
  
  
  
  

NNúúmmeerroo  33  --  55  ddee  nnoovveemmbbrroo  ddee  22000022  
DDeebbaatteess  ssoobbrree  aass  ggrraannddeess  qquueessttõõeess  iinntteerrnnaacciioonnaaiiss  ccoonntteemmppoorrâânneeaass  

 
 
 

  
  

Conhecimento.  

 

 O Debatedouro 
A política externa de FHC 
PÁGINA 10 

Entre tapas e beijos: o Brasil e a ALCA 
PÁGINA 13 
 

EDITORIAL:  Pacta sunt servanda 



 
 

 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo de circulação semanal, produzido por estudantes de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, 
de inteira e absoluta responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 

 

2 

C@rtas dos leitores 
 

 
Contradições petistas? 

Em seu artigo “O Governo Lula: alternância de poder ou FHCismo strikes back?”, César Ramos 
afirma que a expressiva votação auferida pelo PT nas últimas eleições revela que o povo 
brasileiro estaria finalmente ciente das necessidades e problemas de seu país, e que anseia 
por algum tipo de mudança. Em seguida, o autor afirma que uma mudança no discurso petista 
em direção a um establishment seria uma traição à confiança do eleitorado brasileiro. Meu 
caro amigo se esquece, contudo, de que foram justamente esses matizes um tanto quanto 
“conservadores” no discurso do PT que ganharam a (grande) parte do eleitorado – avesso às 
feições radicais do PT das eleições anteriores, diga-se de passagem –  necessária para uma 
vitória presidencial. Destarte, a adoção de posicionamentos “conservadores” – supõe-se que 
se refira em especial ao âmbito econômico – não se concretizariam em traição ao eleitorado, 
que espera que sejam cumpridas as promessas de controle da inflação e de estabilidade 
econômica, tão importantes para a vitória do PT.  Em suma, indicando ou não uma mudança 
qualitativa no discurso petista, a “centralização” do partido gerou expectativas em grande 
parte do eleitorado e espera-se que não sejam negligenciadas. Ah, e quanto à história de o PT 
demonstrar que o mesmo mantém, sistematicamente, uma postura oposicionista em relação 
às reformas produzidas pelo governo FHC, a história recente comprova (infelizmente) esta 
máxima, até mesmo quando as iniciativas funcionam, haja vista o programa de combate à 
fome da administração Fernando Henrique. Sinceramente, poderíamos ter começado melhor, 
não? 

Ana Cristina Araújo Alves, Belo Horizonte-MG 

Resposta:  

Cara Ana Cristina Araújo,  
 
Fico feliz por ter sido alvo de suas críticas. Assim, em  consideração ao trabalho que você teve 
para redigir suas críticas, seguem  abaixo algumas colocações acerca das mesmas:  
 
1) Você afirma que "Meu caro amigo se esquece, contudo, de que foram justamente  esses 
matizes um tanto quanto “conservadores” no discurso do PT que ganharam  a (grande) parte 
do eleitorado – avesso às feições radicais do PT das  eleições anteriores, diga-se de passagem 
– necessária para uma vitória  presidencial. Destarte, a adoção posicionamentos 
“conservadores” – supõe-se  que se refira em especial ao âmbito econômico – não se 
concretizariam em  traição ao eleitorado, que espera que sejam cumpridas as promessas de  
controle da inflação e de estabilidade econômica, tão importantes para a vitória PTista. Em 
suma, indicando ou não uma mudança qualitativa no discurso  petista, a “centralização” do 
partido gerou expectativas em grande parte do  eleitorado e espera-se que não sejam 
negligenciadas."  
 
No meu artigo eu afirmo que "a expressiva votação auferida nesta eleição  pelo Partido dos 
Trabalhadores (e por todos os partidos de oposição) em todo  o Brasil nos revela, no mínimo, 
que o povo brasileiro, ciente das  necessidades e problemas enfrentados pelo Brasil hoje, 
anseia por algum tipo  de mudança."  
 
Desculpe-me a ignorância (não sou cientista político, sou bacharel em Relações 
Internacionais),  mas para mim parece muito claro: se a população brasileira fosse, como você  
afirma, tão avessa ao PT e, a centralização do discurso petista, tão  impreterível para sua 
vitória, por que não votou no Serra? Mais ainda, por que elegeu  uma bancada federal de 
maioria petista, algo que nunca havia acontecido, sem se falar da votação massiva recebida 
no âmbito estadual?  
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Além disso, perdoe-me se eu estiver equivocado, mas a estabilidade econômica  e o controle 
da inflação, até onde eu me lembro, nunca foram alvo das  críticas do PT. Criticou-se sim o 
privilégio destas questões de cunho financeiro em detrimento das questões sociais, que, creio 
eu, serão melhor  tratadas pelo governo Lula do que foram nos últimos 500 anos de Brasil. 
Tudo  é uma questão de prioridade. A propósito, não sei se você se lembra, mas um  dos 
economistas que auxiliam o PT hoje - Luiz Gonzaga Belluzo - participou na  elaboração do 
Plano Cruzado, o que indica a importância da estabilidade para a  esquerda também.  
 
Por fim, a semelhança do discurso não indica, necessariamente uma  centralização do PT, ou 
seja, um movimento unilateral eleitoreiro mesquinho.  Conforme pode ser visto em um artigo 
muito bom de Fiori na revista Carta Capital de alguns meses atrás, essa semelhança se deve 
mais a uma  convergência da direita em direção às demandas sociais do que o contrário.  
 
Somado a isto, creio que temos um amadurecimento do PT em função de suas diversas 
experiências administrativas por todo o Brasil.  Se olharmos sem  preconceitos, veremos 
claramente que amadurecimento é deveras diferente de "adoção de posicionamentos 
conservadores". 
 
