
Esta semana marcará um grande
teste para a capacidade brasileira
de negociar internacionalmente
e para a articulação que se pode
esperar da união entre Brasil,
Rússia, Índia, China e África do
Sul (Brics). A viagem da presi-
dente Dilma Rousseff aos Esta-
dos Unidos — para abrir a Assem-
bleia Geral da Organização das
Nações Unidas (ONU) — e a reu-
nião dos ministros das Finanças
dos países do Brics — que será
realizada em Washington — ex-
põem o Brasil no cenário exter-
no como poucas vezes ocorreu
nesta fase de expansão econômi-
ca dos países emergentes.

Tanto Dilma, que está em No-
va York (leia mais na pág. 6),
quanto o ministro da Fazenda,
Guido Mantega, que viaja para a
capital americana, levam na ba-
gagem a expectativa dos brasi-
leiros de que eles consigam
abrir portas para conquistar me-
lhores condições de comércio e
possibilidades de captação de in-
vestimento para o país.

“Essa exposição gera oportuni-
dades ao Brasil. Mostra a maturi-
dade política e econômica da li-
derança internacional brasilei-
ra”, afirma o empresário Juan
Quirós, presidente do Grupo Ad-
vento e vice-presidente da Fede-
ração das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp).

Quirós toma como base para
seu otimismo a chance de o Brasil
dividir com seus parceiros no
Brics um eventual aporte de capi-
tal para os países da União Euro-
peia, em crise econômica. “A gen-
te (países do Brics) vai discutir co-
mo fazer para ajudar a União Euro-
peia a sair dessa situação”, confir-
mou Mantega na semana passada.

Para comprar títulos de países
da União Europeia, os governos
dos países emergentes poderiam
lançar mão de suas reservas in-
ternacionais. Somente o Brasil
possui mais de US$ 350 bilhões
em reservas cambiais — a maior
parte aplicada em títulos do te-
souro dos Estados Unidos, consi-
derados de baixo risco.

Investimentos
A ajuda do Brics, diz Quirós, po-
deria gerar melhora da imagem
do Brasil e consequente aumen-
to da captação de investimentos.
“A crise de crédito é dos gover-
nos. As empresas têm dinheiro e

querem investir onde há merca-
do consumidor”, diz, acrescen-
tando que a melhor maneira de o
Brasil realizar esse aporte é justa-
mente ao lado de outros países.
“Dividir o risco com o Brics é im-
portante porque permite ao Bra-
sil fazer muito com pouco”.

Além da captação de investi-
mentos, os representantes do go-
verno brasileiro têm nas mãos a
possibilidade, por exemplo, de pe-
dir redução de subsídios agrícolas
ou apoio para que o Brasil seja in-
cluído no Conselho de Segurança
na ONU. “O Brasil tem a oportuni-
dade de mostrar o que quer em
troca do que pode oferecer. Mas,
para isso, precisa saber o que
quer. A China sabe que é o reco-
nhecimento como economia de
mercado”, afirma Creomar Lima
de Carvalho Sousa, do Ibmec-DF.
“O esfacelamento da Zona do Eu-
ro e a dificuldade de recuperação
da economia americana abrem
muitas possibilidades, mas o
Brics precisa mostrar articulação
para construir uma estratégia co-
mum de negociação”, diz. Segun-
do ele, além de servir como um
teste para o Brics, a oportunidade
também expõe a importância de
esses países refletirem sobre o
que fazer com esse destaque que
conquistaram economicamente.

“Se houver um acordo, é im-
prescindível que ele atenda aos
nossos interesses”, acrescenta
Cristina Helena Pinto de Mello,
professora de economia no curso
de Relações Internacionais da ES-
PM. Ela se mostra, contudo, reti-
cente em relação à exposição que
o desembolso brasileiro poderá
ter diante da dívida dos países eu-
ropeus. “Há muito tempo não via
um cenário tão incerto. Não dá pa-
ra saber como as economias vão
se comportar, especialmente a
chinesa”, diz. Cristina destaca
que o Brasil é um grande investi-
dor da dívida americana, mas con-
sidera temerário aplicar na insta-
bilidade dos países europeus.

Além das negociações diretas
das quais participarão Dilma e
Mantega, pelo menos outros seis
ministros terão agendas paralelas
à da presidente que poderão ren-
der mais oportunidades de comér-
cio e de novas relações diplomáti-
cas: Antonio Patriota (Relações Ex-
teriores), Fernando Pimentel (De-
senvolvimento), Orlando Silva
(Esporte), Alexandre Padilha (Saú-
de), Maria do Rosário (Direitos Hu-
manos) e Helena Chagas (Comuni-
cação Social). ■ Com agências
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Uma das vantagens para
o Brasil e demais países do
Brics é que a eventual compra
de títulos europeus abra as
portas para conquistar
melhores condições de
comércio e possibilidades de
captação de investimento
para emergentes.

