
Em princípio, eles não têm nada 
em comum. João Paulo Rodri
gues milita desde a tenra infân
cia no Movimento dos Trabalha

dores Rurais Sem Terra (MST). 
Embaixador de seu país em Londres, 
depois em Washington, de 1994 a 2004, 
Rubens Barbosa coloca sua agenda de 
contatos a serviço de empresas. O pri
meiro nos recebeu em uma pequena e 
discreta casa em um bairro residencial 
de São Paulo. Nada de cartazes ou 
bandeiras vermelhas, apenas uma 
porta anônima. O segundo escolheu 
instalar seu escritório na elegante Ave
nida Brigadeiro Faria Lima, onde se es
cuta o zumbido de helicópteros de um 
arranha-céu a outro, que levam consi
go empresários apressados. Quando 
nos encontramos, o dirigente do MST 
finalizava uma sessão de formação 
militante. O ex-diplomata, por sua vez, 
"conseguiu escapar por alguns instan
tes" entre duas ligações de clientes 
que, por um testemunho indiscreto, 
pareciam querer conhecer- um pouco 
antes dos outros? - as modalidades de 
uma licitação governamental. 

Sem dúvida, esses dois homens se 
parecem muito pouco. Contudo, seus 
objetivos ecoam uns nos outros. Ao 
evocar o projeto político de sua orga
nização, a "derrota do neoliberalismo 
em benefício de um sistema econômi
co mais solidário", Rodrigues identifi
ca uma urgência: a integração regio
nal. De seu lado, o embaixador Barbosa 
sonha que seu país "transforme sua 
geografia em realidade política". Se
gundo ele, a América Latina constitui 
"o jardim do Brasil, o espaço natural 
de expansão de suas empresas".1 Ma
nipulando maquinalmente uma mi
niatura de cães puxando um trenó co
roada pelo slogan "Quando não somos 
o primeiro, a vista é monótona", o ex-
-embaixador também desenha uma 
prioridade: "defender nossos próprios 
interesses" e reforçar o processo de in
tegração regional. 

Desde o sonho de unidade do liber
tador Simón Bolívar (1783-1830), inú
meras iniciativas tentaram promover 
a colaboração entre os países latino-

-americanos e sua integração em um 
conjunto mais vasto. Cada uma delas, 
no entanto, ganhava contornos variá
veis em função dos objetivos: lutas pela 
independência no século XIX, indus
trialização da região após a Segunda 
Guerra Mundial, alinhamento neoli-
beral ao longo dos anos 1990. 

Rodrigues e Barbosa negariam 
qualquer forma de aliança política, em
bora a ambição da integração regional 
os aproxime e os leve a atuar nesse sen
tido. "É a especificidade do processo de 
integração que o Brasil promove hoje. 
Trata-se de um projeto colocado em 
prática por forças políticas antagonis
tas, com interesses contraditórios. Mas, 
no momento, as agendas se revelam 
compatíveis, mesmo convergentes", ex
plica Armando Boito Júnior, professor 
de Ciência Política da Universidade Es
tadual de Campinas (Unicamp). Agen
das compatíveis por enquanto... 

REVOLTA PATRONAL CONTRA LIVRE-C0MÉRCI0 

Primeiro ponto de acordo: a rejei
ção à ideia de entrar na órbita norte-
-americana, que nos anos 1990, contu
do, parecia convencer a elite. O 
presidente Fernando Henrique Cardo
so (1994-2002) não poupou esforços 
para alimentar o sonho de Washing
ton: uma imensa Área de Livre Comér
cio das Américas (a Alca, na sigla tanto 
em português como em espanhol), do 
Alasca à Terra do Fogo. Mas esse frene
si liberal não agradou o setor industrial 
da burguesia. Suas políticas de abertu
ra do mercado brasileiro enterraram o 
país sob as importações, precipitando 
a quebra (ou a recompra) de certas em
presas - um processo de desnacionali
zação audacioso o suficiente para de
sagradar até a revista superliberal 
Veja,2 que concluiu na época: "A histó
ria do capitalismo raramente viu uma 
transferência de controle tão intensa 
como essa, em um período tão curto".3 

