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O QUE ESTÁ NA AGENDA DE OBAMA E DILMA

VisitadeObamaétesteparadiplomaciabrasileira
Governo espera que presidente americano apoie candidatura do Brasil ao Conselho de Segurança da ONU

Eliane Oliveira

● BRASÍLIA. O governo brasilei-
ro espera que o presidente
dos Estados Unidos, Barack
Obama, declare em sua pri-
meira visita ao Brasil apoio à
candidatura do país a uma va-
ga permanente no Conselho
de Segurança da ONU. Por is-
so, o encontro entre os presi-
dentes Obama e Dilma Rous-
seff, previsto para o próximo
sábado, em Brasília, é tido co-
mo simbólico pela diplomacia
e, ao mesmo tempo, conside-
rado o grande teste de Dilma
junto à mídia internacional.

Sem o aval de Obama, afago já
feito à Índia recentemente, a vi-
sita poderá se transformar em
uma derrota da política externa
brasileira, segundo um expe-
riente diplomata. Reservada-
mente, a avaliação interna é a
seguinte: Obama deu declara-
ções positivas em torno das
candidaturas da Índia e do Ja-
pão. A Alemanha, também no
páreo, já é um aliado incondicio-
nal dos EUA. Os três países, jun-
to com o Brasil, formam o G-4,
grupo que briga pela reforma do
Conselho de Segurança. Hoje, só
há cinco vagas do gênero, ocu-
padas por EUA, a China, a Rús-
sia, a França e o Reino Unido.

Nas últimas semanas, o as-
sunto tem sido discutido, dis-
cretamente, em contatos entre
autoridades dos dois países. A
mensagem é que, mais do que
uma declaração formal defen-
dendo a reforma da ONU, Dil-
ma e o chanceler Antonio Pa-
triota querem que Obama cite
nominalmente o Brasil.

A Casa Branca e o Departa-
mento de Estado emitiram si-
nais promissores, segundo um
alto funcionário do governo bra-
sileiro. Obama deverá tornar pú-
blico, no mínimo, seu “apreço”
quanto à atuação do Brasil,
atualmente membro rotativo e
presidente do Conselho de Se-
gurança, ante as grandes ques-
tões internacionais.

Um integrante do governo
americano confirmou ao GLO-
BO essa versão. Disse que Oba-
ma quer resgatar as boas rela-
ções com o Brasil, o único mem-
bro do Bric (bloco formado por
Brasil, Rússia, Índia e China) das
Américas; um país democrático
e com fortes afinidades históri-
cas e culturais com os EUA.

— Não se pode desprezar um
aliado como o Brasil, país que
tem bom trânsito entre as mais
variadas tendências do mundo e
que chegou a ser mencionado
por Muamar Kadafi como possí-
vel observador de uma negocia-
ção para a resolução da crise na
Líbia — comentou essa fonte.

ENTREVISTA

Thomas Trebat

‘Brasil terá que decidir qual dos dois caminhos quer’
Para brasilianista, Obama sabe que Dilma não seguirá cegamente o governo Lula, mas também não será totalmente diferente

● Thomas Trebat é um brasilia-
nista com uma trajetória diferen-
te: chegou ao posto do diretor
do Centro de Estudos Brasileiros
da Universidade Columbia após
longa carreira nos bancos de
Wall Street, particularmente no
Citigroup. Fluente em português
e em espanhol, é diretor-execu-
tivo do Instituto de Estudos La-
tino-Americanos de Columbia.
Ao analisar o êxito recente da
economia brasileira, às vésperas
do desembarque do presidente
Barack Obama, Trebat diz que o
Brasil está num momento bom,
mas, se não olhar suas fragilida-
des, não será capaz de manter o
crescimento a longo prazo.

Fernanda Godoy

Correspondente
NOVA YORK

O GLOBO: Qual a importância
da visita do presidente Obama?
Ela apresenta oportunidade de
mudança nas relações entre o
Brasil e os EUA?
THOMAS TREBAT: Toda visita
de presidente é meio simbólica.
Acho que o Brasil foi escolhido
por vários motivos. Primeiro,