RECURSOS

RECIPROCIDADE

DESTAQUE POLÍTICA EXTERNA

Dilma enfrenta o primeiro
grande teste externo

“
EXPECTATIVA

Brasiltemachancedeelevar
otomnasreivindicações

Ajuda dos Brics à Europa dominará agenda da presidente nos EUA
e pode levá-la a papel de destaque no plano econômico internacional

Além de investimentos,
o governo brasileiro tem
nas mãos a possibilidade
de pedir redução dos
pesados subsídios agrícolas
da União Europeia ou apoio
para que o Brasil seja
incluído no Conselho de
Segurança na ONU.

A crise de crédito
é dos governos.
As empresas
têm dinheiro e
querem investir
onde há mercado
consumidor

Juan Quirós
Presidente do Grupo Advento

Somente o Brasil possui
mais de US$ 350 bilhões em
reservas cambiais — a maior
parte aplicada em títulos do
Tesouro dos Estados Unidos,
considerados de baixo risco.
Parte dos recursos
poderia ser destinado
a títulos europeus.

Emergentesdevemusar
reservas internacionais

Viagemdapresidente
ampliaaexposiçãodo
Brasilnocenárioexterno
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Importância dos Estados
Unidos como parceiro

comercial ganha destaque na
visita e pode render novos
acordos bilaterais ao longo da
visita da delegação brasileira.

O possibilidade de o Brasil re-
correr às reservas internacio-
nais para oferecer ajuda finan-
ceira à Europa por meio da com-
pra de títulos emitidos pelo
Fundo Europeu de Estabiliza-
ção está sendo usada como mu-
nição pela oposição a Dilma no
Congresso. A tese é que o país
precisa se concentrar na prepa-
ração para enfrentar um possí-
vel agravamento da crise em
vez de se arriscar, especialmen-
te no momento de torneiras fe-
chadas do governo.

“É extremamente temerário
comprar títulos europeus nesse
momento. Os franceses compra-
ram títulos gregos e se arrepende-
ram”, diz o deputado Duarte No-
gueira (PSDB-SP), líder do PSDB
na Câmara dos Deputados. “Esti-
ve semana passada na reunião
do G8 parlamentar e ouvi uma
preocupação grande com o agra-
vamento da crise. Só alguém
muito ingênuo compraria títulos
europeus nesse momento”.

O economista Diogo Costa,
professor de economia e rela-
ções internacionais do Ibmec,
compartilha com essa tese. “A
incerteza é grande. Em última
instância, o que o pagador de im-
postos do Brasil tem com isso?”
Para o professor, o discurso e a
atuação do Brasil junto ao Brics
tem um forte componente de
marketing. “O Brasil está muito
longe do desempenho econômi-
co da Índia, Rússia e China. O
país ganha por associação”.

Já o coordenador do curso de
economia e comércio exterior

da PUC-SP, Antonio Carlos Al-
ves, pensa diferente. “O Brasil,
que é um participante da econo-
mia internacional, tem bala na
agulha em volume de reservas.
A ideia de comprar títulos da dí-
vida de países europeus é boa.
Esse é o custo de pertencer a
um clube tão seletivo”. Ele pon-
dera, porém, que a ajuda brasi-
leira teria um caráter muito
mais simbólico. “Isso sinaliza-
ria para os maiores mercados
que o Brasil quer ajudar a garan-
tir a estabilidade mundial”.

Na semana passada, o Ministé-
rio da Fazenda informou que o
Brasil poderia tomar a decisão
de aumentar a parcela de recur-
sos aplicados em ativos euro-
peus, mas frisou que a gestão das
reservas é definida pelo Banco
Central. No final de 2010, 4,5%
dos ativos da reserva brasileira
estavam aplicados em euros.

A possível ajuda à Europa es-
tá na pauta de reunião dos paí-
ses do Brics — grupo formado
por Brasil, Rússia, Índia, China
e África do Sul — marcada para
esta semana em Washington,
paralelamente ao encontro se-
mestral dos sócios do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI).

Na semana passada, a diretora-
gerente do FMI, Christine Lagar-
de, destacou publicamente o inte-
resse demonstrado pelo Brics em
ajudar países europeus como
“uma evolução interessante”,
mas advertiu que “não devem se
limitar a adquirir títulos de esta-
dos seguros”. “Caso se limitem a
comprar títulos de países que to-
dos consideram seguros, como
os alemães ou os ingleses, então
não arriscam nada”, afirmou
Lagarde. ■ Pedro Venceslau

Presidente também
irá tratar de uma série

de outros assuntos, como a
participação das mulheres na
política, as doenças sem cura e
até as questões nucleares.

