
avançou muito, pelo menos impediu que 
a reunião terminasse em fracasso, pou
pando a presidenta de um vexame. 

O novo chanceler, de 58 anos, tem 
muita experiência na questão ambiental, 
mas nunca ocupou cargos importantes 
na área econômica. Há dois meses, ele 
assumiu seu primeiro cargo de embaixa
dor no Exterior, na missão brasileira na 
Organização das Nações Unidas. Carioca, 
formou-se em direito pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro antes de 
entrar no Itamaraty, em 1980. Na segun

sétima reunião de chefes de 
Estado e de governo da 
Unasul, marcada para a sex
ta-feira 30, no Suriname, 
adquiriu, de um momento 

para outro, uma nova importância para a 
diplomacia brasileira. O encontro não previa 
discussões fundamentais para o País, já que 
o tema mais importante da pauta era a rein
tegração do Paraguai ao bloco. Mas foi a 
estreia do novo ministro das Relações 
Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo 
Machado, na equipe da presidenta Dilma 
Rousseff. Empossado na quarta-feira 28, 
depois da demissão de Antonio Patriota, 
Figueiredo tem um modus operandi bem 
diferente do seu antecessor. É considerado 
mais enérgico, mais centralizador e, portan
to, estaria mais alinhado com o perfil da pre-

sidenta. Porém, se os estilos dos ministros 
são diferentes, a agenda externa permanece 
a mesma: muita ênfase na integração com a 
América Latina e foco insuficiente nos paí
ses mais desenvolvidos, justamente onde os 
potenciais de ganhos são maiores. 

O novo comandante da diplomacia 
conheceu Dilma em 2009, durante a confe
rência do clima em Copenhague, a COP15, 
quando ele era diretor do Departamento de 
Meio Ambiente do Itamaraty. Na ocasião, 
Dilma, que chefiava a Casa Civil, liderava 
também a missão brasileira na conferência. 
Foi nesse momento que Figueiredo chamou 
a atenção da presidenta, pelo seu conheci
mento do assunto e sua capacidade de nego
ciação. No ano passado, na Rio+20, também 
se destacou ao costurar o acordo sobre 
desenvolvimento sustentável que, se não 
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da-feira 26, quando Dilma decidiu subs
tituir Patriota, o novo titular da pasta 
voou para Brasília na mesma noite. A 
pressa na substituição reflete a fúria da 
presidenta com o episódio da fuga do 
senador boliviano Roger Pinto Molina 
da embaixada brasileira em La Paz. 
Embora tivesse recebido asilo do Brasil, 
faltava o salvo conduto do presidente 
Evo Morales. Depois de 15 meses recluso 
na embaixada, o diplomata Eduardo 
Sabóia decidiu, sem autorização de 
Brasília, trazer Molina de carro para o 

Brasil. A falta de comando de Patriota 
teria sentenciado a sua demissão, forma
lizada num encontro de apenas 15 minu
tos, na segunda-feira à noite. No início da 
tarde, Dilma conversou por um hora e 
meia com o ministro da Defesa, Celso 
Amorim, que relatou o teor do encontro 
ao colega do Itamaraty. Ao ver que a 
situação havia ficado insustentável, 
Patriota foi ao Palácio entregar a carta 
de demissão. 

Na cerimônia de posse, no Palácio do 
Planalto, com uma plateia que, embora 

pequena, aplaudiu entusiasticamente o 
ministro que deixou o cargo, Dilma disse 
que "compartilhou boas experiências" 
com Figueiredo na COP15 e elogiou sua 
competência. Mas deixou claro que a 
mudança de titular está longe de alterar 
os rumos da diplomacia brasileira. "A 
maior de nossas prioridades é a integra
ção regional, principalmente com nossos 
vizinhos da América do Sul", afirmou a 
presidenta. Num discurso de dez minu
tos, ela não citou Europa nem Estados 
Unidos, os dois maiores mercados con-
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sumidores do mundo, que juntos repre
sentam 47% do PIB global. Figueiredo, 
por sua vez, disse que vai aumentar a 
atuação do ministério em ações de inclu
são social e proteção ao meio ambiente, 
mas também descartou mudanças. "A 
política externa é do governo Dilma e 
não mudará, independentemente de 
quem for o chanceler", afirmou. 

A reafirmação da política atual, de 
atuação regional em detrimento de uma 
integração maior com o resto do mundo, 
é uma má notícia para os empresários 
brasileiros. E vem justamente num 
momento em que a Argentina voltou a 
segurar os desembarques de produtos 
made in Brazil - como sempre faz, impu
nemente - e a balança comercial mostra 
um déficit entre as importações e as 
exportações, o primeiro em muitos anos. 
Até a quarta semana de agosto, o saldo 
está negativo em US$ 3,8 bilhões. O 
governo não faz previsões de números, 
mas acredita que a balança fecha no azul, 
numa perspectiva mais otimista do que a 
do setor privado. O presidente da 
Associação de Comércio Exterior do 
Brasil, José Augusto de Castro, que pro
jeta um déficit de US$ 2 bilhões na 
balança deste ano, cobra uma atitude 
comercial mais agressiva com os grandes 
compradores dos países ricos. 
"Gostaríamos que o comércio exterior 
olhasse mais para o norte, pois o nosso 
espaço para crescer está lá", diz. Ele lem
bra que a queda dos preços das commo-
dities pode retrair ainda mais a capaci
dade de compra dos emergentes, 

enquanto os países desenvolvidos 
ganham com essa redução. 

A relação com os vizinhos, bene
volente além da conta, é outro foco 
de reclamação dos empresários bra
sileiros. "Gostaríamos que a nova 
gestão tivesse uma visão pragmática 
e não ideológica da política exter
na", diz Roberto Giannetti da 
Fonseca, diretor do departamento 
de relações internacionais da 

Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo. "Ainda mais agora que estamos 
entrando numa conjuntura favorável à 
exportação, com uma moeda mais com
petitiva." Para Welber Barral, ex-secretá
rio de Comércio Exterior no governo 
Lula, o grande desafio do novo chanceler 
é continuar com a integração na América 
Latina, mas sem perder oportunidades 
em outros mercados. "Hoje há um dese
quilíbrio nesse sentido", diz Barral. 

A principal reivindicação dos 
empresários é uma postura mais ofen
siva na negociação de acordos bilate
rais, especialmente nas áreas de servi
ços, investimentos e bitributação, uma 
vez que o Mercosul dificulta a negocia
ção de acordos mais amplos. Um deles 
é com a União Europeia. As conversas 
com os europeus estão suspensas há 
anos e devem ser retomadas até dezem
bro. "É o momento de criarmos coragem, 
porque temos a capacidade de fechar 
acordos relevantes com Europa, Japão e 
Estados Unidos", diz Giannetti. Um 
exemplo do impacto de se negociar com 
países desenvolvidos é a recente libera
ção da importação da carne suína brasi
leira por parte do Japão, que, segundo 
Giannetti, deve contribuir com US$ 1 
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 16, n. 829, p. 26-29, 4 set. 2013.Fonte: Istoé Dinheiro Especial 15 anos, São Paulo, ano 15, n. 776, p. , 22 ago. 2012.




