, ainda que o perfil
da esquerda lá seja diferente, porque lá
você tem esquerda no governo e na
oposição. Mesmo num país como o
Chile, onde a esquerda sofreu uma es-
covada forte, ela hoje está obrigada a
se repensar. Tem mais o Equador, tem
mais o Paraguai, enfim, hoje em dia
você não tem nenhum país da região
onde essas questões não se colocam.

A questão das bases
militares corre um pouco
autonomamente. Quando

se falou na IV Frota,
o governo americano
disse que não tinha

informações sobre isso

Eu considero que a relação com a
Argentina é absolutamente essencial
para o Brasil, sem a liga, uma boa rela-
ção Brasil - Argentina, não haverá in-
tegração regional. Há outros países
também que podem ter um papel im-
portante, como a Colômbia. Tão logo
ela resolva o seu contencioso interno, e
acho que vai resolvê-lo, será um país
que vai ter também um papel funda-
mental na região.

Não se esqueçam que na cúpula
de Mar dei Plata nós tivemos uma se-
leção Brasil - Argentina com Kirch-
ner e Lula no ataque e marcando gol.
Quem derrubou a Alca não foi nosso
amigo Chávez, quem derrubou a Alca
naquele momento foi o Kirchner, o
Lula, com o apoio dos uruguaios e
dos paraguaios, sofrendo uma pres-
são dos demónios.

DIPLOMATIQUE - Você está falando
em um projeto multipolar, mas parece
que a aposta é no G20. Por que não o
G192, que são as nações associadas à
ONU?

MARCO AURÉLIO - O G20 é uma ex-
pressão renovada da crise de governan-
ça mundial. Como o multilateralismo
foi relegado a uma posição secundária,
o que nós tivemos num determinado
momento foi a criação de um diretório
ad hoc, que foi o G7, depois G8.

Já no começo do governo Lula, co-
meçou a haver a percepção de que esse
era um diretório obsoleto. Em Aviens,
o Chirac convidou 12 países mais, Bra-
sil, Egito, México, a Nigéria, Argélia,
África do Sul, a China, a Índia etc. De-
pois, com exceção da reunião do G8
que se fez nos Estados Unidos, quando
Bush não convidou ninguém, todas as
reuniões subsequentes contaram
sempre com a presença destes países,
até que isso afunilou para um G5, e na
reunião da Escócia o Lula disse: "se for
só para o cafezinho, eu não vou".

Quando houve a crise de setembro
de 2008, os primeiros dias da crise
coincidiram com a Assembleia Geral
da ONU, aí o Lula, no seu discurso, fez
alusão à crise. Umas semanas depois,
no meio de outubro, o Bush telefonou
para o Lula e disse, olha, eu estou com
você e quero convocar uma reunião de
países para discutir a crise no dia 15 de
novembro, quem é que você acha que
deve ir? E o Lula, de batepronto, disse:
eu acho que deve ser o G20, G20 finan-
ceiro. Ora, o G20 financeiro era uma
instituição de segunda, terceira linha,
porque ele era integrado pelos minis-
tros da fazenda, mas na prática eram
os chefes de gabinete, os secretários
internacionais dos ministérios que
iam. Isso não quer dizer que ela não

fosse importante. Discutimos várias
coisas importantes, e com isso, o G20
ganhou importância.

Tivemos uma reunião em São Pau-
lo, quando o Brasil estava presidindo,
nessa ocasião o G20 foi até ampliado
porque tinha o problema da Espanha,
que queria participar. O Sarkozy usou
um artifício enquanto presidente da
União Europeia. Ele cedeu o lugar para
a Espanha ir no lugar da França. Eu
acho que essa situação é expressão
dessa crise mundial de governança e o
G20 também é um diretório ad hoc. A
diferença é que é um diretório ad hoc
mais representativo porque inclui Mé-
xico, Argentina, Brasil, Indonésia, Áfri-
ca do Sul, Nigéria, Egito. Já tem uma
composição, eu diria, um pouco mais
significativa. Essa crise de governança
mundial provoca outros movimentos,
o Ibas, os Bric, agora surge o SEVIT,
com Colômbia, Egito, Vietnã, Indoné-
sia, Turquia e África do Sul.