Agenda de Dilma Rousseff
em Nova York é extensa

e inclui encontros bilaterais
com os presidentes Barack
Obama, dos Estados Unidos, e
Nicolas Sarkozy, da França.

● ●●

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ABr

Ajuda à Europa reforça
arsenal da oposição

➤

Antoine Antoniol/Bloomberg

Compra de títulos europeus
é considerada extremamente
temerária por oposicionistas

➤➤

Para especialistas,
a situação da
Grécia pode piorar
muito antes de
melhorar e seria
muito arriscado
comprar esses
títulos agora

LEIA MAIS

Lagarde:Bricsnãodevem
se limitaraadquirir
títulosdeEstadosseguros
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Na quarta-feira, às 9h, a presi-
dente Dilma Rousseff vai entrar
para a história da Organização
das Nações Unidas (ONU) como
a primeira mulher a discursar
na abertura da Assembleia Ge-
ral do órgão, em Nova York. Es-
se fato pode não ter grande im-
portância entre os delegados da
entidade que estarão na plateia,
mas certamente terá um valor
político incalculável para con-
sumo interno em futuras elei-
ções brasileiras. O Brasil sem-
pre abre a assembleia porque
foi o primeiro a aderir ao orga-
nismo, em 1945. Em 2010, o en-
tão presidente Lula estava en-
volvido com as eleições e abriu
mão do privilégio em nome do
chanceler Celso Amorim.

Interlocutores e assessores
do Palácio do Planalto esperam
que o discurso seja parecido
com os anteriores, com ênfase
na cobrança de mais participa-
ção de países emergentes no
Conselho de Segurança da ONU
e em organizações multilaterais
como o Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) e o Banco Mun-
dial. Na Assembleia deste ano,
que tem como tema “O papel
da mediação na solução de dis-
putas por meios pacíficos”, a
presidente pretende defender,
ainda, outros tópicos prioritá-
rios da agenda do Itamaraty: a
diplomacia preventiva com am-
pliação do diálogo e a criação
do Estado Palestino.

Mas o ponto central da esta-
da de quase uma semana de
Dilma em Nova York será mes-
mo a ampliação dos emergen-
tes nos organismos internacio-
nais, tema que será debatido
nos encontros bilaterais. Ama-
nhã, às 13h30, a presidente
tem uma reunião bilateral de
30 minutos com o presidente
dos Estados Unidos, Barack
Obama. Em entrevista na se-
mana passada, Dilma afirmou

que falta ao governo america-
no “decisão política” que esti-
mule investimentos. Ao longo
da semana, a chefe de estado
brasileira também terá reu-
niões com Nicolas Sarkozy,
presidente da França, e David
Cameron, primeiro ministro
do Reino Unido.

Outro encontro não confir-
mado é com Felipe Calderón,
presidente do México. A agen-
da de Dilma nos Estados Unidos
será pesada. Ela vai tratar de te-
mas que vão de doenças crôni-
cas não-transmissíveis, como
diabetes, ataques cardíacos,
câncer e doenças pulmonares,
até segurança nuclear.

Entre uma atividade e outra,
ainda receberá o prêmio Wil-
son Award for Public Services,

da Woodrow Wilson Internatio-
nal Center. Pelo menos um dos
compromissos da presidente
corre o risco de terminar em
saia-justa: o lançamento da ini-
ciativa “Parceria para governo
Aberto”, que visa difundir o
acesso a informações públicas.
Ocorre que, no Brasil,a vota-
ção da Lei de Acesso à Informa-
ção está parada no Congresso
devido a manobras do senador
e ex-presidente Fernando Co-
llor (PTB-AL).

Além disso, o Palácio do Pla-
nalto não conseguiu cumprir a
meta de aprovar a criação da Co-
missão da Verdade, que vai apu-
rar crimes cometidos pelos mili-
tares, a tempo da Assembleia
Geral da ONU. “A culpa pela de-
mora na criação da Comissão

não é da oposição. Dilma não te-
ve habilidade política. Esse as-
sunto está parado no Congresso
desde 2009 e, com ela, não avan-
çou nem um milímetro”, diz o
deputado Duarte Nogueira (PS-
DB-SP), líder tucano na Câma-
ra. “Isso não é motivo para saia-
justa porque não é o foco cen-
tral. O fato é que Dilma se proje-
ta como liderança mundial”,
diz o cientista político Murilo
de Aragão, da Arko Advice.