Enquanto o setor financeiro pros
perava, a poderosa Federação das In
dústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) 
se armava. Em 2002, realizou um estu
do que analisava o impacto da Alca na 
economia brasileira, e o documento 

confirmava "o que muitos empresá
rios temiam": um acordo de livre-co-
mércio continental traria "mais riscos 
que vantagens para a economia brasi
leira".4 Nas eleições desse mesmo ano, 
os industriais apoiaram a candidatura 
de um ex-metalúrgico, Luiz Inácio Lu
la da Silva, que, desde sua chegada ao 
Palácio do Planalto, se empenhou em 
dificultar as negociações com Wa
shington. Em 2005, ocasião em que 
manifestações celebraram o fim do 
projeto Alca, a Fiesp se mostrou dis
creta e não declarou sua participação. 

Longe das fronteiras brasileiras, a 
estratégia do livre-comércio regional 
busca uma segunda via, notadamente 
no âmbito da Aliança do Pacífico, assi
nada em junho de 2012 pelo Chile, Pe
ru, Colômbia e México. Para Valter Po
mar, dirigente da Articulação de 
Esquerda, uma tendência do PT, o 
acordo revela a mão de Washington: 
"Não há a menor dúvida quanto a is
so". Todos os países envolvidos já assi
naram acordos de livre-comércio com 
os Estados Unidos. 

Nos salões de Brasília e na Bolsa de 
Valores de São Paulo, entretanto, a crise 
"de 2008" contribuiu para aplacar a fe
bre neoliberal. Desde então, é preciso 
se dirigir ao círculo mais próximo ao 
ex-presidente Fernando Henrique, ain
da muito influente, ou bater na porta de 
um grande banco como o HSBC para 
escutar um poeta (de mercado) louvar, 
com olhos sonhadores, a reaproxima-
ção de México e Washington: "Os Esta
dos Unidos são um pouco como o Sol, e 
o México é como um planeta que gira 

ao redor do astro central". Uma órbita 
que custaria à população mexicana 6,7 
pontos do PIB em 2009 - o que não dei
xou de se observar inclusive no seio da 
formação política de FHC, o PSDB. 

"Existem outras formas de levar 
adiante a integração regional, como a 
que o MST defende por meio da Alba", 
considera Rodrigues. Ele se refere à 
Aliança Bolivariana para os Povos de 
Nossa América, promovida pela Vene
zuela e à qual o Brasil jamais se uniu. 
Trata-se de uma integração baseada na 
solidariedade, e não na concorrência, e 
orientada para a busca por um "socia
lismo do século XXI". Rodrigues, po
rém, avalia que "essa visão permanece 
muito minoritária no Brasil. Mesmo 
que a opinião de um punhado de ilu
minados da extrema esquerda aponte 
que, se não fossem as "traições" ao 
[programa do] PT, o socialismo chega
ria amanhã, a luta por uma transfor
mação social radical conta com uma 
base relativamente reduzida". Na vés
pera, estudantes chilenos haviam reu
nido 100 mil pessoas nas ruas de San
tiago: "A última vez que reunimos 
tanta gente no Brasil foi no Carnaval!". 

UMA MESMA QUESTÃO, DE RERLIM A BRASÍLIA 

Daí a necessidade, para o MST, de 
identificar as pontes políticas entre seu 
próprio projeto e o modelo de integra
ção hegemônica no país, aproveitando-
-se de suas contradições. "Elas são mui
tas", sorri Rodrigues, antes de enumerar 
os componentes de uma linha de frente 
heteróclita: "O governo e seus aliados, 
certos setores industriais, empresas 
transnacionais, altos funcionários pú
blicos, assim como amplos setores da 
classe trabalhadora, notadamente por 
meio das grandes centrais sindicais". 
Em resumo, uma versão moderna do 
consenso "fordista" a serviço de um 
projeto geopolítico regional. 