DIPLOMATIQUE - Isso nos traz para a
relação com os Estados Unidos. Ela
apresenta sinais contraditórios. Havia
toda uma expectativa de que o Obama
fosse um mediador, um negociador pa-
ra a América Latina, e o que a gente es-
tá vendo é o contrário, os EUA fizeram
novos acordos para bases militares em
vários lugares, Costa Rica, Colômbia,
reativaram a IV Frota, ou seja, a Améri-
ca Latina entrou no radar dos Estados
Unidos, que consideram que há uma
certa instabilidade política no seu
quintal. Isso coloca em oposição a
Unasul e os Estados Unidos? Porque há
um plano regional de defesa, inclusive
com a perspectiva de uma integração
da indústria bélica, na América do Sul?
Esses movimentos indicam que nós
vamos passar períodos difíceis na rela-
ção com os Estados Unidos?
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MARCO AURÉLIO - Não. Não. Primei-
ro, eu não acho que a América Latina
seja uma zona de preocupação ime-
diata dos Estados Unidos. São uma
preocupação dos Estados Unidos, o
Paquistão, o Afeganistão, o Oriente
Médio, talvez alguns setores na África.
Pelo contrário, eu acho que os Estados
Unidos, por enquanto, consideram
que essa é uma região tranquila. Eles
têm algumas preocupações que estão
ligadas a movimentos de desestabili-
zação, movimentos políticos. Eviden-
temente eles devem ter uma enorme
preocupação com a situação mexica-
na. Mesmo se forem resolvidos os pro-
blemas no México, os esquemas da cri-
minalidade podem se estender pelo
conjunto da América Central. O que é
real. O problema desses grupos delin-
quentes, ligados ou não ao narcotráfi-
co, ao tráfico de armas, tem uma inci-
dência muito forte em países como a
Guatemala, Honduras, Salvador.

A questão das bases militares, eu
acho que elas correm um pouco auto-
nomamente. Quando se falou na IV
Frota, altos funcionários do governo
americano disseram que não tinham
informações sobre isso. Eu tenho a
impressão que isso corresponde muito
mais a um cacoete estratégico de um
país que mantém ainda essa aspiração
de ser, digamos, o grande responsável
pela segurança coletiva no mundo.

Isso explica porque é que há rea-
ções negativas sempre que algum país
quer influir sobre questões de segu-
rança coletiva, sobre alguns pontos
nevrálgicos, como é o diferendo que
nós tivemos com os Estados Unidos
sobre o Irã. É isso. Quem são esses ca-
ras que vão se meter numa briga que
não é deles? Essa briga é nossa, dizem
eles. Só que eles estão resolvendo mal
essa briga e durante um bom período
estiveram resolvendo mal a briga do
Oriente Médio.

No caso dos temas de segurança
coletiva da região, um dos acertos que
a Unasul teve, e nisso funcionou muito
a intuição do Lula, porque foi o Lula
que fez essa proposta, foi a criação de
um Conselho de Defesa Sul-america-
no. O processo de integração não pode
prescindir de tratar o tema de segu-
rança coletiva.

Uma das dificuldades que a inte-
gração europeia enfrenta é o fato de
que ela não tem um quadro de segu-
rança coletiva próprio, ela tem o guar-
da-chuva da OTAN, então isso significa
concretamente que ela terá que estar
sempre em sintonia com os Estados
Unidos porque, entre outras coisas, os
Estados Unidos comandam a OTAN.

Eu acho que é óbvio que o comple-
xo militar e industrial dos EUA, como
chamava o Eisenhower, não gostará de
ver surgir uma indústria de defesa re-
gional. As pessoas têm que saber que
pagam um preço por certas limitações
que elas impõem nesse modelo. Quan-
do nós fomos vender os Super Tucanos
para a Venezuela, não foram as empre-
sas que fornecem partes para o Super
Tucano que protestaram, elas estavam
dispostas, foi o governo americano

que impediu. É o Congresso, que tem
comités rígidos. Então, as pessoas têm
que saber que assim não dá.