2) Você afirma ainda que "quanto à história de o PT demonstrar que o mesmo  mantém, 
sistematicamente, uma postura oposicionista em relação às reformas  produzidas pelo 
governo FHC, a história recente comprova (infelizmente) esta  máxima, até mesmo quando as 
iniciativas funcionam, haja vista o programa de  combate à fome da administração Fernando 
Henrique."  
 
Certamente, nenhum partido é perfeito, e eu concordo plenamente que no  decorrer de sua 
história o PT adotou posturas completamente equivocadas em  algumas questões, como o 
FUNDEF (acho que é este o nome do programa de  educação, não me lembro bem) por 
exemplo. Como já disse anteriormente, creio que o PT está amadurecendo, vendo que em 
primeiro lugar deve vir sempre o  interesse dos setores mais excluídos da população. Oxalá o 
PSDB (partido do  candidato mais "preparado"), agora na oposição, mostre que é um partido  
"maduro", "preparado" e saiba fazer aquilo que o PT não conseguiu fazer: uma "oposição 
responsável" que visa, antes de tudo, ao bem da população  brasileira.  
 
Contudo, os erros do PT não invalidam meu argumento: eu simplesmente afirmei  que o PT 
foi, inquestionavelmente, oposicionista, o que você também afirma. Em  suma, não entendi o 
porquê do seu comentário, uma vez que, no frigir dos ovos, você concorda com  meu 
argumento.  
 
Sem mais para o momento, despeço-me.  
 
Leonardo Ramos 
 
 
Nota do Editor: 
 
Agradecemos a preciosa contribuição da leitora Ana Cristina Araújo Alves. 
Esperamos que a elegância com que a colega argúi as suas discordâncias possa 
servir de estímulo a todos os demais leitores, interessados que são nas grandes 
questões internacionais contemporâneas, a prestarem contribuições efetivas nesta 
coluna, por meio de comentários, questionamentos ou simples sugestões. Afinal, 
caros interlocutores, cremos ser a interação entre colunistas e leitores (e, em última 
análise, a instauração de um “ambiente de debates”) o grande “telos” deste projeto, 
que, não por acaso, carrega a vocação de ser a “arena para a confrontação de idéias” em 
seu próprio nome. 
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EEddiittoorriiaall  
Os ppaaccttooss  devem ser oobbsseerrvvaaddooss??

“Os pactos devem ser observados”. 
O velho adágio canônico, que dá título a 
este ensaio, remete-nos, à primeira vista, 
às remotas origens do Direito das Gentes. 
Suárez, Grotius, Pufendorf, Vattel.  Mais 
uma coluna que tratará de Direito, certo? 

 
Errado. Se resvalamos, daqui em 

diante, em matéria de ciência jurídica, 
asseguro, é por mero acaso. A orientação 
deste editorial recairá sobre Economia, 
Política, Sociedade. Mais 
precisamente, sobre dois casos 
instigantes de Política Fiscal e 
Orçamentária. Falaremos, 
portanto, de dois pactos tão 
distintos (ou tão semelhantes) 
quanto o diamante e o grafite. 
Ou quanto a Europa e o Brasil. 

  
O primeiro exemplo 

que quero trazer à baila é o do 
Pacto da Estabilidade e do 
Crescimento, adotado em 
1997, pela União Européia, 
como o seu principal 
instrumento de controle de 
políticas fiscal e monetária. O 
Pacto prevê sanções 
(pecuniárias e não-pecuniárias, 
a serem estipuladas pelo 
Conselho Europeu) àqueles 
países-membros que 
acumularem um déficit 
orçamentário superior a 3% do 
PIB anual. Além disso, o Pacto 
embute um sistema de early 
warning, ou seja,  um 
mecanismo institucional de 
intervenção nos rumos da 
economia naqueles países em que haja risco 
de não cumprimento das metas 
orçamentárias. 

 
Um arcabouço institucional bastante 

interessante, por sinal. É desnecessário 
frisar o quanto a importância de tal 
instrumento é majorada em um contexto de 
moeda única e estabilidade de preços... Mas 
será mesmo?  

A questão não é tão 
pacífica assim. Romano Prodi, o 
chefe da Comissão Européia e, 
por dever de ofício, um dos 
principais guardiães das normas 
pactuadas na UE (avisei que 
poderíamos resvalar em matéria 
jurídica!), tem rejeitado os 
ditames desse Pacto.  

 
  “O Pacto é estúpido”, 

afirma Prodi. O argumento é o de 
que em um contexto de 
economias desaceleradas como o 
europeu, faz-se estúpido, 
crescentemente perigoso, o corte 
de gastos públicos. Muitos 
economistas concordariam com 
tal argumento, desde logo.  
Portugal ultrapassou o déficit 
limite em 2001 (chegou ao 
patamar de  -4,1%); a Alemanha 
já reconhece que cruzará a linha 
neste ano (há rumores de um 
índice em torno de -3,7%); Itália 
e França se aproximam, a passos 
largos, desse limiar.  
 

A proposta que tem sido 
propalada é a de que o déficit 
orçamentário limite do Pacto da 
Estabilidade e do Crescimento 
seja alçado a 5% do PIB anual de 
cada país-membro. Não 
obstante, tem sido defendida a 
tese de que, para os dez novos 
membros da União Européia, não 
sejam demandados grandes 
sacrifícios fiscais no ínterim 
2003-2005. 

 
A discussão é bastante polêmica. A 

UE, ainda em estágio de afirmação pós-
Euro, tem sofrido com a difícil tarefa de 
equalizar políticas econômicas nacionais, 
historicamente dissonantes, como, por 
exemplo, as de Alemanha (tradição de 
contas nacionais saneadas, estabilidade 
econômica e moeda forte) e Itália (histórico 
de desequilíbrio nas contas nacionais, 
moeda desvalorizada, políticas emissionistas 

 

 
DAWISSON 

LOPES,  
22, é Editor-Chefe 

de 
O Debatedouro 

 
dawissonlopes@ig.com.br 
 

"(...) deveríamos 
nós, 

influenciados 
pelo exemplo 

europeu, 
vaticinar que, em 
cumprindo estas 

metas – 
condicionalidades 

impostas pelo 
Fundo Monetário 
Internacional, a 

propósito – , 
estaríamos 

embarcando em 
um perigoso, 

senão estúpido, 
padrão de 

política 
econômica com 

responsabilidade 
fiscal?" 
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inflacionárias). Que dirá em um cenário de 
UE com 25 países-membros, muitos dos 
quais em pleno processo de 
desenvolvimento? Em uma eventual 
alteração destas políticas, alguns mais 
austeros, como os próprios alemães, 
afirmariam: “nem estabilidade, nem 
crescimento. Caminhamos para o Pacto da 
Estagflação”.  A discussão segue quente na 
Europa... 

