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velmente, um vetor de paz, com relações 
diplomáticas com todos os membros da 
ONU, sem armas de destruição em mas
sa, sem inimigos", afirma o ministro nes
ta entrevista concedida por e-mail. "Um 
número crescente de países nos olha co
mo fonte de inspiração e isso também 
gera novas responsabilidades no atendi
mento a uma demanda por modelos in
clusivos de ordenamento político, eco
nômico e social", destaca. - A ANA PAULA SOUZA 

CartaCapital: Ate que ponto o senhor 
considera possível, de fato, fazermos 
uma projeção para o Brasil de 2030? As 
condições atuais do País nos permitem 
antever algumas das características da 
nação daqui a 18 anos? 
Antonio Patriota: Lembro-me de uma 
frase da presidenta Dilma Rousseff, em 
discurso em abril deste ano, por oca
sião da formatura da nova turma de di
plomatas. O que ela disse foi: "O lugar 
que um país ocupa no mundo está prio
ritariamente vinculado ao papel que es
se país ocupa em relação ao seu povo". 
Penso que o Brasil está se capacitando 
para esse cenário, ao implementar, de 
forma sistemática, as políticas públi
cas necessárias, tanto aquelas voltadas 
para o crescimento econômico quanto 
as que têm permit ido a ascensão a ní
veis de vida mais dignos de milhões de 

brasileiros. São essas medidas internas 
que nos permitirão atuar no cenário in
ternacional e nele exercer nossas voca
ções, que são o desenvolvimento sus
tentável, a cooperação e a paz. O Bra
sil está extraordinariamente bem posi
cionado em relação a alguns fatores de
terminantes: território, população, re
cursos naturais , produção de alimen
tos, acesso a energia, biodiversidade. 
Antever como estará o Brasil em 2030 
é um exercício especulativo. Podemos, 
no entanto , lançar mão de t rabalhos 
elaborados por entidades acadêmicas e 
consultorias privadas e tentar visuali
zar os contornos gerais do cenário que 
nos aguarda daqui a 18 anos. 

CC: Estaremos entre as quatro ou cinco 
maiores economias? 

AP: As próximas duas décadas deverão 
consolidar a mudança da realidade no 
planeta, particularmente da redistribui
ção de riqueza econômica, com possibi
lidade de melhoras substantivas do pa
drão de vida de grandes parcelas da po
pulação mundial. Em 2030, a China e a 
Índia podem chegar a representar 40% 
do PIB geral, e os BRICS também de
verão ampliar sua participação na ren
da global de forma importante. A Eco-
nomist Intelligence Unit prevê que, até 
2030, o Brasil deverá atingir o PIB de 
7,34 trilhões de dólares, o que o transfor
mará na quarta maior economia mundial 
por essa época, atrás de China, EUA e Ín
dia, nessa ordem, e à frente de Japão, Ale
manha, Rússia, França e Reino Unido. 

De acordo com a Agência Internacio
nal de Energia (AIE), graças à descober
ta de reservas de petróleo na camada 
do pré-sal, o Brasil passará a ser o sexto 
maior produtor mundial em 2030, com 
3,4 milhões de barris diários, atrás de 
Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Irã e Ca
nadá. Segundo a agência, o Brasil será o 
terceiro país com o maior aumento por-
centual previsto na produção de petró
leo até 2030, de 2,9% ao ano, atrás ape
nas do Iraque e do Canadá. Mas, por me
lhor que seja esse cenário, é essencial que 
continuemos a investir em capital hu
mano, em ciência, tecnologia e inovação 
e infraestrutura. Por exemplo, para que 
a previsão de crescimento do PIB se con
cretize, o Brasil precisa evoluir, em mé
dia, 3,9% ao ano entre 2011 e 2030, o que 
exigirá maior participação dos investi
mentos (públicos e privados, domésticos 
e externos) na composição do PIB. 

CC: O senhor acredita que teremos uma 
vaga no Conselho de Segurança da ONU? 
O Brasil deve realmente ser um país com 
maior responsabilidade internacional? 
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AP: Es tamos t r aba lhando para isso. 
Existe um déficit democrático na con
formação do Conselho de Segurança 
da ONU, que permanece com os mes
mos cinco membros permanentes des
de a Segunda Guerra Mundial. O mun
do evoluiu e é inadmissível que se per
petue uma situação anacrônica, em que 
regiões inteiras do mundo ficam de fora 
do centro decisório do sistema. Por isso, 
a América Latina e a África, em particu
lar, e outros centros de influência devem 
estar representados de forma perma
nente. É esse o sentido da coordenação 
do G-4, que reúne, além do Brasil, Índia, 
Alemanha e Japão, no entendimento de 
que a África também precisa estar repre
sentada a título permanente em um CS-
NU ampliado. Os últimos anos demons
t ra ram que inexiste substituto para o 
sistema multilateral e que a sua atualiza
ção é indispensável. A reforma do Con
selho de Segurança é uma das grandes 
tarefas que esperamos ver concluída o 
mais rápido possível. A vaga permanen
te do Brasil em um Conselho reformado 
é consequência natural de uma composi
ção que espelhe a nova geografia de po
der no mundo contemporâneo. Mais do 
que mera aspiração, a participação do 
Brasil é uma responsabilidade bem-vin
da. Nós, na verdade, temos assumido 
responsabilidades crescentes, como de
monstra nossa atuação à frente da Mis
são de Estabilização do Haiti, nosso pa
pel crescente como fonte de apoio hu
manitário (maior contribuinte do mundo 
em desenvolvimento ao Programa Mun
dial de Alimentos - PM A). Somos, visi
velmente, um vetor de paz, com relações 
diplomáticas com todos os membros da 
ONU, sem armas de destruição em mas
sa nem inimigos. Temos condições de 
ser um novo tipo de membro permanen
te, que encarna os ideais de paz e desen
volvimento da Carta da ONU, a partir de 
uma participação crescentemente criati
va e atuante no sistema multilateral. 

