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Experiente em negociações na América Latina, o embaixador aposentado José Botafogo 
Gonçalves, presidente do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), afirma que a 
relação entre Brasil e Bolívia vai acabar entrando nos trilhos, mas não descarta a possibilidade de 
mais turbulências durante o percurso. No seu entender, o Brasil cometeu um erro "quase 
elementar", quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se expôs no primeiro nível da discussão. 
"O correto seria o assunto ser tratado por um embaixador", diagnostica, lembrando que, neste 
caso, todo o desgaste seria do embaixador e não do presidente. "A quem vai se recorrer agora? 
Ao Papa?", indaga. Para Botafogo Gonçalves, o governo falhou ao não saber aplicar o que chama 
de "balé da diplomacia".  
 
Mesmo assim, Botafogo Gonçalves elogia a aposta no diálogo para a solução do impasse. "Não 
podemos nos esquecer que Evo Morales foi eleito com grande apoio da população e continua 
recebendo este apoio.  
 
O povo boliviano nunca usufruiu das riquezas do seu solo e subsolo. Eles acreditam que esta é a 
chance de mudar esta situação, que se arrasta há muitas décadas", diz o diplomata. Botafogo 
Gonçalves não teme que o posicionamento político que vem sendo difundido pelo presidente da 
Venezuela, Hugo Chávez, perdure. Para ele, o apoio a Chávez não está se dando por uma questão 
unicamente ideológica, mas sim financeira. "O apoio decorre do poderio econômico de Chávez. 
Isto não é sustentável", avalia Botafogo Gonçalves, que foi embaixador extraordinário para 
assuntos do Mercosul. 
 
Os erros da estratégia do Brasil no episódio com a Biolívia 
  
A invasão, por tropas bolivianas, das instalações da Petrobras foi, sem dúvida, uma demonstração 
de hostilidade. Não houve uma referência oficial de repúdio por parte das autoridades brasileiras a 
respeito disso. Deveria ter havido uma crítica oficial adequada. Isto deveria ter sido público, tinha 
que ser manifestado, mas não foi. Deveria ter sido dito que o Brasil não esperava um 
comportamento hostil por parte da Bolívia. Em segundo lugar, não há porque o presidente da 
República ser o interlocutor em um momento de crise como este. Isto é um erro quase que 
elementar. A melhor coisa da diplomacia são os diversos níveis que se pode utilizar para a 
manifestação de intenções. Ou seja, existem os agentes, que são os "queimáveis". São quase que 
descartáveis, digamos assim. Se um agente, por exemplo, não foi bem-sucedido em uma 
negociação ou criou uma animosidade, é retirado do assunto. Ele está ali para ser desgastado, 
não o presidente da República. Esta é uma prática muito comum na diplomacia. Experimenta-se a 
negociação com um agente, mas pode -se utilizar outros no decorrer das conversas. É uma 
espécie de balé, que muita gente às vezes interpreta como se a diplomacia fosse muito antiga ou 
muito cheia de firulas. Mas não é isso. No fundo, esta estratégia é extremamente útil. Não há 
negociações entre governos que abram mão deste balé. Vai-se graduando as conversas, tira 
embaixador, não tira embaixador e as negociações seguem. Há uma gama muito ampla de 
recursos, tanto pata endurecer, quanto para suavizar as negociações. O que não se pode fazer é 
colocar um chefe de Estado neste primeiro nível de negociação. A quem vai se recorrer agora? Ao 
Papa? Este foi um erro importante, que expôs o presidente sobretudo a críticas internas. No 
Brasil, Lula foi alvo de um tiroteio tremendo. Ele se expôs, quando o correto seria o assunto ser 
tratado por um embaixador. É uma questão de o Gabinete Civil definir quem vai ficar na berlinda. 
 
Em que ponto a diplomacia brasileira acertou 
  
O grande acerto foi a idéia de que é preciso haver um diálogo, e que não deve ser rude. Isso não 
quer dizer que não existirão conflitos. As negociações vão ser duras e precisam entrar nos trilhos. 
Nestes trilhos podem surgir obstáculos. Se aparece o obstáculo, as negociações param por um 
instante, limpa-se o caminho e as conversas continuam. 



Novos líderes latinos assustam? 
  
Há realmente discursos ultrapassados de esquerda, mas é preciso observar até que ponto é 
possível ver isso como preocupante. O Brasil não está neste contexto, o Chile tampouco. A 
Argentina tem um líder complicado, às vezes com uma certa demonstração de populismo, mas a 
Argentina tem outro tipo de posicionamento, o que não me faz crer que o país vá entrar no 
mesmo estilo fanfarrônico de Hugo Chávez ou Morales. No Peru, por conta das eleições, ainda não 
se sabe o rumo que o país irá tomar. O efeito de apoio a Chávez está sendo obtido por conta de 
seu poderio econômico. Isto não é sustentável. Não é uma coisa que vai tomar conta da América 
Latina. Chávez, aliás, já criou problema, por exemplo, com o Peru e com a Colômbia. 
 