 
Pois bem. O segundo exemplo 

instigante que resgatamos aqui é o do 
Pacto Social do Lula. E tudo o que esse 
Pacto acarreta, naturalmente. A proposta de 
se instaurar um novo “contrato social”, já 
intentada (e malograda) em outros tempos, 
volta a estar na ordem do dia.  

 
Este amplo entendimento social, 

concebido por nosso recém-eleito Presidente 
da República e pelo seu Partido dos 
Trabalhadores, buscará conciliar o alcance 
das grandes metas sociais (erradicação da 
fome, reforço à segurança pública, geração 
maciça de empregos, melhorias na saúde e 
na educação etc.), a execução das 
necessárias reformas (trabalhista, 
previdenciária, política, tributária e agrária) 
e a responsabilidade no trato com as 
grandes questões econômicas (cumprimento 
dos contratos, compromisso com as metas 
de inflação e de superávit primário, contas 
nacionais saneadas etc.). Pelo menos, é o 
que nos afirma a “Carta de Lula ao Povo 
Brasileiro”. Tudo isso por intermédio da 
implantação de um novo paradigma, que 
colocará na mesma mesa de negociações, 
empresários, sindicalistas, movimentos 
sociais, políticos, intelectuais.  

 
Tomemos, para efeito de análise, 

um ponto deste amplo Pacto Social: o 
compromisso com as metas 
macroeconômicas. E a pergunta é: em uma 
economia com índices de crescimento 
econômico pífios como a nossa (cerca de 
1,4% de média de crescimento anual nos 8 
anos de governo FHC), deveríamos nós, 
influenciados pelo exemplo europeu, 
vaticinar que, em cumprindo estas metas – 
condicionalidades impostas pelo Fundo 
Monetário Internacional, a propósito – , 
estaríamos embarcando em um perigoso, 
senão estúpido, padrão de política 
econômica com responsabilidade fiscal/ 
monetária? 

Por paradoxal que possa parecer (à luz 
das idéias de Prodi), a resposta é um 
sonoro “não”. Pelo menos, esse é o 
entendimento que têm manifestado, 
expressamente, importantes economistas 
ligados ao PT, como Mantega e Mercadante. 
Outros, como Delfim Netto, têm sustentado, 
inclusive, que o superávit primário deveria 
ser elevado a algo em torno de 4,5% do 
PIB, a fim de se inspirar confiança e 
credibilidade nos agentes do mercado 
internacional.  

 
Vejamos o porquê: 

 
i) responsabilidade fiscal, em 

nosso país, é verbete novo em 
nosso Dicionário de Politiquês-
Economês.  Medidas como a 
austeridade fiscal e monetária, 
outrora tidas como 
proibitivamente impopulares, 
têm gozado de amplo respaldo 
dos vários setores da sociedade. 
Denota uma tendência recente, 
não havemos de negar. 
Recentíssima, se tomamos em 
perspectivas séries históricas 
um pouco mais longas. A “farra 
fiscal” do primeiro governo de 
FHC dá conta disso;  

 
ii) contas saneadas não fazem mal 

a ninguém, é bem verdade. E 
FHC, já em seu crepúsculo 
governamental, passará a faixa 
presidencial com as contas 
razoavelmente equilibradas. 
Mas, digno de nota, é que isso 
ocorrerá a duríssimas penas: 
embora o saldo comercial do 
ano vá superar os US$ 10 bi, 
acarretando déficit 
surpreendentemente baixo na 
conta de transações correntes 
(algo também em torno de US$ 
-15 bi), o movimento nesse 
sentido se deu muito mais em 
virtude da retração econômica 
(queda de importações, graças 
à depreciação do câmbio) do 
que devido ao aumento de 
produção (de apenas 0,9% em 
relação ao último ano). Além 
disso,  a disparada do dólar, que 
há pouco tangenciava os R$ 
4,00, foi responsável por um 
sangrento aumento de 10 
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pontos percentuais na relação 
dívida pública / PIB, em apenas 
um ano (já que boa parte da 
dívida é atrelada ao dólar); 

 
iii) a taxa oficial de inflação, que 

neste ano deverá chegar aos 
dois dígitos, não é tão baixa 
como alguns possam insinuar. O 
Brasil tem a terceira mais alta 
taxa de inflação dentre os 
emergentes latino-americanos, 
atrás apenas de Argentina e 
Venezuela; 

 
iv) de resto, a carência de 

poupança interna em nosso país 
nos faz reféns da poupança 
externa. E por mais que se 
brade, que se manifeste em 
contrário, que se entoe o 
corolário radical esquerdista, o 
crédito mais barato do mercado 
ainda é o do FMI.  

 
 

Posto dessa forma, caros leitores, 
percebemos, prontamente, duas coisas: a) 
que nossos fundamentos não são tão sólidos 
quanto se aventou, em profusão, nesses 
tempos de eleições;  e b) que, por 
conseguinte, apesar de todas as reformas 
econômicas por que passamos nos últimos 
anos, o terreno ainda não está preparado 
para que vivamos um “ciclo econômico 
virtuoso”. Ao menos, se almejamos um 
cenário de “crescimento com estabilidade”, 
sem tamanha vulnerabilidade externa... 

