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DESTAQUE RELAÇÕES EXTERIORES

Pedro Venceslau*
pvenceslau@brasileconomico.com.br

A presidente Dilma Rousseff e o
ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva estarão hoje em Portugal,
mas não chegaram no mesmo
voo ao país. Ela poderia ter dado
uma carona ao antecessor. Seria
até uma atitude simpática, mas o
Palácio do Planalto preferiu evi-
tar constrangimentos, já que o
ponto alto da agenda é justamen-
te a homenagem que o padrinho
político receberá da Universidade
de Coimbra: o título de honoris
causa. Além disso, o conturbado
momento vivido pelo país anfi-
trião, que passa por crise finan-
ceira e política, esvaziou qual-
quer pretensão do Itamaraty por
uma agenda mais ousada.

Segundo a assessoria do Pla-
nalto, “as visitas (ao primeiro-
ministro José Sócrates e ao pre-
sidente Cavaco Silva) serão de
cortesia e de caráter mais políti-
co. Nenhum ato será assinado”.
Dentro do Itamaraty, a avaliação
é a de que estreitar laços com
Portugal é importante pelo fato
de o país ser um dos 12 fundado-
res da União Europeia. Ou seja, é
uma voz importante na Europa e
um aliado em potencial, tanto
no âmbito da Organização Mun-
dial do Comércio quanto nas ne-
gociações entre União Europeia
e o bloco Mercosul.

Antes da crise portuguesa, a
visita, a segunda de Dilma ao
exterior e a primeira à Europa,
era encarada como um passo
importante e estratégico para
avançar no velho continente.
Diplomatas portugueses e bra-
sileiros sonhavam então com
um encontro mais produtivo.

De um lado, Portugal pleiteava
que o Brasil comprasse títulos da
dívida do Tesouro português
como parte da estratégia para en-
frentar a crise econômica (leia
mais no box abaixo e na página
6). Entre outras demandas, espe-
rava-se que a Eletrobrás com-
prasse até 10% da estatal portu-
guesa EDP. Os pedidos repousam
desde o ano passado na mesa do
ministro da Fazenda, Guido
Mantega. Do lado brasileiro, a ex-
pectativa era conseguir pelo me-
nos uma sinalização positiva de

apoio a uma vaga no Conselho de
Segurança da ONU, além de aju-
da, mesmo discreta, no espinho-
so debate sobre os subsídios agrí-
colas aos produtores europeus.
“Com a rejeição do parlamento
ao pacote de ajuste, ficou difícil
para o Brasil comprar títulos da
dívida de Portugal. Mas acredito
que a venda de parte da EDP para
a Eletrobrás seria um gesto de boa
vontade. O Brasil não é mais o
patinho feio da economia. E não
pode se comportar como tal”, diz
o economista Antonio Carlos Al-
ves Santos, coordenador do curso
de economia e comércio interna-
cional da Pontifícia Universidade
Católica. Em tempo: o Brasil já o
quarto maior investidor estran-
geiro em Portugal.

“Com o veto, Portugal foi re-
baixado nas agências de risco.
Não seria conveniente para nin-
guém comprar títulos da dívida
nesse momento”, afirma o pro-
fessor Aldo Fornazieri, diretor da
Escola de Sociologia e Política de
São Paulo. Segundo Santos, se
não fosse o veto, a participação
brasileira no Conselho de Segu-
rança da ONU certamente entra-
ria no alto da agenda de negocia-
ções. “Até porque o José Manuel
Durão Barroso (português que
preside a Comissão Européia),
teve, como Dilma, origem políti-
ca na extrema esquerda. Existe
muita empatia entre os dois”.

Na questão dos subsídios
agrícolas, Portugal pouco ou
nada pode fazer para ajudar o
Brasil. ”O Parlamento Europeu
não abre mão dos subsídios agrí-
colas. Isso causaria um desgaste
político interno e regional muito
grande para Portgual”, diz For-
nazieri. ■ *Colaborou Maeli Prado

Dilma desembarca em Portugal
Ponto alto da viagem será a homenagem
ao ex-presidente Lula, que será titulado
doutor honoris causa em Coimbra

Após a titulação
de Lula, presidente
segue para encontro
com José Sócrates
e Cavaco Silva

Posição não envolve caráter
político-diplomático de uma
eventual ajuda financeira

Simone Cavalcanti, de Brasília
scavalcanti@brasileconomico.com.br

O governo brasileiro não tem in-
tenção, a priori, de comprar títu-
los do governo português. No

entanto, dentro dos meandros
políticos-diplomáticos, o assun-
to pode não estar encerrado. Isso
vai depender das conversar que a
presidente Dilma Rousseff tiver
durante sua viagem a Lisboa.