Associação de Lula a Líderes de extrema esquerda 
  
Aí vai muito de amadorismo. Lula ainda é um aprendiz de feiticeiro. A imagem de Lula frente aos 
observadores internacionais fica realmente complicada quando ele aparece ao lado de Evo Morales 
e de Hugo Chávez. Acho, contudo, que estes observadores também entendem que isto faz parte 
de uma política interna. Estamos em um ano eleitoral e Lula quer disfarçar, manter certa 
tranqüilidade em relação aos problemas da região. Estes observadores sabem que não há uma 
conversão do Lula à união bolivariana de Chávez. O governo já começou a se movimentar para 
acabar com esta idéia. Estes dias, Amorim afirmou que Lula está aqui para cuidar de uma 
economia capitalista. Acho que pode haver certa associação, mas não é nada que comprometa a 
imagem do presidente de maneira importante. 
 
O destino do Mercosul 
 
Existe uma esquerda uruguaia inflamada dizendo que quer uma abertura maior, mas existe uma 
outra que diz "vamos com calma, devagar com a louça". O que o Uruguai quer é que os Estados 
Unidos comprem mais carne, mais couro e mais leite, em quantidades que estejam de acordo com 
a capacidade de produção uruguaia. Se houver um acordo do Uruguai com os EUA para estes 
produtos, não há porque o país não fazer um acordo de livre comércio.  
 
O problema é que o Mercosul não permite este tipo de negociação fora do bloco. Este é um dos 
problemas do Mercosul. O Uruguai, por exemplo, não quer romper com o bloco, mas também não 
quer deixar de ter acesso a um eventual mercado americano, importante para a economia deles. 
Eu tenho uma opinião que não é a mais difundida entre os especialistas do assunto. O Mercosul, 
ao contrário de outras experiências ibero-latino-americanas, é uma experiência muito pragmática, 
até mais do que algumas de natureza anglo-saxônica.  
 
Ao invés de se criar uma estrutura pesada, institucional, com hierarquias e poder supranacional, 
criou-se uma estrutura de "teste na prática". Já se conseguiu muita coisa e se avançou em muita 
coisa, mas chegou o momento de olhar o Mercosul e ver o que ele é hoje. Acho que está na hora 
de se criar uma discussão sobre o assunto. Acho, porém, que a idéia de se criar um novo 
Mercosul está fadada ao fracasso. Vamos continuar testando pragmaticamente. O ideal seria que 
as mudanças fossem feitas gradualmente e não se refazer o Mercosul por inteiro. 
 
Relações internacionais brasileiras em geral 
  
Um erro que vem sendo cometido no atual governo é a utilização de mais de um interlocutor em 
discussões internacionais. Esta ocorrendo o que chamo de loteamento. Esta decisão de colocar um 
interlocutor para questões ligadas à Organização Mundial do Comércio (OMC), neste caso Celso 
Amorim, outro para os EUA, Samuel Pinheiro Guimarães, e outro para assuntos do Cone Sul, 
Marco Aurélio Garcia, não está certa. Ainda que pensem igual e que não haja divergências 
ideológicas, existem diferenças de estilos e de linguagem.  
 



A diplomacia é um minueto. Um minueto significa que quando é preciso dançar de um 
determinado jeito, deve-se reduzir a velocidade do passo, aproximando-se ou afastando-se na 
dança. É impossível dançar um minueto com três cavalheiros e uma dama, pois um vai esbarrar 
no outro. Estas coisas estão ocorrendo em parte, também, por conta deste loteamento, que foi 
feito com muita boa intenção, mas que apresenta dificuldades na prática.  
 
O presidente da República sempre teve seus assessores. Fernando Henrique Cardoso tinha o seu, 
assim como José Sarney e todos os outros tiveram. Eram representantes do presidente dentro do 
Ministério das Relações Exteriores, mas não tinha um rótulo. Eles transmitiam a sensibilidade do 
presidente sobre um determinado assunto, mas não eram executores da política e sim 
interlocutores. Isso é uma novidade na história da diplomacia brasileira.  
 
Este é um novo modelo e, diria, uma modelo ruim, sem falar que encontros pessoais criam 
vínculos que não são meramente formais. Cria-se uma credibilidade. Quando se está negociando 
um artigo delicado, o interlocutor pode ouvir do outro lado "eu até poderia aceitar sua posição se 
tivesse certeza de que o que está sendo dito será cumprido". O interlocutor diz "eu me 
comprometo a repassar imediatamente isto ao presidente". Cria-se um vínculo pessoal. A melhor 
coisa é não inventar. É como os ingleses dizem: "se não está quebrado, para que consertar?". 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15 maio 2006, Economia, p. A-3. 
 