 
O pacote de medidas que vem sendo 

preparado para o eventual governo Lula, 
bem como todos os compromissos firmados 
durante a campanha (incluso aí o 
beneplácito em relação ao recém-contraído 
acordo com o FMI), sinalizam muito desta 

abordagem relativamente conservadora 
para a condução da política econômica – ao 
menos nos propêndios do novo governo. O 
câmbio do hipercriticismo oposicionista pelo 
pragmatismo mercadológico, em doses 
controladas. 

 
Lula viverá uma encruzilhada. O Brasil 

viverá esta encruzilhada. Uma ruptura se 
mostrava necessária, qualquer que fosse o 
candidato vitorioso. Política e 
economicamente. Mas que ela venha de 
forma “responsável”. Mercadante e 
Mantega, bem como a toda a linha de frente 
do PT, sabem que haveremos de 
experimentar, ainda por um bom tempo, as 
turbulências inerentes ao curso das 
mudanças. E que o nosso novo Presidente 
deverá demonstrar enorme habilidade 
política para alinhavar este Pacto Social, 
especialmente em uma paisagem na qual o 
adimplemento das metas sociais – 
alimentadas pelo mote da “esperança que 
venceu o medo” – não pode esperar. É a 
nossa segunda (e talvez derradeira) chance 
de emplacar um modelo desenvolvimentista 
sustentável, após as frustradas tentativas 
do regime militar - como nos lembra o 
brasilianista Lincoln Gordon. 

 
Os pactos devem ser observados? Os 

europeus, que são brancos, que se 
entendam. Quanto ao nosso caso, desse 
não me furtarei de uma resposta clara: o 
Pacto Social de Lula deverá, sim, ser 
observado à risca, especialmente no tocante 
às metas de política econômica. Para o bem 
da nação brasileira. Pela continuidade de 
um processo que, se corrigido em seus 
rumos equivocados de ultradependência 
externa, conduzido de forma inteligente, 
conciliadora e milimetricamente precisa, nos 
guiará ao tão aguardado “ciclo econômico 
virtuoso”. Que assim o seja. 

 
 

NOTAS DA EDITORIA: 

1. Escreva para Seção Cartas de O Debatedouro 

Se quiser comentar, criticar, sugerir e debater os artigos desta edição, envie um e-mail para 
odebatedouro@pagina.de ou para os endereços eletrônicos de nossos articulistas. As melhores mensagens 
serão publicadas e colocadas em discussão com outros leitores na próxima edição. 

2. Escreva artigos para O Debatedouro 
 
Se tiver interesse em publicar um artigo em O Debatedouro, envie um e-mail para odebatedouro@pagina.de
explicitando qual a sua área de interesse/atuação e a pertinência do artigo. As melhores propostas poderão ser 
publicadas em “O Debatedouro”. Os artigos deverão conter entre 4000 e 7000 caracteres. 
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GGlloobbaalliizzaaççããoo e AAAmmmééérrriiicccaaa   LLLaaatttiiinnnaaa 
Sensibilidade e Vulnerabilidade à flor da pele 

 
 
 
Raro é o dia em que 

não nos deparamos, nos 
veículos informativos mais 
diversos, com análises de 
conjuntura política ou 
econômica da América Latina 
ou de seus países, 
invariavelmente finalizadas 
com afirmações da mesma (e 
pouco variada) família: “a 

América Latina tem que se 
adaptar ao contexto da 
Globalização”; “temos que 
reforçar nossa competitividade 
num mundo globalizado”; “já é 
hora de os latino-americanos 
abrirem os olhos antes que 
percam o bonde da História”. 
Ouvimos esse refrão por mais de 
uma década sem que tenhamos 
visto a cor do sucesso. Dessa 
forma, poder-se-ia pensar que: 
1) não compreendemos, nós, 
latino-americanos, o que seja a 
Globalização; 2) desconhecendo 
o que seja a Globalização, 
desenvolvemos um receio 
infundado acerca da mesma, 
impedindo que a alcancemos. 
Tentarei, pois, discorrer um 
pouco acerca do que seja a 
Globalização e, depois, submeterei a teste 
as hipóteses mencionadas acima. 

 
A Globalização, conceito surgido na 

Teoria da Interdependência Complexa, 
corresponde, nas palavras de Robert 
Keohane e Joseph Nye, à “intensificação do 
Globalismo – este último entendido como 
estado do Mundo caracterizado por redes de 
interdependência em distâncias 
multicontinentais”. Entenda-se por redes de 
interdependência um conjunto de fluxos 
(econômicos, militares, sócio-culturais, 
ambientais) entre múltiplos agentes do 
sistema internacional – Estados nacionais e 
agentes não-soberanos, tais como as 
Organizações Não-Governamentais (ONGs). 
Interdependência entre agentes existe 
quando as ações de um agente influenciam  
 

 
 
 
o resultado das ações de outros agentes 
(sejam elas quais forem). A Globalização 
representa o Globalismo intensificado de 
duas formas: redimensionamento das redes 
de interdependência em nível 
multicontinental (entrada de novos agentes) 
quanto por um aumento na interação entre 
redes de interdependência distintas (maior 
número de pontos de interseção). Ela coloca 
em contato redes de interdependência as 

mais diversas, que interagem 
e se sobrepõem. Os efeitos 
dos relacionamentos 
reverberam por toda uma 
gama de redes de 
interdependência, com seus 
respectivos e diversos 
agentes, tornando a 
“arquitetura” do Globalismo 
crescentemente mais 
complexa – pequenos 
eventos em um local podem 
ter efeitos catalisadores, 
assim suas conseqüências 
posteriores e em todo o 
sistema são vastas. A 
conseqüência mais imediata 
da Globalização é, portanto, 
a imprevisibilidade – 
especialmente num período 

no qual ela se mostra tão vigorosa quanto 
nos dias que correm. Assim, considerável 
complexidade e incerteza colocam-se diante 
dos tomadores de decisão no sistema 
internacional.  
 