por estar numa fase boa. O Bra-
sil também foi escolhido porque
houve uma certa deterioração
nas relações Brasil-EUA nos últi-
mos anos. Em certas questões,
como Honduras e Irã, até em fi-
nanças internacionais, não hou-
ve um diálogo muito bom. Che-
gou a ser um diálogo conflitante.
E o fim do mandato de Lula coin-
cidia mais ou menos com o iní-
cio do mandato de Obama; a
coisa ficou em banho-maria mui-
to tempo, e agora é a hora de re-
ver, de apertar o botão do reset.
O presidente Obama quer fazer
isso. Obama sabe que Dilma não
vai seguir cegamente as linhas
herdadas do passado, mas tam-
bém não vai ser totalmente dife-
rente. Obama não tem muita po-
lítica para o hemisfério (as Amé-
ricas), mas ele privilegia países
democráticos, países que com-
batem a pobreza e a desigualda-
de de uma forma eficiente, que
cuidam do meio ambiente, que
falam de uma economia verde e
têm muito apoio popular. Na
América Latina, são poucos os
que preenchem esses requisi-
tos, mas o Brasil preenche to-
dos. Então, o presidente Obama
está dando uma indireta para o
resto do continente. A Venezue-
la talvez seja um caso perdido.

● Obama está levando execu-

tivos americanos. Os EUA estão
preocupados com a influência
da China no mercado latino-
americano?
TREBAT: Levar executivos não
acho grande coisa. Se existe um
executivo que ainda não pensou
no Brasil, ele deveria ser manda-
do embora. E, se é a primeira
vez que vai ao Brasil, demorou
muito, porque as coisas ficaram
caras no país. Não tem dinheiro
fácil a se ganhar no Brasil mais.

● O Brasil ainda é um bom in-
vestimento ou já bateu no teto
de valorização?
TREBAT: No momento, o Brasil

é muito caro. A taxa de câmbio é
sobrevalorizada, e não vejo co-
mo parar essa sobrevalorização.
Mas, para o investidor mais in-
teligente, que olha para o longo
prazo, sim, pode ser um bom ne-
gócio. Acho perfeitamente factí-
vel que o Brasil atinja o status
de país desenvolvido em 10 ou
15 anos. O Brasil será no longo
prazo um mercado atraente,
mas no momento não vejo gran-
des oportunidades. O Brasil ain-
da precisa mudar as regras.

● Que mudanças deveriam
ser feitas e quais as fragilida-
des do Brasil?

TREBAT: Uma das fragilidades
é o estado das finanças públi-
cas. Há essas mil coisas das
quais sempre falamos: carga tri-
butária, clima de negócios, leis
trabalhistas que precisam ser
flexibilizadas. Mas eu colocaria
uma ênfase em que o Estado
brasileiro precisa rever seu pa-
pel. É um Estado sobrecarrega-
do de obrigações: sociais, trans-
ferências, obras de infraestrutu-
ra, Petrobras, energia, é muita
coisa para o Estado assumir.

● Mas a presidente Dilma é
uma política com a visão do
papel forte do Estado, não? O
senhor vê chance de isso mu-
dar no governo Dilma?
TREBAT: O Brasil está com um
modelo híbrido, entre o Esta-
do de bem-estar social dos
países da Europa Ocidental,
que agora têm muitos proble-
mas nas suas finanças, e o mo-
delo chinês do Estado como
propulsor do desenvolvimen-
to. Então você está vendo, pe-
la carga tributária que tem, pe-
los programas sociais que
tem, sobretudo pensões, mas
não só esse lado da Previdên-
cia, muitas outras obrigações
sociais que o Estado já tem, e
por outro lado o PAC 1 e 2,
grandes obras e empresas do
Estado, o BNDES, o Banco do

Brasil, você vê um Estado com
características desenvolvi-
mentistas. Só faço o reparo: se
o Brasil quer acelerar o seu
crescimento, o governo tem
que restringir o seu próprio
consumo, tem que investir
mais, tem que melhorar o cli-
ma de negócios para as empre-
sas. E, se o Brasil quer dar
uma melhor qualidade de vida
para a sua população, algum
belo dia vai ter que decidir
qual dos dois caminhos quer.

● O presidente Lula conside-
rava que o sucesso estava jus-
tamente em crescer distribuin-
do renda.
TREBAT: Pois é, acho bom, e
até certo ponto esse modelo
funcionou bem, ele foi reelei-
to, a candidata dele foi eleita.
Mas não é que seja uma recei-
ta para o sucesso a longo pra-
zo. O Brasil é o país da moda,
mas, para um país que está
dando certo, tem um monte de
gente muito pobre, uma desi-
gualdade muito grande, você
tem que pensar em mudar o
modelo um pouquinho. Eu da-
ria ênfase àqueles programas
que concretamente reduzem a
pobreza, eliminaria progra-
mas sociais que não atingem
esse objetivo, e daria mais re-
cursos à infraestrutura.