Primeiro ingrediente desse coque
tel: a busca pela autonomia. Ex-secretá-
rio-geral do Ministério das Relações Ex
teriores, depois ministro de Assuntos 
Estratégicos do presidente Lula (2003-
2010), Samuel Pinheiro Guimarães fi
gura entre os intelectuais brasileiros 
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mais reconhecidos. O que explica tal
vez o fato de ter sido confiada a ele, em 
2009, a redação do "Plano Brasil 2022", 
com os objetivos estratégicos do país 
até o bicentenário da independência. 

Perto dos 75 anos, o diplomata já 
não é adepto de discursos demagógi
cos. "De acordo com sua opinião, qual 
é o interesse da França ou da Alema
nha em se integrar com um país como 
Malta?", questiona neste 9 de abril de 
2013, alguns instantes antes de ir ob
servar em Caracas uma eleição presi
dencial que ele considera "crucial para 
o futuro da integração regional". "Ne
nhum! A não ser o fato de Malta ser um 
país soberano e, como tal, dispor de 
um voto nas instituições internacio
nais." Enquanto se constituem gran
des blocos pelo mundo, "o Brasil deve, 
por sua vez, proceder como os outros" 
e criar "sua" região. Não a América 
"Latina", porque México e América 
Central "votam com os Estados Uni
dos"; mas sim a do Sul, que deverá se 
tornar "o eixo central de nossa estraté
gia de rejeitar qualquer submissão aos 
interesses dos Estados Unidos". 

O anti-imperialismo das frações 
mais progressistas do alto funcionalis
mo público brasileiro se unem ao de 
Pomar. Independentemente das con
vicções políticas e de seus promotores, 
uma dinâmica que tire proveito dessa 
retórica hostil aos Estados Unidos po
deria, segundo ele, servir de alavanca 
para a transformação social: "Todos os 
processos de construção de um cam
po socialista na América Latina se 
chocam contra dois obstáculos: o po
der da burguesia interna e o da Casa 
Branca. Sem dúvida, a integração de
fendida pelo Brasil não elimina a inge
rência exterior, mas reduz seu impacto 

e permite que dinâmicas nacionais si
gam seu curso de forma mais autôno
ma". As posições firmes da União de 
Nações Sul-Americanas (Unasul) -
nascida em 2008 - sem dúvida contri
buíram para conter os golpistas boli
vianos e equatorianos em 2008 e 2010.5 

E, enquanto a oposição venezuelana e 
Washington questionavam a eleição 
de Nicolas Maduro, a organização deu 
seu apoio ao candidato chavista. "Em 
outros tempos, questões como essa se 
resolviam no âmbito da Organização 
dos Estados Americanos (OEA). A sa
ber, na Casa Branca", lança Guima
rães. Um pouco irritado, o secretário 
de Estado John Kerry sugeriu recente
mente que a América Latina era um 
"jardim", mas dos Estados Unidos.6 

Segundo a estratégia de Pomar, de
pois das investidas anglo-imperialis-
tas, restaria confrontar o segundo obs
táculo: a burguesia interna. Mas, sem 
dúvida, essa batalha deve ser deixada 
para mais adiante. 

Privilegiados pela riqueza do sub
solo e atualmente em processo de re
cuperar o controle de seus recursos 
naturais, os diferentes países da re
gião se esforçam para diversificar su
as economias e reforçar os setores 
produtivos. Dessa forma, Maduro se 
lamentava durante sua campanha 
presidencial na Venezuela: "Nosso 
país não dispõe de uma verdadeira 
burguesia nacional". Caracterizados 
por um comportamento rentista, "os 
setores que se consagram à atividade 
econômica são extremamente de
pendentes do capital norte-america
no". Maduro lançou, então, um cha
mado a todas as forças capazes de 
ajudar o país a "lançar as bases de 
uma economia produtiva". 7 Dir igin

do-se ao "setor privado nacionalista", 
sem dúvida esperava que sua garrafa 
ao mar aportasse em praias brasilei
ras, onde os industriais têm reputa
ção de mais "progressistas". 

