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““Paradoxalmente, tudo o que o Brasil
tem feito está desenhado para dentro
do território. O diálogo com os países
vizinhos é secundário”

Alcides Costa Vaz, do Instituto
de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (UnB)

“O crime organizado se apresenta em
uma grande variedade de formas, opera
em várias escalas, adapta-se e inova e,
com o tempo, atinge vários mercados”

Robert Muggah, pesquisador associado
do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio

Especial | O Brasil na América do Sul

Política externa é pautada pela multipolaridade
Claudia Izique
Para o Valor, de São Paulo

os Estados Unidos iniciaram
ofensiva de combate ao terroris-
mo, após 11 de setembro de 2001,
os países sul-americanos adota-
ram posições distintas em relação
à nova agenda americana de Segu-
rança e Defesa: a Colômbia ali-
nhou-se incondicionalmente en-
frentando as Farc; o Chile manteve
“postura de reconhecimento”; Bra-
sil, Argentina, Venezuela, Equador
e Bolívia assumiram “distancia -
mento crítico” que se acentuou
com a ascensão dos governos de
esquerda a partir de 2002. Consti-
tuía-se, assim, um novo ambiente
marcado pela multipolaridade e
por uma identidade genuinamen-
te sul-americana de defesa e segu-
rança dos territórios.

“O impulso pela autonomia
era o vetor comum, mas o enten-
dimento sobre a relação a ser
mantida com os Estados Unidos e
sobre a natureza do projeto polí-
tico regional eram objetos de dis-
s e n s o”, analisou Alcides Costa
Vaz, do Instituto de Relações In-
ternacionais da Universidade de
Brasília (UnB) que, a convite do
Instituto Fernando Henrique Car-
doso (IFHC), apresentou o estudo
“Ação Regional Brasileira sob as
Óticas da Diplomacia e da Defesa:
Continuidade e Convergências”.

O Brasil saiu na frente e, na se-
gunda metade da década, definiu
sua Política Nacional de Defesa
(PDN) (2005) e a Estratégia Nacio-
nal de Defesa (END) (2008) que
descrevem a América do Sul e o
Atlântico Sul, alcançando a África,
como “entorno estratégico”. A
mesma diretriz pauta a PND e a
END 2012, em análise no Congres-
so Nacional. “A novidade é a am-
pliação do entorno estratégico pa-
ra o Caribe e a Antártida”, disse.

A prioridade conferida à Amé-
rica do Sul é compatível com a
política externa brasileira, mas
as duas políticas evoluíram para-
lelamente, abrindo espaço para

Eduardo Belo
Para o Valor, de São Paulo

A integração da economia bra-
sileira com outras da América Lati-
na deve prosseguir mais pelo bom
momento que vivem alguns países
que pelos canais tradicionais da
diplomacia e da cooperação eco-
nômica. O Mercosul é quase uma
página virada na medida em que a
relação tensa e decepcionante com
uma Argentina cada vez mais pro-
tecionista e naufragando em pro-
blemas de caixa começa a dar lu-
gar a investimentos em países co-
mo Chile, Bolívia, Peru, Colômbia,
México e até Venezuela. A análise é
do economista José Roberto Men-
donça de Barros, consultor e ex-se-
cretário de política econômica do
Ministério da Fazenda no governo
Fernando Henrique Cardoso, reali-
zado no dia 28, em São Paulo.

Mendonça de Barros participou
do painel “A expansão capitalista
do Brasil na região”, durante o se-
minário “A liderança do Brasil na
América do Sul”, organizado pela
Fundação IFHC. Ele citou números
do Banco Central para indicar que
o investimento brasileiro está
crescendo nos demais países da
América Latina. Em 2011, segun-
do o BC, entre os 20 principais
destinos do capital brasileiro, cin-
co países da América Latina res-
ponderam por US$ 12 bilhões, em
um total de US$ 187,2 bilhões in-
vestidos. Excluídos os investidos
destinados a países com caracte-
rísticas de paraíso fiscal, o investi-
mento brasileiro foi de US$ 120
bilhões nos 20 principais desti-
nos. Nesse caso, 10% seguiram pa-
ra a América Latina, além de US$
10,3 bilhões destinados aos Esta-
dos Unidos e US$ 700 milhões en-
viados ao México (21º destino
mais importante).