No fim das contas, a Globalização 
surgida desse conceito não difere tanto 
assim do “senso comum” acerca do que seja 
a Globalização. Mas, se sabíamos o que ela 
era, por que não fomos bem sucedidos na 
sua busca? Dois fatos respondem a tal 
questionamento: 
 

- a Globalização não é um processo 
homogeneizador. A Internet, por 
exemplo, estende-se dos Estados 
Unidos à Tanzânia – contudo 60% 
dos norte-americanos têm acesso à 
rede, contra menos de 1% da 
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população nos países da África 
Negra. Ela se “amolda” aos 
contextos locais, adaptando-se ao 
pano de fundo social prévio;  

 
- relacionamentos de 

Interdependência podem ser 
mutuamente benéficos (ditos 
Interdependência Simétrica) ou com 
benefícios para um agente e nem 
tanto para outro (Interdependência 
Assimétrica – geralmente 
estabelecida entre agentes com 
disparidade flagrante de recursos – 
econômicos, militares, políticos 
etc.). Havendo Interdependência 
Assimétrica, um dos agentes estará 
prejudicado nos resultados de sua 
ação (ele será dito SENSÍVEL) ou 
mesmo na sua capacidade de ação 
futura (ele será dito, então, 
VULNERÁVEL). Nem sempre é bom 
cooperar, portanto. Em caso de 
estabelecimento de uma interação 
desvantajosa, o balanço da 
interação pode ser modificado, caso 
o agente desfavorecido, sozinho ou 
em conjunto com outros em 
situação similar, tome a iniciativa de 
renegociar os termos do acordo. 
Necessário dizer que algum “trunfo 
negocial” deverá ser utilizado, 
mesmo não tendo ele relação direta 
com a questão central da interação, 
seja quanto a questões correlatas 
(afinal, estamos falando de redes de 
interdependência se entrecruzando 
de forma complexa!). 

 
No caso específico da América 

Latina, podemos avaliar os descaminhos do 
continente nos últimos 10 anos ou mais, à 
luz da exposição feita nos parágrafos 
predecessores. Certamente que nossos 
tomadores de decisão não ignoravam, ao 
menos em linhas gerais, o sentido da 
Globalização. Muito pelo contrário. Políticas 
foram promovidas visando a permitir a 
integração de nossos países em “redes de 
interdependência” as mais variadas. A 
abertura de nossas economias, adequando-
as aos padrões de mercado vigentes no 
“mundo desenvolvido”, bem como a 
“financeirização” de nossa estrutura 
produtiva e do nosso padrão de 

investimento não foi feita apenas para 
atender ao bel-prazer de uma suposta 
“camarilha neoliberal” instalada 
subrepticiamente em nosso continente para 
entregá-lo ao FMI (mantra das esquerdas). 
Divergindo do que parece (erroneamente) 
óbvio, nossos tomadores de decisões 
estavam imbuídos não puramente do ideário 
neoliberal, mas da “panacéia da 
Globalização”, a crença no caráter 
irrevogavelmente benéfico desse processo 
que se fortaleceu, inexorável, ao fim do 
confrontamento Leste-Oeste. Países que 
tiveram governos de todos os matizes 
ideológicos, da Argentina de Menem e De La 
Rúa à Venezuela de Carlos Andrés Pérez e 
Hugo Chávez –  o canto da Globalização foi 
entoado praticamente em uníssono. 
Esquecemos, porém, de que seria bom 
demais para ser verdade. E de que poderia 
ser bom demais, de fato, mas não para 
todos, nem ao mesmo tempo. Uma análise 
mais aprofundada (cuidadosa) do fenômeno 
globalizante revelaria:  

 
- nem sempre é bom cooperar; 

 
- nem sempre uma cooperação boa é 

boa o suficiente, na medida em que 
a “outra parte” pode aumentar 
desproporcionalmente sua influência 
sobre você (arapuca em que Brasil e 
Argentina voluntariamente 
entraram, passando a depender 
fortemente do investimento externo, 
tornando-se tanto mais sensíveis 
quanto, possivelmente, mais 
vulneráveis – felizmente ainda não 
quebramos);  

 
- sempre é necessário negociar, 

sempre que possível, acerca do que 
for possível (os desdobramentos em 
uma rede de interdependência 
afetam outras redes e podem ser 
transformados em “trunfos 
negociais” para reversão de 
interações desfavoráveis – 
infelizmente, a América Latina 
preferiu adiar a negociar nesses 
últimos 10 anos ou mais). 

 
Noves fora, tivemos uma década de 

vitória do capitalismo sobre o socialismo 
real no plano internacional na qual, 
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ironicamente, as nações capitalistas da 
América Latina tornaram-se tão mais 
sensíveis e (algumas) vulneráveis quanto se 
tornou sensível e vulnerável a Cuba 
socialista, desprovida do auxílio da falida 
União Soviética - o que pareceria um 
atentado ao bom senso, se dito em 1991 
(especialmente se dito aos argentinos de 
então). O crescimento econômico acelerado 
de alguns dos países da região (México 
desde 1996 e Brasil, entre 94 e 98) fez-se 
às custas de também crescente 
sensibilidade e vulnerabilidade. Crescemos 
nossos castelos de areia. No caso da 
Argentina, esses já ruíram de vez. Ainda há 
tempo de reverter o jogo, dependendo isso 
de que entremos nele para valer (vale dizer 

– reunião dos Chefes de Estado acerca da 
ALCA, dia 16 de Janeiro do ano que se 
aproxima, uma boa oportunidade para 
colocarmos isso em prática, fora as 
negociações do MERCOSUL com a União 
Européia). O Brasil já demonstrou seu 
potencial para negociações desse tipo com a 
vitória no caso das patentes de 
medicamentos anti-AIDS na OMC.  

 
Nada acontecendo, temamos o pior. 