Pois, longe de se afrouxar com Lula 
no poder, a aliança entre o PT, as gran
des centrais sindicais e o patronato 
industrial se perpetuou por meio de 
uma atualização da tradição "desen
volvimentista" do Estado brasileiro. 
Em um contexto internacional carac
terizado pela incapacidade dos di r i 
gentes de vislumbrar outras respostas 
à crise do liberalismo que não seja o 
aprofundamento das reformas libe
rais, o surgimento de um programa 
com o objetivo de desenvolver o mer
cado interno por meio do pleno em
prego, aumento dos salários, progra
mas sociais e a retomada da produção 
(em detrimento da especulação) 
constitui provavelmente uma das op
ções mais revolucionárias que o pla
neta conhece no momento... 

No entanto, inúmeros militantes 
de esquerda, não completamente sa
tisfeitos, constatam: "Continuo a 
acreditar que é preciso lutar pelo so
cialismo", explica Artur Henrique, ex-
-presidente da Central Única dos Tra
balhadores (CUT) e articulador da 
aliança "neodesenvolvimentista". 
"Mas não faço parte daqueles que 
acreditam no socialismo como algo 
próximo, que pode se concretizar no 
amanhecer de uma noite turbulenta. 
Não. Quero mudar as coisas, mas te
nho consciência do contexto no qual 
trabalho. No âmbito regional, o que 
tentamos fazer é sair do neoliberalis-
mo, mas sem acreditar que temos ca
pacidade de derrotá-lo. Tentamos, an
tes, promover uma versão regional, 

não nacional. Quer dizer, uma versão 
que leva em conta as necessidades dos 
outros países da América do Sul." 

Assim, Caracas precisa de um me
trô? Ela poderá contar com a empresa 
brasileira Odebrecht e subsídios finan
ceiros de Brasília. A Venezuela experi
menta uma penúria de produtos ali
mentares? Os industriais brasileiros se 
encarregarão de prover o vizinho se
tentrional - já fornecem quase a totali
dade do frango que consomem. O co
mércio entre os dois países se 
multiplicou por oito desde a subida de 
Hugo Chávez no poder, em 1998. 

"Para nós, a América do Sul consti
tui o mercado mais importante do 
mundo", explica Carlos Cavalcanti, da 
Fiesp, que aumenta o tom de voz para 
ressaltar a natureza superlativa de sua 
proposta. "Ainda somos competitivos 
em relação aos produtos chineses, e é 
uma região que absorve a grande 
maioria das exportações de produtos 
manufaturados." Enquanto 83% dos 
produtos manufaturados dos países 
da América do Sul são destinados à 
América Latina, apenas 5% se desti
nam à China. Além disso, em um con
texto de desaquecimento econômico 
geral, os envios de mercadorias rumo 
aos vizinhos saltaram de US$ 7,5 bi
lhões em 2002 para mais de US$ 35 bi
lhões em 2010. Alisando os cabelos 
com uma das mãos, Cavalcanti obser
va, satisfeito: "Os países da região ado
tam políticas de aumento da renda de 
suas populações. Para nós, são merca
dos em crescimento". Ninguém jamais 
sugeriu que anti-imperialismo e bons 
negócios fossem incompatíveis: em 
um documento de 2012, a Fiesp des
crevia o processo de integração sul-
-americana como uma "ruptura" com 
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uma história de "cinco séculos" mar
cada pela "submissão de nossos inte
resses nacionais às potências mun
diais dominantes".8 

UMA SAÍDA PARA O PACÍFICO 

Mas é no âmbito das infraestrutu-
ras que se encaixam com mais harmo
nia as exigências do desenvolvimento 
industrial da região, o reforço de sua 
autonomia geopolítica e a expansão 
do capital brasileiro. 