De acordo com Mendonça de
Barros, o processo de integração
da economia brasileira com outros
mercados latino-americanos vem
sendo feito “sem nenhum suporte
d i p l o m á t i c o”. Ou seja, o setor pri-

vado descobriu que investir nesses
países é não só um meio de expan-
dir mercados como também uma
forma de, muitas vezes, uma busca
por alternativas para fugir do cus-
to Brasil. O economista citou vá-
rios exemplos de empresas que es-
tão deslocando parte de sua pro-
dução para países vizinhos.

Recentemente, ele prestou con-
sultoria a um grupo têxtil do Para-
ná que está levando parte da pro-
dução para o Paraguai. Segundo
ele, o acréscimo de pouco mais de
300 quilômetros em relação aos
centros consumidores é facilmen-
te superado pelas vantagens eco-
nômicas em outros campos. “O
custo de produção é menor, o cus-
to tributário é menor, o custo tra-
balhista é menor e mão de obra es-
pecializada não tem aqui nem lá.
Ele [o empresário] vai ter que for-
mar de qualquer jeito.”

O próprio ex-presidente Fer-
nando Henrique disse que a inte-

gração é necessária e tardia. Se-
gundo ele, todos os esforços de in-
tegração concentrados no Merco-
sul se revelaram “um erro muito
g r a n d e”. Para ele, a chamada inte-
ração Sul-Sul, apesar de importan-
te, foi superdimensionada. “Um
país com a dimensão e a indústria
que tem o Brasil não poderia se li-
mitar à integração Sul-Sul”.

Fernando Henrique fez autocrí-
tica ao afirmar que o emperramen-
to das discussões da Alca, uma ten-
tativa de tratado para integração
entre o Mercosul e a América do
Norte, travadas durante seu gover-
no (1995-2002) “foi um equívoco”.
“A discussão da Alca não houve. E
eu fui um dos artífices dessa dis-
cussão que não houve.” Segundo
ele, o processo não avançou entre
outros fatores porque “houve me-
do dos empresários e houve medo
por parte do governo”.

“A soma líquida dos resultados
do Mercosul é positiva, mas clara-

mente decepcionante e atualmen-
te decrescente”, resumiu Mendon-
ça de Barros. Ele citou como exem-
plo do fracasso do bloco o regime
automotivo, concebido para incre-
mentar os negócios, explorar as
vocações da indústria do setor no
Brasil e na Argentina e ampliar a
competitividade, mas que acabou
virando uma eterna disputa e não
ajudou na evolução do setor em
nenhum dos dois lados da frontei-
ra. Por conta disso, a indústria bra-
sileira não resistiu ao acordo com o
México e enfrentou uma queda
ainda maior quando coreanos e ja-
poneses começaram a explorar o
mercado nacional de automóveis.

Também presente ao evento, o
presidente do conselho de admi-
nistração do grupo Gerdau, Jorge
Gerdau Johannpeter, apontou a
importância de o país acordar pa-
ra a necessidade de avançar na in-
tegração não só local como tam-
bém global para dar às empresas

condições de planejar suas ações
de longo prazo.

O empresário disse estar “abso -
lutamente angustiado” com a im-
previsibilidade dos cenários futu-
ros diante da necessidade de inves-
timentos. Só o grupo Gerdau, dis-
se, projeta investir nos próximos
cinco a dez anos entre US$ 10 bi-
lhões e US$ 15 bilhões.

Gerdau apontou como necessá-
ria uma integração maior do Brasil
com a América Latina e em seguida
com o mercado americano. Ele ci-
tou um estudo chileno segundo o
qual a integração com a economia
americana representaria um acrés-
cimo de 1,5% ao ano no crescimen-
to do Produto Interno Bruto (PIB)
do Chile. “Que impacto essa inte-
gração não teria em uma econo-
mia como a brasileira?”, indagou o
empresário, ao lembrar que o Chi-
le vem fazendo avanços nessa dire-
ção há pelo menos duas décadas.