O que seria o pior? A sensação de que, 
sabedores do que seja a Globalização e 
preferindo postergar a negociar, 
continuemos com medo – exatamente por 
isso! 
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OO  lleeggaaddoo  ddee  CCaarrddoossoo  
Uma leitura (possível) de sua ppoollííttiiccaa  eexxtteerrnnaa
  

Para quando o 
presidente eleito Luiz Inácio 
Lula da Silva receber a faixa 
presidencial de seu antecessor 
no 1o de janeiro próximo, 
aguarda-se uma anunciada 
alteração dos ventos da 
política nacional soprada em 
terrenos centroplatinos. 

Naquela data, inaugurar-se-á a 
gestão do operário-sindicalista, 
eleito legítima e democraticamente 
por um eleitorado desejoso de 
mudanças, e se encerrará (ao 
menos por ora) a já dita 
octaeterídica Era FHC. Óbvio 
ululante acaciano.  

 
É, portanto, justo que não 

só se prognostiquem os rumos do 
governo de Lula, façam-se apostas 
quanto à nova composição 
ministerial, impetrem-se 
esperanças patrióticas ou orações 
chorosas, comemore-se o 
carnavale della democracia 
brazziliana e estime-se quão 
destoante das políticas e do estilo 
da gestão tucana será o governo 
petista, quanto se comece a operar 
uma análise científico-histórica 
pós-eleitoral e não-eleitoreira dos 
anos em que o maestro Fernando Henrique 
Cardoso regeu a orquestra do Estado 
brasileiro. É, portanto, justo, muito justo, 
justíssimo que mesmo os críticos mais 
constantes e consoantes do presidente 
comecem a olhar a Era FHC através de 
lentes corretoras de miopia, isto é, que 
enxerguem a gestão que se encerra com os 
olhos da história e da ciência, e não da 
paixão política.  

 
Com efeito, a condução da política 

externa é uma das vertentes geradoras de 
maior polêmica e falta de consenso no que 
tange a esta gestão presidencial. FHC foi, 
para alguns, refém dos mercados 
internacionais, dos bancos estrangeiros e do 
Fundo Monetário Internacional, corruptor 

dos textos que escreveu quando sociólogo 
marxista. Para outros, estadista de verve 
maior, habilidoso negociador e arquiteto de 
um projeto moderno de inserção 
internacional  para o País.  

 
Resguardados não só os argumentos 

politiqueiros, mas também subtraídas as 
onerosas contingências da governança e da 

governabilidade, um olhar 
panorâmico dirá que os 
oito anos de política 
externa de Fernando 
Henrique se não são 
paradigmáticos para a 
política exterior do Brasil, 
são ao menos anos de 
afirmação da identidade 
internacional, de inserção 
ativa, de conquista de 
prestígio no cenário 
internacional e de desenho 
de rumos para como o País 
quer se projetar perante o 
mundo em anos a vir.  

 
Cumpre ressaltar, 

em um primeiro momento, 
que a gestão FHC tomou 
medidas modernizadoras 
para inserir o Brasil em um 
mundo pós-Guerra Fria, 

cuja lógica governante era distinta daquela 
vivida até os idos de 1989, um mundo 
acossado por um ímpeto globalizante, um 
mundo cujas ofertas e pressões excluíam 
aqueles que estivessem de portas fechadas 
para ele. O modus operandi do histórico 
modelo nacional-desenvolvimentista de 
centralização dos setores estratégicos nas 
mãos do Estado e da clausura comercial não 
mais se adequava aos tempos que 
afloravam. Contudo, tampouco parecia 
praticável aquilo que se convencionou 
chamar de Consenso de Washington. Collor, 
o paladino da abertura comercial brasileira, 
começaria a sentir as vicissitudes da adoção 
de uma cartilha liberalizante que não 
estivesse amparada por fundamentos 
macroeconômicos sólidos e sustentáveis e 

“FHC foi, para 
alguns, refém dos 

mercados 
internacionais, dos 

bancos 
estrangeiros e do 
Fundo Monetário 

Internacional. Para 
outros, estadista 
de verve maior, 

habilidoso 
negociador e 

arquiteto de um 
projeto moderno 

de inserção 
internacional  para 

o País.” 
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pela constituição de uma rede de proteção 
social que evitasse convulsões sociais e não 
fizesse o desenvolvimento econômico estar 
acompanhado de desenvolvimento social. 
FHC corrigiu estes dois rumos, constituindo 
o que o Prof. Amado Cervo chamou de 
“Estado logístico”, ou o que outras 
interpretações possíveis chamariam de 
“Terceira Via”.  

 
Fernando Henrique permitiu que o 

Brasil tomasse parte do cenário 
internacional, afirmando a estabilidade 
econômica, a abertura dos mercados e a 
democracia como princípios norteadores não 
só da política doméstica, mas também da 
inserção internacional do País. A segurança 
das instituições políticas brasileiras, a 
idoneidade e a sustentação da democracia 
aqui praticada, o prezo pelo equilíbrio da 
economia nacional, foram feitos elementos 
de política externa que garantiam ao Brasil 
credibilidade em negociações e 
respeitabilidade perante os fóruns 
internacionais. Mais que uma república de 
bananas atrapalhada politicamente, o Brasil 
voltou a ser uma voz poderosa dentre os 
países subdesenvolvidos frente às questões 
internacionais. Vale ressaltar que de todos 
os outros países sul-americanos que 
passaram pelos processos similares de 
democratização e liberalização de suas 
economias com o final da confrontação 
bipolar, somente Brasil e Chile obtiveram 
um saldo que se pode dizer positivo. Basta 
olhar para a situação de nossos vizinhos e 
parceiros: Colômbia, Paraguai, Bolívia, 
Equador, Argentina y otros más. 
 

Repute-se evidente que política 
externa não consiste tão somente na 
diplomacia presidencial e no trânsito fácil do 
presidente através dos salões e palácios da 
política internacional, ou mesmo na 
reputação intelectual do sociólogo. Ao 
contrário do que verberam alguns dos 
críticos mais ácidos do presidente, os 
indicadores mais clarividentes do prestígio 
alavancado por FHC no cenário internacional 
não se resumem aos convites de Tony Blair 
ou de Bill Clinton para suas casas de campo, 
mas muito mais, traduzem-se em 
capacidade negociadora do Brasil junto a 
seus parceiros e dentro das organizações 
multilaterais.  