Mas eu não acho que nós estejamos
vivendo um momento de tensão com
os Estados Unidos. Muito pelo contrá-
rio. E acho, inclusive, que deveríamos
procurar baixar essa tensão ao máxi-
mo. Eu sei que isso não é fácil, que
existe uma retórica antiamericana
muito forte na região, porém, estamos
condenados - a América Latina e os
Estados Unidos - ao convívio, vivemos
na mesma região e acho que ganharía-
mos muito se tivéssemos uma boa
convivência. O Brasil conseguiu man-
ter nesse período uma relação muito
boa com os Estados Unidos. Nos últi-
mos meses tem esse problema do Ira
que criou uma certa gruma aí, mas
não me parece que seja uma coisa con-
sistente. Quando você assume uma
função como a de presidente dos Esta-
dos Unidos, você não faz só o que quer.
Você sofre uma série de constrangi-
mentos naturais, normais.

A própria relação dos Estados Uni-
dos com a Colômbia, num certo mo-
mento, estava complicada por uma
série de razões. E estamos muito satis-
feitos com a ideia de que se possa lan-
çar rapidamente uma solução pacífica
da guerrilha.

DIPLOMATIQUE - Como é que você
vê isso?

MARCO AURÉLIO - Eu acho que o
presidente dos Santos tem uma per-
cepção muito clara de que é preciso
mudar a agenda da Colômbia. A Co-
lômbia tem que deixar de ser o país
das Farcs, da guerrilha, tem que ser
vista como um país de todas as possi-
bilidades. Eu estou convencido de que
ele vai se empenhar muito em chegar
a uma solução de paz. Eu não vejo ne-
nhum futuro para as Farcs, nenhum
futuro. E acho que se houver futuro,
será um futuro amargo porque esses
movimentos, quando eles entram em
declínio, eles não entram em declínio
de uma hora para a outra, é um declí-
nio longo, sangrento, sacrificando mi-
lhares de pessoas que podem perfeita-
mente ter um outro papel na vida
política colombiana.

DIPLOMATIQUE - E como poderá Dil-
ma, se eleita, contribuir nesse processo
de reconciliação da Colômbia? É claro
que [o presidente Juan Manuel] Santos
fala que esse é um problema deles e to-
do mundo sabe disso, mas a própria
Dilma falou que ela também estaria
muito interessada.

MARCO AURÉLIO - Nós não nos imis-
cuímos na situação interna da Colôm-
bia, e essa posição vai persistir. E sem-
pre nos colocamos dispostos a ajudar.
Bom, a Dilma tem a seu favor duas coi-
sas. Em primeiro lugar, ela tem uma
boa percepção da política internacio-
nal. Ela não é uma neófita. E terá o Ita-
maraty para ajudá-la na implementa-
ção da política internacional. Em
segundo lugar, ela é uma pessoa com

grande determinação pessoal, asserti-
va. Ela terá uma agenda muito ampla,
felizmente o Brasil hoje tem um leque
de questões internacionais. Eu tenho a
impressão de que, em primeiro lugar,
eleita presidente, ela acompanhará o
Lula na reunião do G20. Ela estará pre-
sente na reunião do Mercosul, quando
o Brasil deixa a presidência. Pode ser
até que ela venha a presidir a reunião
do Mercosul, se a reunião fosse jogada
para janeiro, como aconteceu com a da
Argentina, que atrasou um pouqui-
nho. Enfim, ela vai ter os seus dossiês aí
rapidamente para tratá-los.

Uma crise muito grave
pode afetar os grandes
países desenvolvidos

do passado e não
afetar tanto os países
emergentes, os países
em desenvolvimento

DIPLOMATIQUE-Você sabe que mui-
ta gente de grande competência que
prevê que a crise internacional que nós
estamos atravessando, de 2007, 2008,
de antes, continue. Estimam que agora
seja apenas um intervalo porque as re-
formas que precisavam ser feitas no
sistema internacional acabaram não
sendo feitas. E há mesmo quem fale
que ela vai se tornar cada vez aguda,
como um processo lento e doloroso de
mudanças, até que chegue um novo or-
denamento internacional capaz de ga-
rantir paz e equidade. O governo brasi-
leiro está se preparando para isso?
Qual será o impacto dessa futura crise,
na América Latina?