Segundo ele, o que preocupa é

“falta de ambiente, de cenário e
debate aprofundado” sobre a ex-
pansão da economia para além
das fronteiras do país. “O proble-
ma não é só de governo, mas tam-
bém de mentalidade dos empre-
sários”, afirmou. Gerdau é coor-
denador da Câmara de Gestão e
Planejamento do Governo Fede-
ral desde a gestão do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.

Em um panorama sobre o cená-
rio da competição internacional,
Gerdau afirmou que o setor side-
rúrgico, no qual atua, um Ebtida
(lucro antes dos juros, impostos,
amortizações e depreciação) abai-
xo de 15% representa uma tragé-
dia, mas as companhias estão sen-
do obrigadas a enfrentar a concor-
rência da China, cujo Ebtida em
2011 no setor foi de 2%, porque o
fato de parte do capital das side-
rúrgicas chinesas ser estatal reduz
bastante as pressões por resulta-
dos. “Estou citando a minha expe-
riência pessoal, mas ela pode ser
estendida a setores como petro-
química, energia, alumínio, cobre
e outros de capital intensivo, que
são decisivos para a construção de
competência na produção de ma-
n u f a t u r a d o s .”

Outro segmento em que a inte-
gração do Cone Sul derrapou foi
no energético. Segundo Jerson Kel-
man, ex-presidente da Light, da
Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel) e da Agência Nacional
de Águas (ANA), a falta de confian-
ça entre parceiros foi decisiva para
a falta de investimentos conjuntos,
para a integração energética e para
os problemas de abastecimento
que acometeram o setor.

Foi o que ocorreu com a crise no
fornecimento de gás natural da Ar-
gentina em meados da década pas-
sada. Além do desabastecimento
interno, o país vizinho deixou de
fornecer o combustível para movi-
mentar uma usina de 600 MW de
potência no sul do país. Para Kel-
man, falta maturidade política pa-
ra ampliar a confiança mútua e
avançar na integração energética.

““A soma líquida dos resultados
do Mercosul é positiva,
mas claramente decepcionante e
atualmente decrescente”

José Roberto Mendonça de Barros,
consultor e ex-secretário de política econômica no governo FHC

““Falta maturidade política
entre os países do Mercosul para
estabelecer uma política firme
de troca de energia”

Jerson Kelman,
ex-presidente da Light, da Aneel e da ANA

que a ação externa brasileira dei-
xasse de se apoiar na vertente di-
plomática “A convergência das
políticas não foi pactuada”.

Em seu estudo, Vaz reconhece
que, desde a sua constituição, as
diretrizes da Estratégia Nacional
de Defesa tiveram consequências
diretas sobre a política brasileira
para a América do Sul, sobretudo
porque coincidiu com as gestões
do Ministério da Defesa para a
criação do Conselho Sul-America-
no de Defesa (CDS) e com a instala-
ção da União das Nações Sul-Ame-
ricanas (Unasul), tornando-se, em
termos práticos, o mais abrangen-
te documento público sobre o “de -
ver ser” das Forças Armadas e com
consequências diretas sobre a po-
lítica brasileira para a América La-
tina desde então. “O fato de ser este
documento atinente a questões es-
pecificamente militares concorreu
para o distanciamento do MRE e
para a maior projeção do próprio
Ministério da Defesa”.

O embaixador Rubens Barbosa,
que participou como comentaris-
ta no seminário, ressaltou que a
convergência entre as políticas ex-
terna e de defesa é normal e seria
desejada. “Os objetivos coincidem,
mas há um divórcio entre política
externa e de defesa”.

Esse mesmo distanciamento
marcou a elaboração das novas
PND e Estratégia de Defesa Na-
cional que dão continuidade às
diretrizes anteriores: definem os
interesses brasileiros em seu en-
torno estratégico, destacando os
objetivos de resguardo da sobe-
rania e proteção do território;
consolidação de área de paz, li-
vre de armamentos de destrui-
ção em massa, promoção de au-
tonomia estratégica e articula-
ção das indústrias de defesa; e
aumento da presença do Estado
nos espaços fronteiriços e de re-
cursos para enfrentar ilícitos
transnacionais com países vizi-
nhos e atores extra-regionais.