 
Além do tripé credibilidade da 

democracia, robustez das instituições 

políticas e solidez da economia, os anos FHC 
assistiram a um estreitamento das 
negociações bilaterais, fosse elas via 
Itamaraty ou diplomacia presidencial; 
notável intensificação da atividade 
multilateral, sobretudo nas Nações Unidas e 
na Organização Mundial do Comércio 
(OMC); fomento à política exportadora 
(“exportar ou morrer”); participação ativa e 
propositiva nas conferências dos temas 
sociais da ONU dos anos 1990; protestos a 
favor da reforma do sistema financeiro 
internacional, advogando por medidas que 
diminuam a vulnerabilidade dos países e a 
volatilidade do capital apátrida; angariação 
de apoio para a reforma do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e 
conseqüente candidatura brasileira a um 
assento permanente neste órgão; atividade 
intensa dentro da OMC, tanto utilizando 
seus mecanismos de solução de 
controvérsias quanto usufruindo o fórum 
para conduzir negociações e fazer-se ouvir; 
defesa dos interesses e direitos históricos 
dos países subdesenvolvidos perante os 
fóruns internacionais, como nas questões de 
desenvolvimento e de meio ambiente; 
construção de um espaço de liderança 
brasileira na América do Sul (vide realização 
da Cúpula dos presidentes sul-americanos 
em Brasília em 2000); e a consolidação do 
Mercosul como bloco de integração 
econômica e política, e da aliança 
estratégica com a Argentina.  

 
 Ademais, a saída segura e 

sustentada da crise asiática e da moratória 
russa (sem prejuízo financeiro para as 
políticas sociais) e a capacidade de 
interlocução com o Fundo Monetário 
Internacional (para aquisição de 
empréstimos) demonstraram com clareza a 
confiança que os agentes econômicos 
internacionais e os organismos financeiros 
internacionais depositam no Brasil. 

 
Poderia a gestão FHC ter ido mais 

longe? Certamente. Sempre se pode. 
Contudo, há de se recordar daquele velho 
ditado popular que versa que “a política é a 
arte do possível”. A política exterior de FHC 
poderia por vezes ter sido mais afirmativa 
no que concerne aos assuntos internacionais 
(quando, por exemplo, da franca violação 
do Direito Internacional pelos Estados 
Unidos em Kosovo, ou da suspeita da 
violação da democracia no Peru de 
Fujimori), poderia ter investido esforços em 
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outras ancoragens (por exemplo, apostando 
em seu peso geopolítico dentro da 
Organização dos Estados Americanos) ou 
poderia ter conseguido superar a incômoda 
marca da participação brasileira no 
comércio internacional (sempre aquém de 
1%). O que não se faz apropriado é elencar 
adjetivos que a gestão de FHC não merece. 
Não foi refém de bancos estrangeiros, 
quando prezou pela austeridade econômica 
do País e não foi, no limite, submisso ao 
FMI, quando da necessidade de 
empréstimos do Fundo. Ao contrário, foi 
pragmático. A opção de política externa de 
Cardoso foi tornar a inserção internacional 
brasileira moderna, modernizada, 
contemporânea, versátil, ao invés de 
obsoleta, estagnada ou mesmo 
irresponsável e presa a conceitos da Guerra 
Fria ou do período imperial. Cardoso – 
estudioso do sistema internacional – 
adaptou a sua PEB aos anos 1990, ao pós-
Guerra Fria, ao mundo que ora se molda.  

 
Gestão não revolucionária do ponto 

de vista do cenário internacional, não 
necessariamente construtora de um 
paradigma de política exterior – em termos  
de história da PEB-, senão muito mais 
reformuladora desta, não-ideológica, mas 
essencialmente pragmática, assertiva, altiva 
e disposta a participar do xadrez da política 
internacional, segundo suas regras tácitas e 
normativas, não almejando corrompê-la e 
sim absorver dividendos políticos e 

econômicos da confiabilidade angariada. A 
PEB de Cardoso tampouco rompeu com os 
princípios históricos de inserção 
internacional do Brasil. Como dito, adaptou-
os a uma realidade em movimento. Mesmo 
que do ponto de vista teleológico, a gestão 
FHC frente à política externa nacional não 
tenha apresentado resultados 
completamente visíveis em todas as 
esferas, certamente do ponto de vista da 
sofisticação em diplomacia, este presidente 
pouco deve à história. De todas as críticas 
que lhe foram atribuídas (sendo muitas 
delas pertinentes), ao menos devem 
absolvê-lo de uma: também em política 
externa, deixou o presidente um legado. 

 
Para Lula, FHC deixou a 

implementação da ALCA por fazer. Não 
atou as mãos do novo presidente e 
tampouco lhe ofereceu uma carta branca. 
Adiantou negociações políticas e técnicas 
prezando pelo interesse nacional brasileiro, 
mas não adotou compromissos irrevogáveis 
que impedissem o próximo governo de 
barganhar e tomar uma decisão 
estratégica. Sendo a integração hemisférica 
uma pedra angular da agenda exterior do 
Brasil nos próximos anos, qual fosse o 
governante, esperemos que o governo Lula 
possa adotar a postura de estadista em 
política externa e assumir a identidade 
internacional do Brasil, tal qual seu 
antecessor fez. 
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OOO   BBBrrraaasssiiilll   eee   aaa   AAALLLCCCAAA:::   
OOO   fffiiimmm   dddooo   iiinnníííccciiiooo   ooouuu   ooo   iiinnníííccciiiooo   dddooo   fffiiimmm
 

Buscando dar prosse- 
guimento às negociações iniciadas 
na Reunião da Cúpula das 
Américas, em Miami, no ano de 
1994, iniciou-se, no último dia 1º 
de Outubro, em Quito, no 
Equador, a VII Reunião Ministerial 
da Área de Livre Comércio das 
Américas (ALCA). Muitas são as 
expectativas não somente com 
relação a esta reunião, mas 
sobretudo quanto a suas 
conseqüências, uma vez que as 

reais decisões acerca dessa 
tentativa de integração 
regional americana serão 
tomadas, no tocante ao Brasil, 
pelo novo governo eleito, que 
até mesmo já enviou, 
juntamente com a delegação 
brasileira para Quito, um 
representante na condição de 
observador: o deputado federal 
Paulo Delgado (PT-MG), 
membro da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa 
da Câmara dos Deputados e 
um dos expoentes do partido 
em assuntos externos. 