Por enquanto, o argumento
contra a aquisição é puramente
técnico e perpassa a probabili-
dade de uma repactuação da dí-

vida soberana. Além disso, há
uma situação peculiar no mer-
cado internacional. Na compa-
ração entre Brasil e Portugal,
enquanto o primeiro tem clas-
sificação de risco mais baixa
(BBB-, pela Standard&Poors e
pela Fitch Ratings), o segundo é
BBB e A-, respectivamente. Em
situações normais, melhores

Tecnicamente, compra

● Portugal pleiteava que o Brasil
comprasse títulos da dívida do
Tesouro português como parte da
estratégia para enfrentar a crise.

DEMANDAS PRÉ-CRISE

Será o terceiro encontro público
entre Dilma e o ex-presidente
Lula, depois da posse em janeiro

● Do lado brasileiro, a ideia era
ter apoio para vaga no Conselho
de Segurança da ONU e um
aliado dentro da União Europeia.
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COMPRA E VENDA

A evolução do comércio entre Brasil e Portugal nos últimos anos
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LEIA MAIS Com soluções de captação
de recursos reduzidas,

Portugal precisa de €$ 2,7
bilhões, mas governo, por
enquanto, não quer recorrer
a ajuda internacional.

O primeiro-ministro
demissionário português,

José Sócrates, deu garantias
à UE que o país tem condições
financeiras para cumprir
seus compromissos até junho.

Cavaco Silva, presidente
de Portugal, convocou

para quinta-feira reunião
do Conselho de Estado em
tentativa de definir quando
ocorrerão novas eleições.

para cumprir agenda política

de títulos não interessa ao Brasil

COMÉRCIO

Oportunidade de negócio
O esvaziamento da agenda de
Dilma Rousseff em Portugal não
afetou o entusiasmo dos empre-
sários lusos com o vasto leque de
oportunidades de negócios em
terras brasileiras. Para orientar
com precisão os passos patrícios
por aqui, a Câmara Portuguesa
de Comércio no Brasil encomen-
dou um estudo à Fundação Cen-
tro de Estudos do Comércio Ex-
terior (Funcex). O resultado
mostrou que o Brasil importa de
outros países 205 itens que são
produzidos em Portugal.

“A pauta de exportações por-
tuguesa não é bem divulgada”,
afirma Manoel Tavares de Al-
meida Filho, presidente da Câ-
mara Portuguesa de Comércio
no Brasil. Para reverter esse qua-
dro, a entidade está organizando
uma feira de negócios em São
Paulo. A ideia é que todas as
companhias com interesse em
começar a participar do comér-
cio com o Brasil ou ampliar as
negociações em vigor estejam
presentes. O evento, que inicial-
mente seria em maio, foi adiado
para outubro. Será realizado na

sede da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp).
Pelo menos 120 empresas já con-
firmaram presença.

O estudo dividiu os produtos
em 21 grupos. Os que encabeçam
as lista são pescados, minerais
não metálicos (como sais, argila e
pedras), máquinas e instrumen-
tos mecânicos e plásticos. “O vo-
lume de empresas é maior do que
imaginávamos”, diz Manoel Ta-
vares “Para Portugal, é mais fácil
buscar o Brasil que os países eu-
ropeus. Trata-se de um grande
mercado diante da concorrência
europeia”, afirma Gunter Rudzit,
professor de relações internacio-
nais da Fundação Armando Álva-
res Penteado (Faap).

Segundo o Ministério de Des-
envolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior (MDIC), as trocas
comerciais entre Portugal e Brasil
triplicaram de relação em relação
ao mesmo período do ano passa-
do. O líder da exportações lusas
ainda é o bom e velho azeite, que
representa 30% das vendas. O
segundo produto mais exporta-
do, claro, é o bacalhau. ■ P.V.

classificados poderiam pagar
taxas de juros menores tanto
no lançamento de seus papéis
quanto nas negociações do mer-
cado secundário. Mas a obser-
vação que está sendo feita é que
as taxas do Brasil estão meno-
res. “Diante disso, não faz sen-
tido comprar título nessa con-
juntura”, diz uma fonte.

Na semana passada, os papéis
da dívida de cinco anos do país
chegaram a 8,5% de juros, e as de
dez anos a 7,6%. Nos prazos mais
curtos, os mercados também não
dão tréguas, com taxas acima de
7% para dois anos e de 8% para
três anos. No entanto, caso haja
uma nova decisão, uma saída se-
ria compra de títulos soberanos

portugueses para compor as re-
servas internacionais brasileiras.
Em dezembro passado, o minis-
tro das Finanças português, Fer-
nando Teixeira dos Santos, fez
uma visita ao seu colega Guido
Mantega justamente para tentar
convencê-lo da ajuda necessária
não apenas governamental, mas
empresarial. À época, ao sair do

encontro disse: “Nas emissões
de dívida pública portuguesa
podemos ter entidades brasilei-
ras que possam estar presentes
nessas operações, sejam elas go-
vernamentais, empresariais e
investidores. Todos que estejam
interessados, qualquer que seja
sua natureza, em investir em dí-
vida portuguesa”. ■

Ministro português
Fernando Teixeira
sinalizou que
estaria atento
à possibilidade de
aporte de recursos
brasileiros

Nelson Almeida/AFP

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  29 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-5.
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