Mesmo com o projeto parado,
assessores do Planalto dizem que
a presidente poderá citar o proje-
to da Comissão como exemplo
de transparência. A Comissão da
Verdade, que terá sete integran-
tes escolhidos pelo governo, vai
apurar violações de direitos hu-
manos entre 1964 e 1988. ■

Pedro Venceslau
pvenceslau@brasileconomico.com.br

Presidente
defenderá
mais espaço
para países
emergentes

●
POLÍTICA

Primeira mulher a inaugurar o
debate da Assembleia Geral da
ONU, Dilma Rousseff discursará
para 121 chefes de estado ou
governo que participam do
evento na quarta-feira, entre os
quais apenas 12 mulheres. Em
reportagem de capa da revista
Newsweek, edições americana e
internacional, sob o título “Don't
mess with Dilma” (Não mexa com
Dilma), a presidente fala do
crescimento do Brasil e conta
detalhes de sua biografia.

Presidente deve
defender diplomacia
preventiva e criação
do Estado Palestino
nos discursos que
fará ao longo do
cumprimento de
extensa agenda em
Nova York

✽

Agenda de Dilma em Nova York será
pesada e inclui encontros bilaterais
com Obama, Cameron e Sarkozy

DESTAQUE POLÍTICA EXTERNA

NoencontrocomObama,
umaretribuiçãoàvisita
queopresidente
americano fezaoBrasil

Participaçãofeminina
seráumdosdestaques
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Reforçar as relações diplomáti-
cas e o comércio entre o Brasil e
os Estados Unidos consta entre
as prioridades da extensa agen-
da que a presidente Dilma Rous-
seff irá cumprir nos Estados Uni-
dos até quinta-feira, na qual es-

tá incluído um encontro com o
presidente Barack Obama. Os
americanos são parceiros co-
merciais de grande peso para a
balança brasileira.

“Nós ganhamos mais dos Es-
tados Unidos do que da China”,
aponta Cristina Helena Pinto de
Mello, professora de economia
no curso de Relações Internacio-
nais da ESPM. Ela calcula que,

enquanto as vendas para os ame-
ricanos trazem retorno para o
Brasil de cerca de US$ 1 por qui-
lo de produto exportado, essa
mesma relação corresponde a
US$ 0,25 nas compras chinesas.

“Nós temos muito interesse
em ampliar nossa negociação
com eles e eles também têm
muitos interesses no Brasil. Não
poderia haver melhor situação
para bons negócios”, diz.

Entre os principais encon-
tros bilateriais previstos, Dilma
estará também com Nicolas Sa-
rkozy, presidente da França.
Um dos temas em aberto na
pauta com os franceses está a
compra de 36 aviões-caças pa-
ra as Forças Armadas.

Turbulências
A presidente ainda vai discutir
a crise global. Tema que tam-
bém chama a atenção da pró-
pria ONU: “O mundo vive um
momento de turbulência pou-
co comum e de grande ansieda-
de, o que faz a ONU mais neces-
sária do que nunca”, afirmou o
secretário-geral da ONU, Ban
Ki-moon, em entrevista coleti-
va em Nova York.

Segundo ele, o prolongamen-
to da crise econômica, os desa-
fios humanitários, os conflitos
vigentes e as mudanças de to-
do tipo que estão ocorrendo no
mundo fazem com que os po-
vos apostem no organismo pa-
ra lhes dar respostas. “Sabe-
mos que a ONU continua sen-
do nossa maior esperança de
construir um mundo mais se-
guro e justo”, disse.

Dados da agência europeia de
estatística, a Eurostat, mostram
que a economia da União Euro-
peia e da zona do euro cresceu
no segundo trimestre apenas
0,2% em relação aos três pri-
meiros meses deste ano. Entre
janeiro e março de 2011, a eco-
nomia da região havia avança-
do 0,8%. ■ Cláudia Bredarioli,
com agências

Pedro Santana/AFP

Agenda favorece negociações
sobre expansão comercial
Presidente terá vários
encontros bilaterais com
presidentes de países parceiros

Exportações
brasileiras para
os Estados Unidos
são mais rentáveis
que para a China

AGENDA PRESIDENCIAL

10h Abertura da Reunião de Alto Nível sobre 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis.   
A presidente discursa sobre a experiência 
brasileira na área da saúde

1

15h Dilma participa, ao lado de Michelle 
Bachelet,  ex-presidente do Chile,   
de reunião sobre a participação   
de mulheres na política, na ONU

1

13h30 Reunião com o presidente americano, 
Barack Obama. O tema será a crise 
econômica internacional

1

14h Os dois presidentes lançam  
a iniciativa “Parceria para o Governo 
Aberto”, que visa difundir práticas 
como transparência orçamentária
e acesso à informação

1

8h30 Audiência com Ban Ki-Moon, 
secretário-geral da ONU. Em seguida, 
ela faz o discurso de abertura da 66º 
Assembleia Geral das Nações Unidas. 
Ao longo do dia, a presidente terá 
reuniões com Nicolas Sarkozy, 
presidente da França, e David 
Cameron, primeiro-ministro  
do Reino Unido

8 Reunião de Alto Nível 
sobre Segurança Nuclear

Embarque de volta ao Brasil
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