Cada um desses objetivos tem
uma interlocução específica nesse
entorno estratégico. A busca de
autonomia estratégica “diz respei-
to à preocupação em reduzir a de-
pendência para com o suprimen-
to de materiais de defesa para
com terceiros países ou regiões,
em particular com os Estados Uni-
dos, o principal provedor”, ele
afirma. Essa autonomia exigiria o
domínio de tecnologias essenciais
nos setores nuclear, cibernético e
aeroespacial. “É um objetivo pre-
tensioso, já que não podemos, em
médio prazo, prescindir de supri-
mentos externos”. A intenção de
consolidar uma área livre de ar-
mas nucleares revela preocupação
com a atuação extraterritorial da
Organização do Tratado do Atlân-
tico Norte (Otan) e a possibilida-
de de intervenção em países do
entorno estratégico brasileiro e
questão da dimensão das frontei-
ras diz respeito ao projeto de inte-
gração nacional.

Quanto à segurança de fron-
teiras, disse Vaz, o quadro é de
fragmentação. Há apenas um
ano e meio começaram a surgir
esforços de integração para a se-
gurança de fronteira. “Parado -
xalmente, tudo o que o Brasil
tem feito está desenhado para
dentro do território. O diálogo
com os países vizinhos é secun-
d á r i o”. Não há cooperação entre
as áreas militar, judiciária, poli-
cial e de inteligência e a coope-
ração regional ainda não corres-
ponde às expectativas. “O gran-
de teste é a coordenação”, disse.

Na avaliação do embaixador
José Botafogo Gonçalves, a políti-
ca de defesa no que se refere à se-
gurança de fronteiras esbarra na
geografia que é “negativa e hos-
til”. “Os países andinos têm o
mesmo problema”. A fragilidade
da fronteira brasileira contribuiu
para que o Brasil assumisse o
posto de segundo maior consu-
midor mundial de cocaína, uma

das pontas de atuação do crime
organizado. “O crime organiza-
do se apresenta em uma grande
variedade de formas, opera em
várias escalas, adapta-se e inova
e, com o tempo, atinge vários
mercados”, disse Robert Mug-
gah, pesquisador associado do
Instituto de Relações Internacio-
nais da Pontifícia Universidade
Católica do Rio e diretor de pes-
quisa do Instituto Igarapé, que
apresentou o estudo Segurança
de Fronteira.

O país movimenta uma econo-
mia paralela estimada em US$
350 bilhões em 2012, algo em
torno de 17% de PIB. Não há esta-
tísticas confiáveis sobre a partici-
pação do crime organizado nes-
sa contabilidade, mas há evidên-
cias de que o jogo do bicho e os
negócios relacionados ao contra-
bando, sequestros com resgate,
tráfico de drogas, ação de milí-
cias, lavagem de dinheiro e cor-
rupção tenham contribuição
crescente nesse mercado.

No caso do tráfico de drogas,
especialistas concordam que o
seu crescimento resulta da per-
sistente expansão do comércio
de drogas e da produção na Bolí-
via, Colômbia e Peru; da amplia-
ção das rotas de trânsito para
abranger a maioria dos países
costeiros na América Central e do
Sul e Caribe, e de esforços para
atender demanda americana, eu-
ropeia e brasileira. “Mesmo os
grupos criminosos brasileiros,
ainda que atendam o mercado
doméstico, estariam envolvidos
no tráfico transnacional de en-
torpecentes”, ressalva Muggah.

No combate ao problema, o
Brasil optou por uma abordagem
multilateral e uma postura glo-
balizada, ao mesmo tempo em
que sua Polícia Federal e Forças
Armadas negociam prioridades
com os vizinhos. “Paradoxalmen -
te, o respeito do Brasil pela sobe-
rania pode impedir a sua eficácia
como líder regional, limitando
sua vontade e capacidade”, disse.

M e rc a d o Investimentos nacionais em outros países da América Latina somaram US$ 12 bilhões em 2011

País troca Mercosul por novos parceiros
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 nov. 1 e 2 dez. 2012, Especial O Brasil na América do Sul, p. H2.