Em 30 de outubro de 2012, a Unasul 
identificava os recursos naturais como 
"eixo dinâmico na estratégia de uma 
integração e unidade de [seus] países". 
Essa mesma lógica havia justificado, 
pouco antes, a "continuação do traba
lho da URSA".9 URSA? É a sigla para Ini
ciativa para a Integração da Infraestru-
tura Regional Sul-Americana, uma 
série de grandes eixos rodoviários, fer
roviários e fluviais que atravessam o sul 
do continente de Leste a Oeste e de 
Norte a Sul. Sonhado por FHC em 2000 
como uma etapa do caminho que con
duziria ao grande mercado "livre" das 
Américas, o projeto não convencia 
Chávez. Em 2006, durante uma reunião 
de chefes de Estado da região, o falecido 
presidente venezuelano denunciava a 
"lógica neocolonial" do projeto. 

Mas, das raízes neoliberais da UR
SA às promessas da Unasul, "as coisas 
mudaram", assegura em coro a maio
ria de nossos interlocutores. Não se 
trata mais de criar "apenas uma eco
nomia" sul-americana, mas de se abrir 
ao "desenvolvimento interno", à "du
rabilidade ambiental", em suma, de 
conceber as infraestruturas "como um 
instrumento de inclusão social", pro
mete Maria Emma Mejia, a nova secre
tária (colombiana) da Unasul. 1 0 

Na região, as necessidades de in-
fraestrutura são imensas. Para tentar 
aplacar as críticas dos ecologistas, o 
vice-presidente boliviano Álvaro Gar
cia Linera prometeu que a exploração 
dos recursos naturais permitiria in
dustrializar o país. A debilidade do 
aparato tecnológico nacional, porém, 
ameaça desmenti-lo. Assim como o 
Peru, a Venezuela precisa se equipar 
com novas redes portuárias e rodoviá
rias. No Brasil, a produção de cereais 
cresceu cerca de 220% entre 1992 e 
2012, mas as malhas rodoviária e fér
rea não evoluíram nada. Resultado: 
em abril de 2013, a BR-364 - que leva ao 
terminal ferroviário que serve o Porto 
de Santos - ficou travada com a fila de 
caminhões que se estendia por mais 
de 100 quilômetros e gerou um atraso 
de sessenta dias na exportação da pro
dução. "Nosso agronegócio se benefi
ciaria de um acesso ao Pacífico", ob
serva o embaixador Barbosa. "E, 
afinal, a China é hoje nosso principal 
parceiro comercial." Sem mencionar a 
cobiça das empresas brasileiras pelas 
terras além das fronteiras do país. 

SOLIDARIEDADE E SAÍDA DE INDÚSTRIAS 

Concebida em um contexto de ido
latria liberal, a URSA confiava grande 
parte do financiamento de suas ativi
dades aos mercados, assim como ao 
Banco Interamericano de Desenvolvi
mento (BID) - um fracasso com o qual 
está de acordo o bilionário argentino 
Eduardo Eurnekian: "Não penso se
quer um segundo nos empresários se 
encarregando de conectar os países". 
Nesse estágio, a responsabilidade de 
levar adiante os trabalhos é, portanto, 
dos "Estados, não do setor privado".11 

Mensagem recebida. Atualmente, a 
integração física da região pode contar 
com uma miríade de financiamentos 
nacionais. Ora, Brasília dispõe do ban
co de desenvolvimento mais rico do 
mundo: o Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico e Social (BN
DES). Em 2010, a instituição empres
tou mais US$ 100 bilhões, contra US$ 
15 bilhões do BID e US$ 40 bilhões do 
Banco Mundial. Um detalhe: seu esta
tuto restringe o financiamento apenas 
a empresas brasileiras - uma grande 
oportunidade para Odebrecht, Ca
margo Correia etc, "campeões nacio
nais" que o país busca promover. 

