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Relações russo-
latino americanas 
Os países da região partici-
pam cada vez mais ativamen-
te na formação da agenda glo-
bal. Brasil, México e Argentina 
entraram no seleto grupo das 
vinte maiores economias do 
mundo. Com o Brasil, a Rús-
sia também está trabalhando 
em cooperação, junto com 
China, Índia e África do Sul, 
no formato dos Brics. 
Os latino-americanos são nos-
sos aliados naturais em ques-
tões como a necessidade de 
apoio às regras do direito in-
ternacional, o fortalecimento 
de mecanismos multilaterais 
para a resolução de proble-
mas internacionais, o papel 
central da ONU e a busca de 
respostas coletivas aos desa-
fios contemporâneos e aos pro-
blemas ambientais globais. Na 
prática, nossos pontos de vista 
coincidem em vários outros 
pontos: na reforma da arqui-
tetura financeira global, nas 
regras do comércio interna-
cional e na importância do 
r e s p e i t o à d i v e r s i d a d e 
cultural. 
Nossos países têm demonstra-
do foco no alinhamento de co-
operação intensiva com base 
na igualdade e nos benefícios 
mútuos relativos a uma ampla 
gama de questões. 
Nos últimos três anos, foram 

realizadas 22 cúpulas e mais 
de 60 reuniões de alto nível, 
além de terem sido assinados 
mais de 70 documentos bila-
terais - quase a metade dos 
150 assinados dos anos 1990 
para cá. Os encontros se tor-
naram regulares no que diz 
respeito a estruturas gover-
namentais, diálogos interpar-
lamentares e consultas entre 
os ministérios das relações ex-
teriores. Minha visita recente 
a El Salvador, Peru e Vene-
zuela deve dar um novo im-
pulso no fortalecimento da 
nossa cooperação. 
Aproximação comercial 
Hoje, nossa tarefa fundamen-
tal é reforçar o diálogo polí-
tico desenvolvido pelo siste-
ma de relações comerciais e 
econômicas. É preciso dizer 
que o ritmo de desenvolvimen-
to econômico da região é bas-
tante elevado. O volume de ne-
gócios, que d iminu iu no 
período da crise em quase um 
terço, chegando a US$ 12,4 bi-
lhões no ano passado, atingiu 
US$ 7,4 bilhões nos cinco pri-
meiros meses deste ano, dando 
a impressão de que o futuro 
será mais favorável. 
É urgente não apenas elevar 
o volume de comércio, mas 
também expandir suas mati-
zes, em primeiro lugar, intro-

duzindo produtos de alta tec-
nologia. É bem sabido que 
muitos países latino-america-
nos estão desenvolvendo alta 
tecnologia, incluindo a nucle-
ar. Esforços conjuntos estão 
sendo promovidos em vários 
projetos promissores na área 
aeroespacial. O interesse dos 

círculos de negócios russos na 
região é cada vez maior. Gran-
des empresas locais, como a 
Lukoil, a Gazprom, a UES 
RAO e a Russal, estão traba-
lhando no México, na Vene-
zuela, na Bolívia, na Colôm-
bia, nas Guianas, em Cuba. 
Além disso, negociações para 
aprofundar a cooperação com 
a Argentina, o Brasil, o Peru 
e o Chile estão em curso e es-
tratégias para conectar pe-
quenas e médias empresas 
estão sendo estudadas. 
Valores a mais 
A criação de ramificações das 
relações interbancárias é um 
fator de aprofundamento da 
cooperação mútua entre a Rús-
sia e os países da ALC. Já está 
em funcionamento o banco 
russo-venezuelano e foram as-
sinados acordos de coopera-
ção com o russo Vnesheconom-
bank e com a Corporação 
Andina de Fomento e com a 
Associação Latino-America-
na de Instituições Financei-
ras de Desenvolvimento. A 
possibilidade de a Rússia ade-
rir ao Banco Interamericano 
de Desenvolvimento também 
está sendo considerada. 
Nos países da região, temos 
cerca de 300 mil compatrio-
tas, que atuam como peça fun-
damental para o lançamento 
de ações conjuntas humani-
tárias. Também são desenvol-
vidos trabalhos em educação, 
com a criação da Confedera-
ção Lat ino-Americana de 
Graduados em Russo. 
A entrada de latinos sem visto 
na Rússia cresce gradualmen-
te, o que contribui para a ex-
pansão das relações de negó-
cios e do contato entre os 
povos. Há tratados de livre 
circulação com a Argentina, 
o Brasil, a Venezuela, a Co-
lômbia, Cuba, a Nicarágua, o 
Peru e o Chile. Um acordo se-
melhante foi assinado com o 
Equador e outros estão em 

fase de desenvolvimento com 
a Guatemala, o Panamá e o 
Uruguai. 
Como resultado, aumentamos 
a cooperação com todas as or-
ganizações politicas regionais, 
incluindo a OMC (Organiza-
ção Mundial de Comércio). 
Conduzimos um diálogo po-
lítico com o Grupo do Rio e 
promovemos contatos com o 
Mercosul, a Aliança Boliva-
riana para os Povos das Amé-
ricas, o Sistema de Integração 
Centro-Americano e a Comu-
nidade do Caribe. Observa-
mos com interesse as ativida-
des da União dos Estados 
Sul-Americanos e a formação 
da Comunidade dos Estados 
da América Latina e do Ca-
ribe, que têm todas as chan-
ces de consolidar os processos 
de integração na região para 
dar- lhes um denominador 
comum. Ressaltamos a impor-
tância de que Cuba esteja ple-
namente integrada na comu-
nidade latino-americana. 
Sem clichês ideológicos 
Novas perspectivas motivam 
a cooperação multilateral no 
âmbito da APEC (Coopera-
ção Econômica Ásia-Pacífico). 
Em 2012, pretendemos refor-
çar iniciativas conjuntas, in-
cluindo o desenvolvimento da 
infraestrutura comercial e 
econômica e a políticas de co-
operação para a moderniza-
ção das nossas economias e 
para a garantia de segurança 
energética. 
Estamos convencidos de que 
o aumento da colaboração 
entre as duas regiões, que que-
remos construir em cima de 
princípios pautados no prag-
matismo, sem nos apoiarmos 
em quaisquer ideologias, mas 
sim na igualdade e no bene-
fício mútuo, responderá aos 
nossos interesses comuns. 
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Text Box
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 29 ago. 2011, Gazeta Russa, p. 2.