CC: O que significa, na prática, essa res
ponsabilidade eque efeitos ela pode ter so
bre a vida do cidadão comum? 
AP: A construção de uma ordem inter
nacional mais justa, democrática e me
nos propensa a conflitos assenta as ba
ses para que os países sejam mais aber
tos, as fronteiras se tornem mais fluidas 
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e aumentem as trocas comerciais, edu
cacionais e tecnológicas, fazendo com 
que todos ganhem. 

CC: O brasileiro continuará "invejando" 
os Estados Unidos e a Europa ou tam
bém isso tende a mudar, como parece já 
estar mudando? 
AP: Estamos nos conscientizando de que 
todas as sociedades têm desafios e difi
culdades próprios. Cada vez mais valo
rizamos nossas qualidades e entende
mos nossas limitações em um contexto 
mais amplo. Creio que a maior exposi
ção ao mundo levará o brasileiro a subs
tituir a eventual "inveja" por uma apre
ciação madura dos sucessos alheios, que 
nos permita tirar lições desses exemplos 
bem-sucedidos. Mas a realidade é que 
um número crescente de países olha pa
ra o Brasil como fonte de inspiração, e 
isso também gera novas responsabilida
des no atendimento a uma demanda por 
modelos inclusivos de ordenamento po
lítico, econômico e social. 

CC: E possível vislumbrar a imagem que o 
País terá, internacionalmente, no futuro? 
Nossos estereótipos, a seu ver, ainda serão 
os mesmos, ou isso também mudará? 
AP: A imagem a ser projetada deve estar 
bem calcada na realidade. Se fizermos o 
dever de casa e conseguirmos propiciar 
qualidade de vida para todos os segmen
tos sociais, seremos percebidos, sim, co
mo um país democrático, justo e crescen
temente próspero. Na área da política ex
terna, por exemplo, se formos parceiros 
coerentes e generosos, estaremos lidan
do com bons vizinhos e bons amigos, em 

todas as partes do mundo. Devemos nos 
preocupar em "ser" antes de "parecer". 

Os estereótipos normalmente asso
ciados ao País - samba, futebol e carna
val - mantêm-se presentes na vida bra
sileira e também atuam para gerar asso
ciações positivas de imagem, vinculadas 
à ideia de criatividade, talento e qualida
de de vida. A imagem do Brasil no exte
rior está em uma curva ascendente, re
flexo das transformações por que pas
sa o País, e terá mudado em 18 anos pa

ra refletir o dinamismo do momento atual. 
Não devemos apenas nos preocupar com a 
nossa imagem junto aos países mais ricos. 
Cada vez mais teremos presente a impor
tância de corresponder, em países vizi
nhos, na África e no mundo em desenvolvi
mento, às expectativas que se criam em re
lação ao Brasil como liderança solidária 
comprometida com o desenvolvimento. 

CC: Quais devem ser, no futuro, os ativos 
brasileiros que mais interesse despertarão 
no mundo? Serão somente os recursos na
turais ou também outros tipos de ativos, 
como, por exemplo, a nossa cultura? 
AP: O Brasil tem mui tos ativos com 
grande potencial de valorização no fu
turo . Poderá liderar, por exemplo, em 
vários campos: a inclusão social, pas
sando pela eficiência energética, da tec
nologia aplicada à agricultura e até o de
senvolvimento sustentável. Talvez um 
ativo importante seja a nossa creden
cial de país pacífico, solidário e capaz de 
dialogar com todos, aliada a uma inten
ção de part icipar do mundo de forma 
construtiva. Nossa vocação humanista, 
nossa valorização da diversidade, nosso 
compromisso com o sistema de gover
nança global crescentemente inclusivo, 
democrático e eficiente. 

CC: A Copa e os Jogos Olímpicos terão dei
xado marcas importantes neste Brasil de 
2030? Esses eventos serão fundamentais 
na construção dessa nova imagem do País? 
AP: Ao atrair a atenção de milhões de 
seres humanos, esses grandes eventos 
contribuirão para aumentar o nível de 
conhecimento sobre o Brasil e, com is
so, abrirão uma possibilidade sem pre
cedentes de maior interação, seja atrain
do negócios, investimentos ou turismo. 
Haverá um legado significativo na me
lhora da infraestrutura em várias cida
des, e as ações necessárias para assegu
rar o bom andamento dos eventos aju
darão a modern izar o País. Vejo com 
part icular entusiasmo a possibilidade 
de est imularmos uma nova geração de 
jovens a descobrir o Brasil e a compar
tilhar os nossos valores. O esporte é um 
dos mais importantes veículos de apro
ximação entre os jovens de todo o mun
do e esperamos que, em 2016, os atle
tas e os espectadores que dedicarem sua 
atenção aos Jogos Olímpicos possam le
var do Brasil uma mensagem de tolerân
cia, liberdade e confiança na capacidade 
do ser humano de superar obstáculos. 
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 18, n. 717, p. 58-60, 3 out. 2012. 




