
"Nossas lentes perderam o foco" 
Cezar Faccioli 
 
Ex-embaixador do Brasil na França e ex-ministro do Desenvolvimento, Sérgio Amaral tornou-se 
um dos principais críticos da política externa do governo Lula. As advertências que faz sobre os 
riscos e oportunidades da globalização, a exemplo de veteranos da carriére como Rubens 
Ricupero, da Unctad, devem ser lidas com atenção. Ultrapassam, e muito, a viuvez do tucanato 
com a derrota eleitoral para Luiz Inácio Lula da Silva ou as disputas entre correntes do Itamaraty. 
Recentemente, Amaral polarizou o debate com o assessor especial da Presidência da República, 
Marco Aurélio Garcia, e o chefe do Departamento de Relações Comerciais do Itamaraty, 
embaixador Régis Arsenian. 
 
Sem recair em exageros retóricos, Amaral alertou para a fragmentação crescente do cenário na 
América Latina, em que os Estados Unidos responderam aos impasses na Área de Livre Comércio 
das Américas (Alca) com 29 acordos bilaterais. Advertiu para o isolamento crescente do Brasil, 
derrotado em sua pretensão de ascender ao Conselho de Segurança por aliados potenciais como a 
China, limitado a seis dos 28 votos com a candidatura de João Sayad à presidência do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), afastado até do segundo turno da disputa da 
Organização Mundial do Comércio (OMC), atrapalhando, de quebra, a pretensão de um aliado de 
primeira hora, o Uruguai. 
 
A crise da Bolívia, envolvendo os contratos de fornecimento de gás natural e a nacionalização de 
ativos da Petrobras no país, explicitou para Amaral o dilema entre a afinidade ideológica e os 
interesses nacionais. "As afinidades ideológicas apontam para uma aliança com os presidentes 
Evo Morales, Hugo Chávez e Nestor Kirchner, na construção de uma integração sul-americana que 
sirva de contraponto à influência tantas vezes excessiva dos Estados Unidos. Os interesses 
nacionais, por sua vez, sinalizam para a violação de um tratado e de um contrato sem justificativa 
plausível, na medida em que o próprio documento continha cláusulas de revisão do preço do gás", 
argumenta. 
 
A interdependência crescente das economias, a emergência de movimentos sociais capazes de 
derrubar governos, a mobilidade crescentes dos investimentos e das transnacionais, tudo isso 
aponta para uma realidade complexa. Não há lugar para amadorismos nem para o primado 
exclusivo da intuição ou dos gestos fundados exclusivamente na tradição. Aliados na política 
internacional contra o intervencionismo americano, Brasil e França são rivais na discussão 
comercial. Parceiros crescentes no comércio e financiadores do déficit fiscal americano, os 
chineses não se furtam a barrar investidas dos EUA. "As lentes com que nos acostumamos a 
apreender e pensar a realidade internacional e mesmo a regional não nos servem mais. Perderam 
o foco. Insistir com elas pode conduzir a erros de avaliação e, mais grave do que isto, a equívocos 
na ação", conclui Amaral. 
 
SABER É PODER  
"O conhecimento passou a ser uma condição central para o desenvolvimento. É um requisito para 
a construção de um projeto nacional, para definir os rumos da economia, orientar as políticas 
públicas e a inserção do País no plano internacional. Para identificar os meios com os quais tirar 
proveito das oportunidades - e são muitas - criadas pela globalização; e para formular respostas 
adequadas às forças desagregadoras que essa mesma internacionalização está gerando, a níveis 
nacional, local e familiar." 
 
NO RUMO DOS VENTOS  
"Aqueles que lograram colocar o seu barco na direção da correnteza tiveram mais chances para 
recolher as vantagens da globalização; outros, que parecem querer navegar contra a maré, 
enfrentam mais dificuldades, quando não ficam à margem do rio. No primeiro caso está um bom 
número de países asiáticos, grandes ou pequenos. No segundo, alguns países da América Latina e 
da África." 



DESAFIO NORTE-SUL  
"A experiência recente ressalta o considerável desafio, tanto ao Norte quanto ao Sul, em conciliar 
as imposições da competitividade e a preservação de um Estado do bem-estar social. A França, 
uma das nações mais desenvolvidas, vive no presente este desafio. Moderno por seu alto padrão 
de vida e sua tecnologia de ponta, o país mostra-se lento na resposta às novas realidades globais, 
frente à necessidade de reformar a seguridade social e as relações de trabalho. No momento em 
que a Europa cresce pouco, o resultado é o desemprego, especialmente para os jovens e os 
imigrantes. A próxima eleição presidencial poderá levar ao poder uma nova geração de líderes, 
seja à esquerda ou à direta, mais afinados com o processo global e a necessidade de um 
"aggiornamento". 
 