Nos escritórios dessas transnacio
nais da construção, a definição da pri
meira Agenda Prioritária de Investi
mento (API) da Unasul, em novembro 
de 2011, deve ter sido aplaudida. A in i 
ciativa prevê a construção de 1.500 
quilômetros de gasodutos, 3.490 quilô
metros de vias fluviais, 5.142 quilôme
tros de estradas e 9.739 quilômetros de 
ferrovias - um investimento total de 
US$ 21 bilhões para os projetos priori
tários e US$ 116 bilhões para o conjun
to dos 531 projetos. 

Nos vizinhos, esse sentimento é 
mais difuso. No dia 22 de abril de 2013, 
durante o primeiro encontro da orga
nização dos "Estados afetados pelas 
transnacionais", Bolívia, Cuba, Equa
dor, Nicarágua, República Dominica
na, São Vicente e Granadinas, assim 
como a Venezuela, denunciaram o po
der econômico de "certas empresas", 
que ameaçariam a soberania de "cer
tos Estados". Apesar da declaração um 
pouco obscura, os olhares se voltaram 
para a mesma direção. 

Para o intelectual uruguaio Raul 
Zibechi, a integração promovida por 
Brasília poderia se resumir a uma 
transferência de projetos: um capital 
vindo do "Norte" teria cedido seu lu
gar a outro, do "Sul". "Os ingleses 
construíram as primeiras ferrovias 
para exportar minerais, e os Estados 
Unidos quiseram que a rota Cocha-
bamba-Santa Cruz entrasse no esco
po da 'Marcha para o Oeste'. Agora, o 
Brasil impulsiona seus próprios corre
dores de integração."1 2 

Guimarães apresenta as coisas de 
outra forma. Segundo ele, o problema 
é, em primeiro lugar, geográfico: na 

América do Sul, o Brasil representa 
metade do território, da população e 
da riqueza produzida a cada ano. Em 
2011, o PIB do país era cinco vezes su
perior ao da Argentina, o segundo país 
mais próspero da região, e cem vezes 
maior que o da Bolívia. "Além disso, 
certas capitais da América do Sul ape
nas recentemente introduziram o im
posto sobre a renda. Sozinhas, elas 
não dispõem dos recursos necessários 
para alavancar o desenvolvimento." 
Convém, assim, "ajudá-las". 

Exploração ou solidariedade? As 
opções parecem coexistir tanto no pla
no regional como no seio do poder bra
sileiro, que ambiciona "reconciliar" 
sindicatos e patronatos. Até quando? 

No dia I o de abril de 2013, Guima
rães ilustrava a solidariedade regional 
com um exemplo: "Sob o governo Lu
la, aconteceu algo extraordinário: 
uma subvenção brasileira permitiu a 
construção de uma linha de transmis
são elétrica entre a usina hidrelétrica 
paraguaia de Itaipu e Assunção", 1 3 co
locando um fim aos cortes de luz cons
tantes sofridos pela capital paraguaia. 

Dois dias depois, os empresários de 
São Paulo tiravam outra conclusão do 
episódio: "As indústrias nacionais com 
uso intensivo de mão de obra, como a 
têxtil ou a de confecção, melhorariam 
a competitividade perante os concor
rentes asiáticos no mercado interno 
brasileiro se deslocassem parte da l i 
nha de produção para o Paraguai", on
de "os custos salariais são cerca de 
35% mais baixos".14 

'Renaud Lambert é jornalista. 
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Le Monde Diplomatique Brasil, São Paulo, ano 6, n. 71, p. 7-9, jun. 2013.