MARCO AURÉLIO - Olha, se você to-
mar os antecedentes de outras crises,
mas concretamente a crise de 1929, vo-
cê vai constatar que a crise de 1929 nos
deu uma paulada fortíssima num pri-
meiro momento, porque na economia
brasileira o setor dinâmico era um se-
tor voltado para o exterior. Passado o
tempo, a economia brasileira teve uma
grande recuperação e, em certa medi-
da, se beneficiou da crise. Na minha
percepção a crise pode ter desdobra-
mento continuados e prolongados, po-
de não ter também, mas não está ex-
cluído que possa ter, mas eu acho que
dificilmente ela atingirá o mundo glo-
balmente como em outras ocasiões. Os
efeitos foram económicos, mas houve
também efeitos sociais e políticos. Essa
é uma coisa incontrolável. Na crise de
1929, gerou-se nas Américas, Estados
Unidos e América Latina, grosso modo,
uma alternativa progressista, enquanto
que na Europa, com exceção do breve
parênteses da Frente Popular na França
e do brevíssimo parênteses da Frente
Popular na Espanha, o que tivemos foi
uma grande ofensiva de extrema direita
que levou para a Segunda Guerra.

Hoje, na Europa, há uma hegemo-
nia conservadora com vários compo-

nentes de extrema direita, e nos Esta-
dos Unidos não ocorreu uma inflexão
progressista com a eleição de Obama.
A inflexão progressista está sendo feita
na América do Sul. Isso fortalece mais
a tese de constituir a América do Sul
como um bloco. É heterogéneo, mas
pode ser uma alternativa, é um bloco
onde tem um lugar para o Santos e o
Chávez convivendo em paz.

E agora estão presentes outros ato-
res importantes no mundo, a China, a
Índia. Talvez o Brasil possa ficar mais
imune a uma crise mundial do que a
China porque a China tem uma eco-
nomia muito aberta. Ela se deu conta
disso e está tentando fazer um salto,
interiorizando seu desenvolvimento.
Agora, um salto desses, num país de
um 1,2 bilhão de habitantes, não é
uma coisa fácil de ser feita. E é um país
que não é um regime totalitário. É um
país onde há luta de classes. Então, o
problema agora é isso, se continuarem
essas greves as fábricas vão para o Vie-
tnã, para Bangladesh, como outro dia
eu ouvi um chinês me dizendo. Agora,
o dinamismo desse país é uma coisa
absolutamente extraordinária.

Uma crise muito grave pode afetar
os grandes países desenvolvidos do
passado e não afetar tanto os países
emergentes, os países em desenvolvi-
mento. Existem analistas que dizem
que com uma nova e grave crise have-
rá uma guerra para resolver esses pro-
blemas. Razão pela qual, a política ex-
terna brasileira tem que se preocupar
com os focos de tensão mundial.

DIPLOMATIQUE - Uma futura crise
não seria uma oportunidade de ex-
pansão da presença brasileira nos ou-
tros países da América Latina?

MARCO AURÉLIO- Tem sido. Tem si-
do. Ainda que muitas vezes dessa for-
ma que muita gente critica. Como da
mesma forma, entre nós e a África e
mesmo na América Central. A entra-
da que o Brasil tem na América Cen-
tral decorre um pouco do que nós es-
tamos fazendo na América do Sul.
Estamos construindo, com a Eletro-
bras, a represa de San Marino, na Ni-
carágua. Também os investimentos
em Honduras, tão logo se resolva a si-
tuação do Zelaya lá, podem ser reto-
mados. Em Salvador nós temos uma
cooperação muito intensa. A Embra-
pa abriu um escritório no Panamá,
para toda a América Central. Essa é
uma das coisas, inclusive, que o Lula
quer se dedicar muito no seu período
pós-presidencial.

DIPLOMATIQUE - Se dedicar à inte
gração latino-americana?

MARCO AURÉLIO - E à africana. As
duas coisas. Além da sua agenda brasi-
leira, enfim, na agenda internacional,
ele tem interesse nisso. Agenciar proje-
tos e coisas desse tipo. ©
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