XADREZ CHINÊS  
"A China, por sua vez, demonstra lúcida percepção das oportunidades de desenvolvimento 
oferecidas no mundo globalizado. Suas vantagens não estão apenas no exército de mão-de-obra 
barata ou nas condições macroeconômicas absolutamente singulares. Residem justamente no 
agudo entendimento do mercado mundial e das melhores formas de posicionar-se perante ele. É o 
exemplo de uma aguda simbiose entre as políticas de governo e as iniciativas de empresas, para 
promover uma acelerada expansão industrial. 
 
Em vez de buscar uma liderança política que ainda não tem condições de exercer, a China tem 
limitado sua presença aos tabuleiros principais ou àqueles que mais diretamente interessam à sua 
caminhada em direção ao status de superpotência. Intransigente na questão da violação da 
soberania sobre suas águas territoriais, ativa no que diz respeito a mudanças no equilíbrio 
regional, como a entrada do Japão no Conselho de Segurança, a China tem mantido um prudente 
distanciamento das questões mundiais que não a afetem diretamente, como as do Oriente Médio." 
 
PRAGMATISMO S/A  
"A China não se constrange em definir o estágio de sua economia como de transição para uma 
economia socialista de mercado. Nem tampouco em manter com os Estados Unidos uma aliança 
econômica não-escrita, em que ajuda a financiar o déficit americano em conta corrente, enquanto 
os EUA fomentam a expansão industrial chinesa mediante um déficit na balança comercial 
bilateral da ordem de US$ 200 bilhões por ano. O pragmatismo chinês revela-se em diferentes 
episódios. No início da década, empresas chinesas compraram indústrias européias por bilhões de 
dólares. Transferiram a produção para seu país, no Oriente, mas preservaram marketing, 
pesquisa e distribuição na Europa, revelando plena consciência de agregação de valor a seus 
produtos de exportação.  
 
Antes do fim das quotas para produtos têxteis no escopo do Acordo Multifibras, a indústria chinesa 
comprou cerca de 80% dos equipamentos para indústria têxtil no mundo. Deixou acssim de ser 
um vendedor de produtos de mão-de-obra barata, para tornar-se um exportador de mercadorias 
com alta incorporação de tecnologia, dominando todas as etapas do ciclo produtivo." 
 
 
DESEQUILÍBRIO  
"Do lado chinês, as relações com o Brasil são menos o resultado de afinidades na percepção do 
mundo pós-Guerra Fria do que a expressão de interesses concretos e muito bem focalizados. As 
relações comerciais entre os dois países cresceram substancialmente nos últimos anos. Enquanto 
o Brasil exporta sobretudo produtos primários, especialmente soja e minério de ferro, a China é 
dos poucos países a ter saldo comercial com o País nos produtos industrializados. O contrato para 
a instalação de uma linha de montagem da Embraer na China, em parceria com a empresa 
aeronáutica local, gerou um número limitado de encomendas, embora traga o risco de uma 
transferência de tecnologia para uma unidade produtiva similar no lado oriental. Não obstante o 
compromisso de formalizar o reconhecimento da China como economia de mercado, os 
investimentos chineses no Brasil não se realizaram nos montantes esperados. No plano político, 
foi a China, e não os EUA, que derrubou as pretensões brasileiras a uma vaga no Conselho de 



Segurança." 
 
REALISMO AO CURRY  
"A Índia, país mais fechado que o nosso, revela igualmente clara percepção das oportunidades do 
mundo globalizado e a necessidade de aproveitar esses nichos. Após a independência, o primeiro-
ministro Nehru criou, em 1951, sete institutos indianos de tecnologia, aos quais se seguiram seis 
institutos de administração. Foram as grandes multinacionais da Tecnologia de Informação que 
construíram a rede de fibra ótica entre os EUA e a Índia, preparando o caminho para o 
aproveitamento da mão-de-obra qualificada indiana. Não mais como imigrante nos EUA, mas 
diretamente na Índia, tirando proveito inclusive da diferença no fuso horário. 
 
Como o Brasil, a Índia tem sido um líder inconteste dos países em desenvolvimento nos diferentes 
foros internacionais, da Unctad nos anos 60 à OMC (Organização Mundial do Comércio) nos dias 
de hoje. O país inclusive postula um assento no Conselho de Segurança, como o nosso. Essa 
postura tradicional de independência não impediu, no entanto, uma forte aproximação com os 
EUA em anos recentes. Seja no plano comercial ou no diplomático, com a assinatura de amplo 
programa de cooperação nuclear entre os dois países e o reconhecimento implícito pelos EUA do 
status de potência nuclear da Índia." 
 
 
FORÇA NO CAMPO  
"Se a China está em vias de transformar-se numa potência industrial e a Índia num dos países 
avançados na tecnologia de informação, o Brasil operou na última década uma verdadeira 
revolução em sua agricultura. Tirou proveito das suas riquezas naturais, da disponibilidade de 
mão-de-obra qualificada no campo, sabendo construir uma proveitosa associação entre o setor 
privado e o Governo, especialmente por meio da Embrapa. O Brasil já é uma potência agrícola, 
com ampla utilização de tecnologia avançada, expressiva agregação de valor, alta produtividade e 
competitividade. Só que não avançamos o suficiente nas etapas de agregação de valor e nossas 
exportações ainda são, predominantemente, de commodities. Nossas exportações agrícolas são 
freadas por barreiras protecionistas, particularmente nos países de mais alta renda, 
diferentemente do que ocorre em relação às exportações de manufaturados pela China ou a 
venda de serviços pela Índia." 
 