Muitas dificuldades 
despontam no processo de 
negociação, principalmente no 
que concerne às estratégias de 
negociação defendidas pelos Estados Unidos 
e pelo Brasil. O governo dos EUA defende 
que cada país possa fazer propostas 
diferenciadas para derrubada das barreiras 
comerciais, em negociações bilaterais 
abrigadas na Alca. "Podemos fazer uma 
oferta para países do Caribe, que têm níveis 
muito menores de desenvolvimento, e fazer 
outra, diferente, para os países mais 
desenvolvidos do hemisfério", afirmou o 
negociador norte-americano Peter Algeyer, 
o segundo homem na hierarquia da 
Representação Comercial da Casa Branca 
(USTR), dirigida por Robert Zoellick. Já os 
negociadores brasileiros, por sua vez, 
trabalham para impedir que as discussões 
da Alca avancem em temas do interesse dos 
Estados Unidos, como a defesa de patentes 

e abertura do mercado de serviços, sem 
resultados nos pontos mais sensíveis para 
os norte-americanos, como a abertura 
integral do mercado agrícola e o fim dos 
subsídios à produção doméstica. Em suma, 
o governo brasileiro, juntamente com o 
Mercosul, defende uma integração 
hemisférica equilibrada, com a aplicação do 
princípio da nação mais favorecida 
regionalmente (um benefício a um país é 
estendido aos demais). Mas por que essa 
diferença? Qual a origem dessa discrepância 
de interesses no processo negociador da 

ALCA? 
É possível notar, desde 

meados da década de 1980, um 
ressurgimento dos debates 
acerca da criação blocos 
econômicos regionais. Esse 
movimento emerge por diversas 
razões, dentre as quais duas 
possuem singular relevância: (1) 
a insatisfação com as 
negociações multilaterais no 
âmbito do GATT e (2) a procura 
de novas alternativas para 
dinamizar as economias em 
desenvolvimento afetadas pela 
crise da década de 1980 
(conhecida também como a 
"década perdida"). Assim, 
notamos que, se por um lado os 
Estados Unidos colimam, com a 

integração regional, superar as dificuldades 
que os chamados "novos temas" – tais 
como o comércio de serviços, a proteção 
aos investimentos e a questão da 
propriedade intelectual – encontraram na 
Rodada Uruguai no início da década de 
1990, o Brasil (assim como outros "Estados 
em desenvolvimento") buscava não 
somente novas alternativas exportadoras 
para dinamizar sua economia, mas também 
superar, mesmo que no âmbito regional, a 
expansão das barreiras não-tarifárias e o 
tratamento diferenciado para produtos 
agrícolas ou manufaturados intensivos em 
mão-de-obra, como os têxteis. 

Nesse ponto é que se encontra a 
discrepância de interesses. Isso nos ajuda a 
entender um pouco melhor o porquê das 
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políticas unilaterais do governo Bush – 
como a questão do aço, por exemplo – e 
das restrições a 521 produtos agrícolas 
colocadas na Autoridade para a Promoção 
Comercial (em inglês, TPA), aval dado pelo 
Congresso americano para a Casa Branca 
negociar acordos sem que tenha de 
submeter previamente o conteúdo das 
negociações aos parlamentares. É 
interessante notarmos que, embora as 
críticas à formação da ALCA venham, via de 
regra, de setores mais "progressistas" da 
sociedade, algumas possibilidades de 
análise crítica daquela surgem a partir de 
Escolas de Pensamento não tão críticas 
assim. 

Robert O. Keohane, já em 1984 em 
seu livro After Hegemony, afirmava, 
partindo de uma perspectiva 
institucionalista neoliberal (que por sinal é 
muito mais interessante que o 
neoliberalismo que conhecemos e 
experimentamos nas terras tupiniquins), 
que a cooperação pode ter aspectos tanto 
positivos quanto negativos. Além disso, a 
cooperação, segundo Keohane, é vista pelos 
políticos mais como um meio de alcançar 
certos objetivos do que como um fim em si 

mesma, afirmações estas que são, no 
tocante à ALCA, mais atuais do que nunca. 

Destarte, é deveras interessante 
notarmos que mesmo aqueles setores "não 
progressistas" têm interessantes 
contribuições a dar ao hodierno debate 
acerca da formação da ALCA. Deixando um 
pouco de lado as alternativas mais 
"heterodoxas", devemos perceber que o 
fato de os próprios asseclas fernandistas 
adotarem uma postura mais crítica com 
relação à realidade (o Ministro do 
Desenvolvimento Sérgio Amaral, por 
exemplo, chegou a afirmar que "O Brasil 
tem que se preparar para a possibilidade de 
ficar fora da ALCA, diversificando mercados 
e aumentando a rede de negociações com 
outros países e blocos econômicos") pode 
ser um sinal de que algo realmente 
preocupante esteja a nossa espera, e é com 
esta perspectiva que o novo governo deve 
assumir as negociações da ALCA.  

Neste sentido, caso o processo de 
negociação da ALCA continue seguindo suas 
atuais veredas abruptas, faz-se oportuna a 
menção de um famoso poeta que disse, 
certa feita: "Não sei por onde vou, mas sei 
que não é por aí". 
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