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A Europa revê sua política ex-
terna e decide acabar com pro-
jetos sociais, de educação e
meio ambiente no Brasil. A
partir de 2014, o País não rece-
berá mais fundos de ajuda ao
desenvolvimento do bloco eu-
ropeu. Se parte da explicação
é o problema da dívida da UE,
o que Bruxelas quer de fato é
mandar um forte recado: já
não considera o Brasil um país
pobre e quer uma mudança ra-
dical na relação.

A decisão foi tomada com base
em um princípio simples: o País
que afirma ser a sexta maior eco-
nomia do mundo em 2012 e já
concorre com os europeus em vá-
rios setores não tem por que con-
tinuar a receber ajuda e deve as-
sumir suas responsabilidades.
Para representantes de Ongs, a
decisão da UE é “equivocada”.

No total, 19 emergentes, como
China e Índia, serão excluídos
dos programas de desenvolvi-
mento do bloco europeu. A meta

é utilizar os recursos para ajudar
apenas países mais pobres, co-
mo Haiti, Libéria ou Laos.

No caso do Brasil, a UE desti-
nou entre 2007 e 2013 € 61 mi-
lhões para projetos de coopera-

ção. Há quatro anos, quando o
dinheiro foi autorizado, Bruxe-
las considerava que as desigual-
dades no Brasil ainda justifica-
vam as medidas. Em um docu-
mento de 2007 para justificar os

gastos no Brasil, o bloco ainda
dizia que os desafios enfrenta-
dos pelo País eram significantes,
inclusive na proteção ambiental.

Naquele ano, Bruxelas concor-
dou em destinar € 42 milhões a

projetos de aproximação com o
Brasil. Desse total,€ 30 milhões
seriam destinados a bolsas para
o intercâmbio de estudantes bra-
sileiros na UE. Mas essa ajuda se-
cará depois de 2014. Para a prote-
ção ambiental, a UE destina até
2013 € 18 milhões. Mas, com a
posição da chanceler Angela
Merkel de que o Brasil deve limi-
tar suas emissões de CO2 da mes-
ma forma que os países ricos, a
ajuda já não faria sentido.

Simbolismo. Parte do proble-
ma é de caixa, já que o bloco en-
frenta pressões para equilibrar
seu orçamento. Mas a motiva-
ção política é o que explica a deci-
são. Para o comissário de Desen-
volvimento da UE, Andris Pie-
balgs, a mudança no destino dos
fundos revela uma vontade de
“mudar nossas relações com os
grandes países emergentes”.

A decisão foi tomada no âmbi-
to da revisão da política externa
da UE, que considera que as po-
tências emergentes já rivalizam
com a Europa no cenário global.

A UE é um dos maior doadores

do mundo, com € 11 bilhões por
ano. O volume não deve cair,
mas o dinheiro para os Brics vai
secar. Os sul-africanos recebiam
€ 980 milhões da UE e, partir de
2014, estarão fora das priorida-
des. O mesmo ocorrerá com os€
470 milhões para a Índia e os €
170 milhões para China.

No caso do Brasil, o volume
não é considerado significativo.
Mas diplomatas apontam que o
fim da ajuda tem um simbolismo
importante. Se o Brasil quer ser
tratado como um país grande, is-
so significa que o governo deve
assumir suas responsabilidades,
internas e externas.

A decisão anunciada ontem
foi duramente criticada por agên-
cias de cooperação, que acusam
a UE de fazer política com a aju-
da ao desenvolvimento. “A UE
precisa garantir que a ajuda está
sendo dada à população mais po-
bre”, disse Sarah Kristine Johan-
sen, da Concord, entidade que
representa 1,6 mil Ongs. Segun-
do ela, usar dados macroeconô-
micos não mostra a realidade da
pobreza em alguns países.

● O Brasil tem dinheiro para re-
solver seus próprios problemas.
Essa é a justificativa de Jerome
Poussielgue, primeiro-conselhei-
ro da Delegação Europeia em
Brasília, responsável pelos acor-
dos de cooperação, para o corte
de € 61 milhões em projetos que
vai afetar o País a partir de 2014.
Emergente, de renda média, o
Brasil perdeu o benefício para
outros países mais pobres.
“O Brasil é agora um país emer-

gente. É hoje um país que pode
fazer a luta contra a pobreza sem
essa ajuda”, justificou. Apesar de
o corte ser para 2014, em 2012 o
governo brasileiro já receberá €
8 milhões a menos. Dois dos pro-
jetos existentes serão encerra-
dos. Um deles tenta evitar desma-
tamento em áreas de cerrado.
Segundo Poussielgue, o corte na
América Latina será de € 80 mi-
lhões ao todo. “Havia necessida-
de de financiar projetos de re-
construção no norte da África,
depois da primavera árabe, espe-
cialmente em países como a Lí-
bia, e não tínhamos como votar
mais créditos”. / LISANDRA
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Brasil vai perder
benefícios para
países mais pobres

UE decide acabar com ajuda financeira ao Brasil
Projetos sociais, de educação e de meio ambiente não receberão mais fundos europeus a partir de 2014; representantes de Ongs criticam decisão

Cenário. Para Piebalgs, da UE, mudança revela uma ‘nova relação com grandes emergentes’
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 dez. 2011, Economia & Negócios, p. B7.