Para o professor de Rela-
ções Internacionais da Univer-
sidade de Brasília Virgílio Ar-
raes, uma declaração de apoio
ao Brasil poderia causar al-
gum tipo de constrangimento
entre os EUA e o México, por
exemplo. Arraes acredita que,
isoladamente, o Brasil tem ca-
cife para assumir a vaga, mas
não pode dizer que vai repre-
sentar a América Latina:

— O Brasil é um candidato
de peso, na qualidade de país
emergente, mas teria poucas
chances. Não possui poderio
militar e fala português, en-
quanto os demais latinos fa-
lam espanhol. O Brasil não
consegue sequer o apoio de
todos os sócios do Mercosul.

Ele se referia à Argentina,
outro postulante a uma vaga
permanente no Conselho de
Segurança. Por outro lado, os
argentinos não foram incluí-
dos no roteiro de viagem de
Obama na América Latina, que
abrange, além do Brasil, Chile
e El Salvador.

— É um sinal de desconten-
tamento dos EUA com a Argen-
tina e de prestígio para o Bra-
sil — comentou um embaixa-
dor brasileiro.

Na agenda, parceria para
ajudar os menos favorecidos

A agenda bilateral, contudo, é
bem mais ampla do que discus-
sões sobre hipóteses. Acompa-
nhado da mulher Michelle e das
filhas Malia e Sasha, o presiden-
te dos EUA visitará o Brasil pela
primeira vez, trazendo na baga-
gem acordos importantes a se-
rem assinados com Dilma Rous-
seff. A parceria para ajudar paí-
ses menos favorecidos a se de-
senvolverem, a construção con-
junta de um satélite de monito-
ramento do clima e a possibili-
dade de os brasileiros que tra-
balham nos EUA contarem o
tempo de serviço para fins de
aposentadoria no Brasil são al-
guns exemplos.

O líder americano, que visita-
rá o Rio no dia 20, virá disposto
a aparar arestas de ordens di-
versas, que foram se acumulan-
do ao longo dos dois últimos
anos com o Brasil e, ao mesmo
tempo, intensificar as relações
econômico-comerciais. Estão
em jogo projetos de investimen-
tos como o pré-sal, o Programa
de Aceleração do Crescimento,
a Copa do Mundo de 2014 e as
Olimpíadas de 2016. Também
entrarão na agenda temas como
a política nuclear iraniana, as
barreiras comerciais aplicadas
às exportações brasileiras de
suco de laranja, etanol, fumo e
produtos siderúrgicos e a com-
pra de caças pela FAB. ■
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O PRESIDENTE dos EUA, Barack Obama, virá ao Brasil pela primeira vez: ele vai se reunir com Dilma e deve tornar público seu “apreço” pelo país

Fernanda Godoy

THOMAS TREBAT:
Brasil é o país da
moda, mas tem de
mudar um pouco

POSSÍVEIS AC0RDOS
● PREVIDÊNCIA: Cidadãos brasileiros que já
contribuem com a Previdência nos EUA poderão
aproveitar o tempo de serviço para fins de apo-
sentadoria no Brasil. O mesmo se aplicará aos
cidadãos americanos que vivem aqui.
● SATÉLITE: Brasil e EUA construirão, em par-
ceria, um satélite de monitoramento de precipi-
tações, o GPM (sigla em inglês para Medida de
Precipitação Global).
● MICROCRÉDITO: O Brasil passará a experiência
em microcrédito e crédito consignado, considerados
por Obama importantes para estimular a economia
americana. Em contrapartida, os EUA poderão trans-
ferir know how em negociações coletivas de trabalho
e agilização de procedimentos jurídicos.
● PATENTES: Os dois países negociam memoran-
do de entendimento para a troca de informações e
harmonização sobre suas respectivas legislações de
patentes e propriedade intelecutal.
● PAÍSES POBRES: Brasil e EUA trabalharão pelo
desenvolvimento de nações menos favorecidas,
com destaque para as da África e do Caribe.
● ETANOL: Os dois países vão retomar a parceria
na pesquisa e produção de combustíveis de fontes
renováveis, como o biodiesel e o etanol.
● VISTOS: Os dois governos tentavam, até o fim
da semana passada, chegar a um acordo para
simplificar a concessão de vistos.