 
CONTRADIÇÂO  
"Os países em desenvolvimento já são os maiores consumidores dos produtos agrícolas 
brasileiros. Esta diversificação é certamente positiva. Poderá, entretanto, ter duas implicações 
para as negociações em curso. A primeira está em que a positiva aliança que se estabeleceu no 
âmbito do G-20 poderá tornar-se uma limitação no momento da liberalização dos mercados 
agrícolas, no âmbito da OMC. A segunda aponta para o fato de que os acertos bilaterais poderão 
ser o caminho mais promissor para a ampliação de mercados para as exportações agrícolas. O 
preenchimento de formulários de Imposto de Renda pode ser feito na Índia, mas o desenho de 
programa fica nos Estados Unidos, pelo menos num primeiro momento." 
 
BASE DE OPERAÇÕES  
"O investidor estrangeiro começa a ver o Brasil como base para suas operações na América do Sul 
e de suas exportações para a região. Muitas das multinacionacionais instaladas no país começam 
também a ampliar atividades de pesquisa e desenvolvimento por aqui. Dados da UNCTAD revelam 
que quase a metade das pesquisas de financiamento privado no país, ano passado, partiu de 
empresas estrangeiras. Vivemos assim um momento de busca de qualidade em nossa inserção 
internacional. Não queremos apenas exportar mais, mas exportar melhor. Não pretendemos só 
atrair mais investidores estrangeiros, mas incentivá-los a escolher o país como base de suas 
exportações e de suas operações regionais." 
 
 



NOVO MOMENTO  
"Esse novo momento configura uma nova relação entre os agentes econômicos e o Estado. Antes 
era o poder público quem descortinava o horizonte, sinalizava o caminho. Hoje, o setor público 
parece ir a reboque. Não só está freqüentemente em atraso, como parece não ter claro o rumo a 
seguir. Assim como ocorreu no passado em relação a uma inflação galopante, o descontrole fiscal 
banalizou-se. Aprendemos a conviver com seus efeitos nefastos sobre a economia e com o círculo 
vicioso de juros altos, câmbio desajustado e carga tributária exorbitante. O resultado é um 
crescimento abaixo do potencial do País e o risco de retrocesso do notável esforço de expansão do 
comércio exterior. Sob circunstâncias adversas, o número de empresas engajadas na exportação 
começa a reduzir-se, levando a uma concentração em um universo menor de companhias. A 
rentabilidade das vendas externas declina expressivamente, pressagiando o momento de queda 
nas taxas de crescimento das exportações." 
 
 
CICLO PASSAGEIRO  
"A ênfase na exportação como um dos motores do crescimento poderá vir a ser mais uma vez um 
ciclo passageiro e uma evidência das dificuldades do Estado brasileiro em persistir numa trajetória 
coerente. No passado, fomos capazes de conviver com a inflação elevada, ao custo de 
comprometer nossa competitividade. Superada a inércia inflacionária, passamos agora por um 
período longo de distorções cambiais, expansão de gastos fiscais e juros superiores à média 
mundial. O preço da estabilidade tem sido este, e teremos de ser capazes de enfrentar o dilema 
entre programas sociais e investimentos em infra-estrutura física, sem deixar de abrir espaço 
para a redução dos impostos. Pode não ser simples nem cômodo, mas é inelutável." 
 
 
ÓTICA INOVADORA  
"As lentes com que olhamos o mundo foram úteis a seu tempo, mas não nos servem mais. 
Parceiros comerciais podem ser adversários políticos. Aliados ideológicos por vezes nos 
confrontam por uma ótica, certa ou errada, de seus interesses comerciais. É a lição que nos traz a 
crise boliviana. Nosso peso é natural, decorre de nossa dimensão relativa e nossa tradição. Não 
significa, contudo, que possamos gastar esse capital em iniciativas que não contem de cara com o 
apoio dos parceiros históricos. Não podemos lançar candidaturas que tenham apenas seis votos 
no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), ou contestar uma postulação uruguaia que 
tinha mais tempo que a nossa e se baseava nos mesmos princípios de multilateralismo e equilíbrio 
entre ricos e pobres.  
 
Nossa entrada no Conselho de Segurança, que temíamos esbarrasse no hegemonismo americano, 
terminou inviabilizada pela China, que não queria o precedente para a ascensão do rival Japão. A 
China, por sinal, teve uma resposta ao reconhecimento de economia de mercado bem inferior ao 
que esperávamos em troca. Se não entendermos como são complexos e variáveis esses arranjos, 
ou nos faltar firmeza, estaremos fora do jogo, mesmo sendo uma potência agrícola e uma voz 
respeitada." 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 16 jun. 2006, Economia, p. A-2. 
 