TEMAS EM DEBATE
● IRÃ: Tema delicadíssimo. A área diplomática bra-
sileira está magoada com os EUA, que não reco-
nheceram o acordo assinado por Brasil, Turquia e
Irã, em meados de 2010, sobre a política nuclear
do país persa. Um dia após o anúncio do tratado,
que levou o ex-presidente Lula a Teerã, a secretária
de Estado, Hillary Clinton, propôs ao Conselho de
Segurança da ONU sanções contra o presidente
Mahmoud Ahmadinejad. O governo brasileiro argu-
menta que o próprio Obama havia aprovado, an-

tecipadamente, os termos do entendimento.
● CRISE NO MUNDO ÁRABE: A situação no
mundo muçulmano e o bom trânsito do Brasil, clas-
sificado como "interlocutor confiável" pelas mais va-
riadas tendências mundiais, farão parte da agenda. O
presidente da Líbia, Muamar Kadafi, disse que que-
ria o governo brasileiro como observador da crise,
junto com a União Africana e a Organização da Con-
ferência Islâmica. Os EUA defendem intervenção mi-
litar; o Brasil, solução pacífica e diplomática.
● CONSELHO DE SEGURANÇA: Há intensa ne-
gociação entre as duas diplomacias para chegar a
um consenso sobre o que constará da declaração fi-
nal a respeito da visita de Obama sobre a candida-
tura do Brasil a uma vaga permanente no Conselho
de Segurança da ONU. A Casa Branca sabe que é
importante Obama dizer algo simpático a respeito no
encontro com Dilma, uma vez que o presidente ame-
ricano disse recentemente que considera a Índia um
bom candidato. Brasil, Índia, Japão e Alemanha for-
mam o G-4 e defendem reformas na ONU.
● CAÇAS: Desde que assumiu, Dilma tem sido
procurada por autoridades americanas de diversas
áreas, animadas com o fato de ter sido suspenso o
processo de compra de caças pela FAB.
● BOLIVARIANOS: Obama e sua equipe querem
saber como Dilma lidará com os líderes bolivarianos:
Hugo Chávez, da Venezuela; Raúl Castro, de Cuba;
Rafael Correa, do Equador; Evo Morales, da Bolívia;
e Daniel Ortega, da Nicarágua. A expectativa é que o
presidente americano ressalte a liderança do Brasil
na região e entre países em desenvolvimento. Deve
destacar o fato de o Brasil ser o único integrante do
Bric (bloco formado por Brasil, Rússia, Índia e China)
situado nas Américas. Apelará às semelhanças, que
vão do regime democrático a aspectos culturais.
● HONDURAS: Persiste a divergência sobre as elei-
ções de Honduras, no fim de 2009. A Casa Branca
reconheceu o novo presidente, Porfírio Lobo. O ex-
presidente Lula, não. Resta saber o que Dilma fará.
● CHINA: Os EUA ensaiaram algumas vezes pedir o
apoio do Brasil na OMC para uma ação contra a Chi-
na por causa do câmbio. Os dois países discutem

estratégias conjuntas para competir com os chineses
em terceiros mercados. Dilma deverá concordar com
esse raciocínio, mas fará questão de lembrar que,
após uma década de superávits, o intercâmbio co-
mercial foi desfavorável ao lado brasileiro, com dé-
ficits de US$ 4,4 bilhões em 2009 e US$ 7,7 bi-
lhões em 2010. Por que não comprar mais do Bra-
sil?, perguntará Dilma a Obama.
● DOHA: O relançamento da Rodada de Doha, na
OMC, é assunto obrigatório. Os negociadores dos
dois países protagonizam, na OMC, nova briga cau-
sada por um velho motivo: os EUA querem abertura
do mercado brasileiro para bens industrializados e na
área de serviços em geral. Com o G-20, bloco for-
mado por países em desenvolvimento, o Brasil afir-
ma que a oferta dos ricos em redução de tarifas para
produtos agropecuários é totalmente insatisfatória.
● INVESTIMENTOS: O Brasil é um dos principais
destinos dos investimentos americanos no mundo.
Empresários dos dois países serão convidados a
participar de uma reunião com Dilma e Obama. A
presidente brasileira falará do PAC, da Copa do
Mundo de 2014, do pré-sal e das Olimpíadas de
2016, no Rio. Obama chamará para o encontro de
cúpula CEOs de empresas dos setores financeiro, de
bebidas e de comunicações, entre outros.
● PIRATARIA: Tema espinhoso. Por mais que o go-
verno brasileiro faça ou tenha feito para combater o
comércio de produtos pirateados e falsificados, o
avanço dos chineses no mercado interno por vias ilí-
citas cresce. Preocupados com patentes, principal-
mente em medicamentos e audiovisual, os EUA
pressionam o Brasil e esperam avanços maiores.
● IMIGRANTES: Formas de conter a imigração ile-
gal de brasileiros nos EUA e o tratamento recebido
pelos cidadãos do Brasil naquele país também en-
trarão na agenda. Obama deverá lembrar que as-
sumiu o compromisso de modernizar a legislação e
o modelo de imigração atuais.
● MEIO AMBIENTE: O aquecimento global será
mencionado na declaração final do encontro entre
Dilma e Obama. Os dois devem citar medidas to-
madas para reduzir emissões de gases poluentes.

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 13 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 14.




